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El PSC en contra de la retallada del 50% en el pressupost de Badalona 
Comunicació 
 
El grup municipal socialista no donarà suport a cap proposta que no preservi 
els llocs de treball i garanteixi el futur dels mitjans públics de Badalona. 
 
L’actual situació és conseqüència d’un conflicte artificial creat pel govern de 
García Albiol en el seu intent de controlar políticament els mitjans públics. Tot i 
no tenir majoria absoluta al consistori, García Albiol, amb el suport del grup 
municipal de Convergència i Unió, la vol tenir al consell d’administració.  
 
Davant la impossibilitat d’imposar els seus candidats, García Albiol va demanar 
la intervenció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya a qui la Llei li atorga un 
paper de mitjancer en el casos de conflicte en el nomenament de responsables 
de la gestió de mitjans públic de comunicació. 
 
Com que la decisió del CAC ha estat una reprovació absoluta a les pretensions 
de García Albiol, l’alcalde del PP ha respòs de la única manera que sap, amb 
amenaces i coaccions. 
 
El PSC considera intolerable l’amenaça de García Albiol de portar el CAC als 
tribunals i l’anunci de retallar a la meitat el pressupost de Badalona 
Comunicació el veiem com una coacció dirigida als treballadors de l’empresa. 
 
En aquest sentit, resulta incomprensible que el govern del PP retalli el 50% a 
Badalona Comunicació i no es plantegi fer el mateix en altres empreses 
públiques. És evident que a García Albiol li molesten uns mitjans públics 
independents i de qualitat. 
 
En paraules de Jordi Serra, president del Grup Municipal Socialista: “És 
necessari que el govern municipal consensuï el pla de futur de Badalona 
Comunicació. García Albiol ha de saber que no es pot fer fora a 66 
persones amb ordeno y mando, que és la manera que a ell li agrada fer les 
coses.” 
 
“La resolució del CAC ens dona la raó. Exigim al govern del PP que actuï 
sense amenaces ni coaccions i posi sobre la taula una proposta que 
desbloquegi la situació actual. Des del PSC donarem suport a una solució 
que asseguri el futur dels mitjans públics de Badalona.” 
 
El conflicte de Badalona Comunicació és una mostra més de la incapacitat de 
García Albiol per governar. El govern del PP ens ha demostrat que en sap molt 
de generar conflictes, però molt poc de solucionar-los. 
 


