GENERALITAT DE CATALUNYA

VOT PARTICULAR QUE PRESENTA EL CONSELLER DANIEL SIRERA CONTRA
L’ACORD 22/2021, DE 10 DE MARÇ, DEL PLE DEL CAC EN RELACIÓ AMB
l’INFORME ESPECÍFIC DE PLURALISME A LA TELEVISIÓ I A LA RÀDIO DURANT
LA CAMPANYA DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
L’àmbit competencial del CAC se circumscriu al seguiment i el control dels mitjans
audiovisuals d’àmbit català, incloent-hi TVE en la seva desconnexió per a Catalunya i,
evidentment, tots els canals de la CCMA, tal com estableix l’article 2 de la Llei 2/2000,
de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Malgrat això, l’acord incorpora
en l’anàlisi de seguiment de la campanya el control diari de les informacions, les
entrevistes i els debats sobre la campanya electoral de les televisions d’àmbit nacional:
TVE, Telecinco, Antena 3 TV i laSexta.
Des del punt de vista d’aquest conseller, no és justificable l’ús de recursos públics en
tasques d’anàlisis de mitjans de comunicació que no es troben sota la competència
d’aquest Consell. La inclusió d’aquestes televisions ha incrementat de manera
considerable el nombre d’hores de personal necessari per al visionament i l’anàlisi dels
informatius i programes informatius de les quatre cadenes d’àmbit nacional, cosa que
ha suposat una despesa en hores de treball que el Consell no hauria d’assumir.
En canvi, aquest informe no inclou les tertúlies que s’han emès i, per tant, no en podem
analitzar el grau de pluralisme.
Cal destacar que els mitjans que depenen de la CCMA van igualar el temps de paraula
de totes les formacions polítiques, excepte d’una, incomplint així l’apartat 1 de l’article
66 de la Llei orgànica del règim electoral general, que obliga aquests prestadors a
respectar el principi de proporcionalitat en relació amb la informació electoral.
Sorprèn també la desproporció existent en el temps de notícia de les informacions
relacionades amb les dues úniques formacions polítiques a les quals la Junta Electoral
va considerar “grups polítics significatius”, per part de TV3. És a dir, candidatures que
no s’havien presentat a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, però que, no
obstant això, van obtenir representació a les eleccions generals del 2020 a Catalunya.
Per aquests motius, aquest conseller ha votat en contra d’aquest acord.

Barcelona, 11 de març de 2021
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