Acord per uns mitjans públics de comunicació audiovisual de la Generalitat
de Catalunya al servei de l’interès general, el pluralisme i compromesos
amb Catalunya
1. Eixos bàsics del servei públic de comunicació audiovisual de la
Generalitat
La missió principal del servei públic de comunicació audiovisual de
competència de la Generalitat és posar a disposició de tots els ciutadans de
Catalunya un conjunt de continguts audiovisuals orientats a satisfer llurs
necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals.
El compliment d’aquests principis del servei públic de comunicació
audiovisual de la Generalitat correspon a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i els seus mitjans, que ofereixen aquests continguts a través de
ràdio, televisió, internet i altres plataformes que puguin sorgir en el futur.
Amb l’objectiu d’assolir les finalitats del servei públic de comunicació
audiovisual, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en l’exercici de
les seves responsabilitats, haurà de garantir als ciutadans de Catalunya, de
manera particular i irrenunciable:
- L'accés a una informació plural, veraç, objectiva i equilibrada,
respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural del nostre país.
- La promoció activa de la convivència, el desenvolupament plural i
democràtic de la societat i el coneixement i el respecte a les diverses
opcions i manifestacions polítiques i socials presents a Catalunya.
- Una oferta de continguts d’alta qualitat en totes les plataformes de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’objectiu de
consolidar-se com a referent en l’espai català de comunicació, tot
prioritzant els continguts informatius, educatius i d’entreteniment de
qualitat, i de promoció de la cultura.
- La difusió dels continguts dels mitjans de la Corporació més enllà del
territori de Catalunya com a mecanisme de projecció exterior de la
cultura, la llengua i els valors de la societat catalana.
- La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura
catalanes. Igualment, els mitjans de comunicació de la CCMA han de
promoure l’ús de la llengua aranesa, en col·laboració amb el Conselh
Generau d’Aran.
2. Voluntat de consens en l’adopció d’acords
La responsabilitat del compliment de la missió i els principis generals
previstos en el present acord correspon al òrgans de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El funcionament d’aquests òrgans s’haurà d’ajustar, d’una banda, a allò que
estableix la legislació vigent específica del sector audiovisual i, d’altra, a la
legislació general que sigui d’aplicació als òrgans col·legiats.
Això no obstant, és voluntat dels sotasignats que la Corporació estigui regida
per òrgans de govern amb una estructura que haurà de garantir l’eficiència en
l’exercici de les seves funcions i que prioritzarà, com a mecanisme de decisió,
un sistema de majories fonamentat en el consens, a partir de la presentació
de les propostes que considerin adients els representants designats pel
Parlament de Catalunya als citats òrgans.
Aquesta voluntat de preeminència del consens com a eina bàsica per arribar a
acords en el sí dels citats òrgans de govern, a partir del respecte i adequació
a la representació democràtica existent al Parlament de Catalunya, ha de ser
la clau que ha d’assegurar la plena continuïtat en la governança de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al marge de les contingències
pròpies de cada conjuntura.
Aquesta vocació de consens, que ha de ser general pel que fa al funcionament
ordinari dels òrgans de govern de la CCMA, haurà de ser especial en allò que
fa referència a l’àmbit d’implantació de mesures per a millorar l’eficiència i
sostenibilitat de les empreses de la CCMA, ja que, atesa l’actual conjuntura
marcada per la crisi econòmica, es de preveure que aquests òrgans de govern
de la CCMA hauran d’aplicar, amb els seus acords, uns criteris molt estrictes
orientats a l’eficàcia en la gestió i l’austeritat i la racionalitat en la despesa,
tot preservant, en qualsevol cas, els nivells de qualitat en els continguts dels
mitjans de la Corporació que garanteixin l’alt reconeixement que, des dels
seus inicis, ha atorgat la societat catalana als mitjans de la Corporació.
3. Voluntat de transversalitat
El present acord es formalitza amb la voluntat i el compromís dels signants de
fer-lo extensible i treballar per la incorporació al mateix de la resta de les
forces polítiques presents al Parlament de Catalunya que es considerin
identificades amb els objectius del seu contingut.
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