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Exigim la presència en el Consell Assessor dels Agents Socials i dels 
representants dels treballadors i professionals de la CCMA 
 

CCOO DE CATALUNYA CONSIDERA QUE LA CRISI EN EL 
CONSELL DE LA CCMA ÉS RESULTAT DE LA SEVA 
COMPOSICIÓ PARTIDISTA QUE CONTRADIU L’ESPERIT DE LA 
LLEI 
 
CCOO de Catalunya denuncia la situació en el Consell de la CCMA (Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals) fruit de la seva composició partidista. En el moment de l’elecció del 
Consell ja vàrem denunciar la nostra preocupació pel perfil del seus membres que 
consideràvem que no complia ni amb la lletra ni l’esperit de la Llei de la CCMA. 
 
CCOO de Catalunya considerem que ja seria hora que els nous consellers de la CCMA deixin 
de fer política de partit per fer política d’empresa, si es que volen obtenir la confiança dels 
treballadors i treballadores de la CCMA, i la credibilitat social. En aquest sentit exigim que 
s’acabi d’una vegada aquest període de provisionalitat, que s’està fent etern, en un moment 
en que cal una  decidida de defensa del servei públic i l’impuls de la capacitat productiva dels 
mitjans i empreses del la CCMA. 
 
Altrament CCOO de Catalunya exigim als grups polítics representats al Parlament de 
Catalunya, la presència en el Consell Assessor de la CCMA dels agents socials representatius 
(patronal i sindicats), així com dels treballadors i professionals de la CCMA representants a 
través dels sindicats majoritaris de la CCMA i dels Comitès Professionals. 
 
Per a més informació: 
Manel Garcia Biel, portaveu de CCOO de Catalunya: 93.481.29.05, ó 609.082.702 
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