
 
 

JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació 
de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 8/2022 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió virtual de data 7 d’abril 
de 2022 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

Expedient núm. 8/2022 

ASSUMPTE:  Escrit de queixa de l’Ajuntament de Mataró relacionada amb el 
programa Planta Baixa de Tv3 que el dia 9 de febrer va parlar d'un cas d'assetjament 
sexual a la Policia Local de l'Ametlla del Vallès i totes les imatges de recurs que van 
emetre al marge de l’entrevista que van fer a la víctima corresponien a la Policia Local 
de Mataró. Segons manifesten, indueix a equivocació a la seva audiència i perjudica 
la imatge de la Policia Local de Mataró. 

 
AL.LEGACIONS  
Traslladada a la CCMA la petició d’al·legacions, la seva responsable de Relacions 
Institucionals exposa el següent:  
“En relació a la queixa identificada amb l’expedient informatiu 8/2002, traslladar-li que 
no plantejarem al·legacions ja que estem davant d’un error intern. I és que en el flux 
de treball de producció de la peça es van confondre els detalls de la història i es van 
muntar les imatges d’una manera errònia perquè, tot i que la persona que va 
denunciar el presumpte assetjament sexual ara treballa a la Policia Local de Mataró, 
els fets no van succeir a la Policia Local de Mataró, sinó a la de l’Ametlla del Vallès. 
Davant d’aquest error, el codirector del programa Planta Baixa, va traslladar al cap 
de Premsa de la Policia Local de Mataró les disculpes pertinents. 
Aprofito, a més per informar-los que aquest contingut ha estat retirat de la pàgina web 

de la CCMA.” 
 
De conformitat amb les al·legacions formulades, el Consell de la Informació de 
Catalunya adopta el següent  

ACORD: 

Que el CIC davant les al·legacions formulades per la CCMA on assumeix que s’ha 
produït un error intern, dona per finalitzada la tramitació de la queixa, agraint que el 
codirector del programa Planta Baixa s’hagi adreçat als afectats per traslladar les 
disculpes pertinents.  

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 
Barcelona en data 7 d’abril de 2022. Certifico.  

 

 

 

Vistiplau 
Josep Carles Rius     Josep Rovirosa  
President      Secretari General  

 


