Vot particular que presenta el conseller Joan Manuel Tresserras,  discrepant de l’Acord 208/2006 adoptat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en la sessió  del dia 21 de juny de 2006: 
  
 
1.- Durant el procés de migració de la televisió analògica a la digital s’està produint una reorganització del mapa audiovisual a Catalunya. Aquesta reorganització compren dos àmbits diferents. El primer, que queda fora de la capacitat de decisió de les institucions i les polítiques catalanes vinculades al sector audiovisual, el composen els operadors globals (canals de difusió internacional, especialment distribuïts per satèl·lit) i els operadors d’abast espanyol que arriben a Catalunya. El segon va referit als mitjans d’abast català o de les demarcacions de proximitat (locals, comarcals). 
 
2.- Les reorganitzacions d’un sector, com en aquest cas l’audiovisual, són excepcionals i solen determinar les opcions de futur durant llargs períodes. En l’actual oportunitat de redefinició i remodelació de l’audiovisual a Catalunya hi han coincidit el canvi en el marc jurídic i el canvi tecnològic. El resultat del procés condicionarà l’audiovisual català per un llarg període.  
 
3.- El primer àmbit esmentat abans, el global i espanyol, que inclou Catalunya preferentment com a submercat, disposa d’unes condicions de desplegament que el fan clarament predominant, tant pel nombre de canals que arribaran a les llars, com per l’audiència conjunta que acumularan (segons les previsions, al voltant del 70% de l’audiència catalana).  
 
4.- El segon àmbit va referit als canals d’abast nacional català i als de les demarcacions de proximitat. Aquest àmbit és l’objecte de referència de les polítiques audiovisuals a desenvolupar des de Catalunya; constitueix el marge de maniobra que tenim; és el que depèn de nosaltres. La cobertura sencera de l’espai català ha estat reservada fins avui a la implantació dels dos múltiples 
públics de la CCMA i un únic múltiple privat que, a més, no va ser objecte d’un concurs per canals sinó que va ser íntegrament adjudicat en la legislatura anterior a Emissions Digitals de Catalunya. 
 
5.- Així, doncs, la capacitat d’intervenir en la reorganització del mapa audiovisual català ha quedat reduïda, a hores d’ara i pel que fa a la selecció dels operadors, a aquest procés concursal de la TDT local privada. Per aquesta raó, el Govern i el CAC van prestar una gran atenció a les clàusules, el principal instrument de garantia perquè no es pervertís el model acordat i prefigurat en documents anteriors consensuats pel sector. 
 
6.- El punt de partida per mesurar la pluralitat del sistema s’estableix considerant quina és l’oferta audiovisual que reben els receptors de cada demarcació menor (local, comarcal). Els globals, estatals i nacionals arriben a totes les llars. Així, doncs, la màxima aportació de pluralitat en l’àmbit local consisteix a evitar la redundància (operadors, empreses o grups que ja són presents en els altres nivells) i afavorir la presència d’operadors estrictament locals sense vincles en demarcacions d’abast superior. 

7.- La fixació de les demarcacions és d’una gran importància i transcendència. Però la planificació tècnica i l’establiment de les demarcacions que n’ha derivat, tot i comptar amb la intervenció puntual del Govern, han correspost a l’Estat i a una racionalitat prioritàriament tecnològica basada en les xarxes de transport de senyal ja existents. La planificació tècnica i l’establiment de les demarcacions no 
es van fonamentar en cap mena de debat previ a Catalunya sinó que van constituir-se en un punt de partida que no podia ser substancialment qüestionat. Aquest fet, evidentment, encara ha reduït més la capacitat de decisió sobre el propi sistema. 
 
8.- Cal considerar encara, entre les limitacions, l’afany de molts ajuntaments catalans de disposar de canals propis i l’escassa voluntat de compartir-los i cooperar, prescindint de criteris d’eficiència i viabilitat. D’aquesta manera, el nombre de canals públics en moltes demarcacions és major del raonable. La sobrepresència de canals públics (més d’un terç del total, la meitat si en fixem en 
l’àrea metropolitana) disminueix el nombre de canals disponibles per al concurs de TDT local privada. També pot provocar efectes com ara dificultats per assumir els costos de funcionament dels canals públics i per respondre als seus requeriments de producció i de gestió, pot generar duplicitats per comptes de complementarietats, o pot afavorir l’atorgament al sector privat de bona part de 
l’activitat dels canals públics creant línies de competència desigual entre el sector públic i el privat. 
 
9.- D’acord amb aquest plantejament, des del respecte a la posició majoritària del Consell, vull expressar que, segons el meu criteri: 
 
a) – La voluntat expressa que ha inspirat l’actuació del CAC en tot el procés ha estat la de primar els projectes de televisió local efectivament de proximitat (especialment aquells que ja comptaven amb una experiència efectiva, sostinguda i de qualitat en cada demarcació); els que mostraven major viabilitat, sensibilitat i responsabilitat amb les seves plantilles i capacitat d’estimular la indústria audiovisual del seu entorn; els que incorporaven en el nucli de la proposta els objectius de contribució a la cohesió social i a l’enfortiment de la cultura catalana; els que comportaven o podien comportar un eixamplament del pluralisme perquè incorporaven veus diferents d’aquelles a les que l’audiència ja té accés per altres vies. Però, segons el meu parer, el resultat del procés i l’informe que el recull no satisfan adequadament els objectius inicials. 
 
b) – Malgrat l’esforç esmerçat en els procediments, en la puntuació finalment assignada, principalment en les demarcacions metropolitanes, s’han sobrevalorat les propostes d’operadors vinculats a grans grups de comunicació a partir de criteris com la garantia d’inversions o les sinèrgies internes que els poden afavorir. En canvi, es passa per alt que moltes d’aquestes inversions estaran dictades per la lògica global del grup i el seu posicionament general en el mercat i no pas per una estratègia estrictament local. Les sinèrgies internes d’un gran grup, independentment dels compromisos contractuals que pugui assumir, comporten necessàriament relativitzar la mateixa noció de proximitat. 
 
c) – En la puntuació assignada s’ha infravalorat també la singularitat d’algunes propostes que no estaven vinculades a grups de comunicació consolidats ni eren predominants en la seva demarcació. En la mateixa línia, les propostes de grups de nova conformació, de vocació estrictament local, que no han participat d’algunes cròniques dinàmiques de fets consumats, en surten també perjudicades.  
 
d) – La capacitat d’algunes propostes presentades de dinamitzar i eixamplar els registres de la cultura catalana en un entorn cada vegada més divers i multicultural tampoc no em sembla que hagi estat prou entesa i considerada en les puntuacions definitives. 
 
e) – Les limitacions i defectes que s’apuntaven en els primers apartats d’aquesta explicació, i les pautes majoritàries d’assignació de punts en alguns indicadors per part del Consell, han propiciat un informe que no respon prou als objectius que el procés concessional s’havia proposat. Defectes com els exposats en la valoració de les propostes han acabat proporcionant als grups més forts una presència que, en la meva opinió, no queda justificada per la qualitat de la documentació aportada. Això ha anat sempre en detriment d’opcions més originals i que aportarien major diversitat, flexibilitat i pluralitat al conjunt del sistema, especialment en les demarcacions metropolitanes, limitant-ne la subordinació respecte als àmbits majors.  
 
10.- Així, doncs, per les raons exposades, un cop estudiades les ofertes presentades en les 21 demarcacions i coneguda l’opinió i la decisió majoritària del Consell, manifesto la meva particular discrepància pel que fa a les següents 
demarcacions: 
 
Barcelona 
Cornellà 
Sabadell 
Manresa  
Vic 
 
 
Barcelona, 21 de juny de 2006 

