
Consell Assessor i Consultiu de BTV 

Data: 16/01/2019 

Lloc: Plaça Sant Miquel, 4 (Sala Guinovart) Barcelona 

 

Assistents 

Membres del Consell 

Neus Bonet    (presidenta) 

Montse Morera   (Vicepresidència Primera) 

Alejandro Goñi    (Vicepresidència Segona) 

Raimon Blasi   (Grup Demòcrata) 

Maria Magdalena Barceló  (Ciutadans) 

Xavier Mulleras   (PP) 

Pere Casas   (CUP) 

Raquel de Haro    (Comissions Obreres) 

Albert Todà    (UGT) 

Joan Bordetas   (Consell Ciutadà Eixample) 

Albert Recio   (FAVB) 

Cristina Garcia   (Foment del Treball Nacional) 

Christopher Casa   (Consell Joventut BCN) 

 

Mari Fernandez    (substitució Jaume Collboni – PSC) 

Anna Salvador    (substitució Trinitat Capdevila – ERC) 

 
Altres 

Àgueda Bañon    (Directora de Comunicació) 

Jordi Martí   (Gerent Municipal) 

Pilar Miras   (Gerència de Recursos) 

Carina Mejias   (Ciutadans) 

Imma Verdi    (Ciutadans) 

 

Secretaria  

Andreu Parera    (Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat) 

Maribel Fernàndez  (Secretaria Jurídica) 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Avaluar la capacitat, mèrit i la idoneïtat de les persones proposades al Consell d’Administració 

d’ICB 
3. Informació sobre la internalització dels treballadors/es de BTV 
4. Retorn petició Betevé de poder figurar als informes de pluralitat del CAC 
5. Trasllat al Consell de Ciutat la creació d’un grup de treball per aprofundir en una proposta de 

revisió de funcions i composició de l’òrgan. 
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 



 S’aprova l’acta sense cap esmena 

2. Avaluar la capacitat, mèrit i la idoneïtat de les persones proposades al Consell 

d’Administració d’ICB 

Es procedeix a l’entrevista de cadascun dels/les candidats/es. 

Neus Sanchis (candidata a proposta de la CUP) 

Quina creu que ha de ser la posició estratègica de Betevé? 

Creu que BTV no ha de competir amb televisions més generalistes. Ha de donar la veu des dels barris i 

les associacions. En una línia més local. Ha de donar una visió plural de la ciutat, de tots/es els veïns. 

Quin paper creu que ha de tenir el Consell d’Administració de Betevé? 

Ha de vetllar pel compliment dels acords i de la línia estratègica establerta. També ha d’escoltar als/les 

treballadors/es, especialment les qüestions socials que estan en mans dels jutjats. 

No hi ha cap pregunta. 

Posteriorment, s’obre un recull de les valoracions dels membres del Consell en relació a capacitat, 

mèrit i la idoneïtat de la candidata. 

Es destaca que la presentació de la candidata ha estat molt breu i molt feble.  També es constata que 

per part de la resta de membres del Consell tampoc s’ha formulat cap pregunta. 

Es procedeix a la votació:        A favor: 5         En contra: 0          Abstencions: 5 

Acord: S’aprova capacitat, mèrit i la idoneïtat de la candidata 

Ferran Toutain  (candidat a proposta de Ciutadans) 

Quina creu que ha de ser la posició estratègica de Betevé? 

Bona percepció. Reforçaria alguna de les línies que actualment te, concretament: informació cultural 

(democràcia, pensament científic,...). 

Destacar que es tracta d’una televisió pública que ha d’oferir un servei públic. Important la informació 

que ja es fa dels barris. 

És conscient dels problemes econòmics que hi ha especialment amb la internalització dels/les 

treballadors/es. 

On incidiria a la televisió o bé propostes de línia estratègica? 

Creu que s’ha de reforçar la televisió més per internet. 

Els mitjans públics estan molt polititzats, per això creu que s’ha de reforçar el pluralisme. 

Creu en una manca d’incidència en els valors, especialment a joves i infants? 

Està totalment d’acord. Creu en valors compartits a la societat. També creu en la diversitat que hi ha a la 

ciutat, que s’ha de transmetre. 

Demana posició en temes diversos com la internalització? Es destaca el seu paper com a fundador del 

partit polític Ciutadans i es demana quina aportació tècnica pot realitzar? 

Creu que la política és important, però no tot és polític. Creu en els valors compartits. S’ha d’incidir més 

en allò compartit. 

Creu que no s’ha de competir comercialment per l’audiència, sempre que ho permeti el pressupost. S’ha 

de trobar un equilibri entre el que es vol i el que podria fer. 



La presència femenina a Betebé li sembla correcta? 

Creu que la presència femenina està bé. Res l’incomoda. Destaca una entrevista que va veure amb 

l’Empar Pineda (programa Terrícoles) que li va agradar. 

Posteriorment, s’obre un recull de les valoracions dels membres del Consell en relació a capacitat, mèrit 

i la idoneïtat del candidat. 

Es destaca que la presentació del candidat ha estat sòlida i ajustada a la sèrie de preguntes de 

l’entrevista.  

Es procedeix a la votació:       A favor: 8          En contra: 0               Abstencions: 3 

Acord: S’aprova capacitat, mèrit i la idoneïtat del candidat 

 

3. Informació sobre la internalització dels treballadors/es de BTV 

 El Sr. Jordi Martí (Gerent municipal) i la Sra. Pilar Miras (Gerència de Recursos) procedeix a 

realitzar la ponència d’aquest punt. 

Explica que es van internalitzar 177 persones. 

Des de l’ajuntament es van negociar amb els/les treballadors/es les demandes laborals. Es va arribar a 

un preacord, pel qual s’acceptava la internalització amb un augment de salari del 20% (aproximat) amb 

la condició prèvia de retirar totes les demandes judicials. 

En una assemblea de treballadors/es de Betevé es va aprovar la proposta del preacord, però molt pocs 

treballadors/es van retirar les demandes judicials, motiu pel qual va quedar sense efectes el preacord. 

Les primeres sentències judicials han fallat favorablement als interessos dels treballadors, amb 

augments de retribució molt significatives (en alguns casos del 80%). 

Preocupa l’efecte retroactiu de les sentències, especialment perquè les sentències acostumen a 

demanar una responsabilitat compartida al 50% entre l’empresa/entitat prestadora de serveis i 

l’ajuntament. 

Finalment, es vol destacar que malgrat tot aquest procés judicial, sempre s’ha mantingut una bona 

sintonia entre els/les treballadors/es i la Direcció de Betevé. Aquest fet fa que no s’hagi vist afectat el 

funcionament ordinari de la Betevé. 

Es demana als ponents quin pot ser l’impacte econòmic previsible de les sentències? 

No es pot establir la xifra total del que podrà representar l’impacte de les sentències, donat que encara 

no està clar si seran favorables als interessos dels treballadors o de l’ajuntament. 

Acord 

El Sr. Jordi Martí (gerent municipal) es compromet a fer arribar als membres del Consell les dades 

presentades. 

 

4. Retorn petició Betevé de poder figurar als informes de pluralitat del CAC 

La Sra. Neus Bonet informa haver-se entrevistat al president de la Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 

aquest s’ha manifestat favorablement a incorporar Betevé en els seus informes de pluralitat. 

Es demana fer arribar aquesta informació al Sr. Sergi Vicente (Director Betebé) ja que va ser ell qui ho va 

demanar. 



Acord 

La Sra. Neus Bonet farà arribar aquesta informació al Sr. Sergi Vicente (Director de BTV) 

 

5. Trasllat al Consell de Ciutat la creació d’un grup de treball per aprofundir en una proposta de 

revisió de funcions i composició de l’òrgan. 

La lletrada Maribel Fernàndez explica que el Consell Consultiu i Assessor BTV es va crear l’any 2008 en 

un context determinat i que donat el temps transcorregut, seria viable la revisió de les seves funcions i 

composició. Donada la dependència directa d’aquest òrgan amb el Consell de Ciutat, es veu viable 

remetre la proposta de revisió a aquest òrgan, per a que si així es valora, s’elevi una proposta de 

modificació amb recomanacions al plenari municipal, que és en últim terme, l’òrgan amb capacitat per 

modificar el reglament de funcionament. 

Per part dels/les assistents, es destaca la necessitat de revisar la composició dels membres del Consell 

Consultiu i Assessor de BTV (paritat de gènere, edat dels membres, major diversitat, major presència de 

professionals/experts de la comunicació,...) així com també de revisar les funcions, les quals es constata 

que actualment són molt limitades (només contempla dues funcions i totes dues són “a instancia de”). 

Propostes de funcions a incorporar: 

 Revisar el circuit de les candidatures al Consell d’Administració. 

 Garantir la rendició de comptes del Contracte/Programa/annual 

 Garantir la rendició de comptes de la Programació Betevé/anual. 

 Donar major visibilitat del Consell de Ciutat a través de Betevé 

Acords 

Per unanimitat, s’acorda traslladar al Consell de Ciutat la proposta de creació d’un Grup de Treball 

específic per aprofundir en una de revisió de les funcions i composició de la Comissió Assessora i 

Consultiva de BTV.   

La Sra. Àgueda Bañon es compromet a traslladar la proposta de “donar major visibilitat del Consell de 

Ciutat a través de Betevé” al Sr. Sergi Vicente (Director Betevé) 

 

Es dona per acabada la sessió. 

 

 

 


