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6.- El passat, divendres, dia 7 de desembre, vaig tindre coneixement de la 
dimissió del Director General de RTVV i l’anunci del Vicepresident i Conseller 
Portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana, En José Císcar, en roda de 
premsa a l’efecte, que en la propera sessió del Ple del Consell, prevista pel 
divendres vinent dia 14 de desembre, es procediria al nomenament d’un nou 
Director o Directora General 
 
7.-  Per contrastar i assegurar-me d’aquesta informació rebuda pels informatius 
de ràdios, vaig fer indagacions revisant diversos mitjans de comunicació escrits 
i en Internet, comprovant que efectivament aquestes eren les paraules del  
portaveu de la Generalitat.  
 
8.- Una cerca major d’informació em va possibilitar conèixer, visionar i escoltar 
el vídeo de la roda de premsa, on el portaveu afirma i anuncia que el Ple del 
Consell procedirà el proper divendres a nomenar a una nova persona com 
Director/a de la RTVV.  

Enllaç al vídeo de la roda de premsa, que està allotjat en la pàgina institucional 
de la Generalitat Valenciana. Des del minut 47 aproximadament 
http://canal.gva.es/resources/canalgv/OBJ-
MULTIMEDIA/ORG4/rprensa_07_12_20128657.asx  

(Adjunte un annex amb informació documental trobada)  
 
9.- Que d’acord amb la legislació, tant en la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de 
creació de la Entitat Pública RTVV i  regulació dels serveis de radiodifusió i 
televisió de la Generalitat Valenciana (vigent fins el 24 de juliol de 2012), com 
en la més actual LLEI 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de 
Radiotelevisió Valenciana queda clarament definit el procediment per a l’elecció 
del Director /a General de RTVV i en cap dels casos correspon aquesta 
decisió al Ple del Consell de la Generalitat.  
 
Es a dir, encara que estem en un moment en que de facto conviuen dos 
estructures diferents de RTVV, l’antiga creada per la Llei derogada que no ha 
desaparegut encara i la que hauria haver creat ja la Llei aprovada en juliol 
passat, que no ha nascut encara, en ambdós l’esperit i la lletra de la Llei 
preserva la independència del seu funcionament respecte al poder executiu, es 
a dir del Govern de la Generalitat, com a base de la democràcia i per garantir 
els drets constitucionals relacionats amb la informació i els mitjans públics. 
 
10.- Els apartats de les dos lleis que fan referència a l’elecció i nomenament del 
Director General els podem resumir en: 
 
Llei 7/1984 per la qual va ser elegit l’actual Consell d’Administració i el propi 
Director General, que diu clarament: 



 
www.acicom.org 

 
Registre d' Associacions de la Generalitat Valenciana, 
nº CV-OI-046451-V de la Secció 1ª, 
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de 
la C.V., nº 63 de la Secció 1ª  
Registre Municipal de València d’Entitats Ciutadanes amb el 
nº 941-CV 

ciutadaniaicomunicacio@gmail.com 
 

 

Telèfon: 96 11 3999 8. C/ Portal de Valldigna, 5 Baix. 46003 VALÈNCIA. 

CIF.: G-98216211           Compte corrent: BBVA  0182-7710-43-0201626802 

3 

 
Article 7.é 

 

U. Al Consell d'Administració li corresponen les següents atribucions: 

 

a) Proposar al Consell de la Generalitat Valenciana el nomenament i el cessament del 

Director General. 

 

Article 8.é 

 

U. Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria dels membres presents, tret 

dels casos en què aquesta Llei exigeix majoria qualificada.  

 

Dos. Pel que fa referència a l'apartat a) de l'article anterior els acords s'adoptaran per 

majoria dels dos terços dels membres del Consell d'Administració. Si en el termini d'un mes 

des de la constitució del Consell d'Administració o des del cessament de l'anterior Director 

General, no s'aconseguís la majoria esmentada, s'hi podrà produir la proposta per majoria 

absoluta en els quinze dies següents. En cas que no s'aconseguiren les majories esmentades, 

el Consell de la Generalitat Valenciana quedarà facultat per designar-lo lliurement.  
 

Article 12 

 

En els casos de cessament, dimissió o renúncia i incompatibilitat sobrevinguda, hom 

procedirà immediatament a la designació del nou Director General pel procediment establert 

en aquesta Llei.  

 

Article 13 

 

El Director General podrà ser cessat pel Consell de la Generalitat Valenciana, atesa la 

proposta del Consell d'Administració, mitjançant resolució motivada per alguna de les causes 

següents:  

a) Impossibilitat física o malaltia superior a una durada de tres mesos continus.  

b) Incompetència manifesta o actuació contrària als criteris, principis o objectius als quals fa 

referència l’article segon d’aquesta Llei.  

 

c) Condemna per delicte dolós. 

  

d) Incompatibilitat. 

 
 

Per altra banda la LLEI 3/2012 també és clara: 
 

Article 13. Elecció 

 

“2. Les Corts triaran, així mateix, a proposta dels grups parlamentaris, separadament o 

conjuntament, el director o la directora general de Radiotelevisió Valenciana, SA. L’elecció 

requerirà una majoria de tres cinquens de les Corts. Si en una primera votació no s’obtinguera 

aquesta majoria, transcorregudes vint-i-quatre hores, el director o la directora general serà 

elegit per majoria absoluta en una segona votació. 
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3. Els candidats o candidates a director o directora general proposades hauran de comparèixer 

prèviament en audiència pública devant de la Comissió de Control d’Actuació de RTVV, en la 

forma que reglamentàriament es determine, amb la finalitat que puga informar-se de la 

idoneïtat per al càrrec.  

La compareixença té caràcter obligatori.  

En cap cas, la incompareixença d’un candidat o candidata no podrà ocasionar la paralització o 

el retard del procediment de designació dels altres candidats o candidates. 

Finalitzada la sessió de la comissió convocada a aquest efecte, la Mesa de la comissió retrà 

compte a la Mesa de les Corts del compliment d’aquest precepte.” 

 

“Article 14. Mandat” 

 

“3. Les vacants que puguen produir-se durant un mandat seran cobertes 

en la forma que determina l’article 13. “ 

 

“4. Una vegada expirat el mandat, els membres del Consell d’Administració que cessen 

continuaran en l’exercici de les seues funcions fins que s’haja celebrat Junta General o fins que 

haja transcorregut el Termini per a la celebració de la Junta que ha de resoldre sobre 

l’aprovació de l’exercici anterior.” 

 

“Article 16. Estatut personal 

1. Els membres del Consell d’Administració hauran d’actuar amb plena independència i 

neutralitat i no estan sotmesos a instrucció o cap indicació en l’exercici de les seues funcions” 

 

Article 17. Competències i funcions 

  

3. El Consell d’Administració de Radiotelevisió Valenciana, SA tindrà entre les seues 

competències les següents: 
 

m) Nomenar el director o directora general elegit per les Corts. 

 

  
11.- Que la declaració d’intencions realitzada pel Vicepresident i Portaveu del 
Consell de la Generalitat Valenciana, en Roda de Premsa Oficial convocada a 
l’efecte,  està anunciant la comissió d’un delicte de prevaricació, adoptant una 
resolució injusta, sabent que ho és per part del Ple del Consell de la Generalitat 
Valenciana en cas d’aprovar el nomenament d’una nova persona per a la 
Direcció General de RTVV en contra del procediment legislatiu existent i 
reiterar en una conducta i actuacions en contra de sentencia judicial ja 
realitzada pel mateix motiu.  
 
El Ple del Consell de la Generalitat és coneixedor i li consta  que no pot 
realitzar el nomenament, doncs existeix una sentència ferma que va anular un 
anterior nomenament idèntic . 
 
12.- Que com és previsible i s’ha anunciat , el Consell prenda la decisió el 
proper divendres dia 14 de decembre de 2012. 
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13.- Que és conscient de presentar esta denuncia quan el delicte encara no 
s’ha comés, que aquest constitueix un requeriment “ad cautelam” per tal que 
la Fiscalia adopte les mesures que estime pertinents p er evitar que el 
delicte es produïsca, donat que un nomenament il·legal, i delictiu causaria 
perjudicis gravíssims a la societat valenciana i a una empresa pública, la 
principal empresa de comunicació valenciana, que es troba enmig d’un 
procediment d’ERO que afecta a més de 1000 treballadors i treballadores, i a 
tot el sector audiovisual valencià. 
 
 
Per tot el que abans he exposat,  
SOL·LICITE 
 
Es tinga per presentat aquest escrit, siga admesa l a denúncia 
formalitzada al mateix i s’acorde allò procedent co nforme a Dret per tal 
d’evitar un nomenament contrari a Llei. 
 
  
València dotze de desembre de 2012 
 

 

 

 

 

Signat: Jose Ignacio Pastor Pérez 

President ACICOM
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Documentació: 

Europa Press  

"TODO VA A CONTINUAR COMO ESTABA PREVISTO" 

Císcar asegura que Jaraba ha dimitido por motivos personales y que 

su sustituto será nombrado el próximo viernes 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ciscar-asegura-jaraba-
dimitido-motivos-personales-sustituto-sera-nombrado-proximo-viernes-
20121207135348.html 

El País 

Será otro director general, que deberá nombrar el Consell la próxima semana y ser 
ratificado por un Consejo de Administración , con mayoría absoluta del PP. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/07/valencia/1354911679_223831.html 

Levante 

En la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) conocida hasta la fecha „otra cosa será la nueva„ la 
potestad única para contratar y despedir es del director general. Así que con el último, José 
López Jaraba, dimitido y sin sustituto  „al menos, hasta el viernes „, el proceso de salidas 
del expediente de regulación de empleo (ERE) queda en el aire 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/12/11/semana-caos-
rtvv/958674.html 

Las Provincias 

Jaraba dimite 

Císcar asegura que Jaraba ha dimitido por motivos p ersonales y que su 
sustituto será nombrado el próximo viernes   

Considera que «no sería lo más conveniente» que Ros a Vidal asuma la dirección 
general «en este periodo transitorio» 

http://www.lasprovincias.es/20121207/mas-actualidad/politica/jaraba-dimite-motivos-
ciscar-201212071452.html 

“La dimisión de José López Jaraba como director general de Radiotelevisión 
Valenciana enmaraña todavía más la situación en el ente público. El vicepresidente del 
Consell, José Císcar, admitió hace unos días la presentación de la renuncia de Jaraba, 
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y explicó que su sustituto no se conocerá hasta el próximo viernes. A pesar de la 
dimisión y por sorprendente que pueda parecer, Jaraba continuará siendo director 
general de RTVV hasta esa fecha.” 

http://www.lasprovincias.es/v/20121208/politica/consell-tiene-sustituto-jaraba-
20121208.html 

Información 

El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, señaló el pasado viernes que el 
cese de Jaraba "en absoluto va a tener incidencia en el funcionamiento de RTVV; todo va a 
continuar como estaba previsto". Así, aseguró que el proceso del ERE continúa igual y que el 
próximo viernes el pleno del Consell nombrará al su stituto de Jaraba . 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/12/11/rtvv-frena-ere-renuncia-
jaraba/1323815.html 

El Mundo 

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente y 
portavoz de la Generalitat valenciana, José Císcar, ha asegurado que Jaraba 
ha dimitido "por motivos estrictamente personales". Asimismo, ha indicado que 
su sustituto será nombrado por el pleno del Consell el próximo viernes. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/07/valencia/1354876476.html 

El economista 

http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/4454658/12/12/Dimite-el-
director-general-de-RTVV-sin-acabar-el-ERE-y-la-liquidacion-del-ente.html 

La Verdad 

El Consell no tiene aún al sustituto de Jaraba para dirigir el futuro de RTVV 

El vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió ayer la presentación de la 
renuncia de Jaraba, y explicó que su sustituto no se conocerá hasta el próximo 
viernes 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20121208/provincia/consell-tiene-sustituto-
jaraba-20121208.html 

20 Minutos 



 
www.acicom.org 

 
Registre d' Associacions de la Generalitat Valenciana, 
nº CV-OI-046451-V de la Secció 1ª, 
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de 
la C.V., nº 63 de la Secció 1ª  
Registre Municipal de València d’Entitats Ciutadanes amb el 
nº 941-CV 

ciutadaniaicomunicacio@gmail.com 
 

 

Telèfon: 96 11 3999 8. C/ Portal de Valldigna, 5 Baix. 46003 VALÈNCIA. 

CIF.: G-98216211           Compte corrent: BBVA  0182-7710-43-0201626802 

8 

http://www.20minutos.es/noticia/1670263/0/alberto-fabra/remodelacion-
gobierno/ocho-consellerias/ 

RTVV 

http://www.rtvv.es/va/cultura_i_oci/Consell-sollicitud-cessament-director-
general_0_824317595.html 

ABC 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121207/abci-jaraba-rtvv-
201212071030.html 

http://www.abc.es/comunidad-valencia/20121208/abcp-prefaci-perfila-como-
relevo-20121208.html 

http://www.abc.es/comunidad-valencia/20121212/abcp-parentesis-despidos-
rtvv-espera-20121212.html 

“José Císcar, vicepresidente de la Generalitat, anunció el viernes pasado que en el próximo 

pleno del Gobierno valenciano López Jaraba cesaría oficialmente y se nombraría a su sustituto. 

Esos siete días forman el plazo que los responsables del Consell tienen para encontrar a la 

persona idónea. Prefaci es la propuesta más lógica atendiendo al actual organigrama y a su 

capacidad para firmar los asuntos pendientes sin que haya ninguna contraindicación legal. Su 

predisposición inicial a aceptar el cargo, sin embargo, es ahora negativa tal y como ya ha 

comunicado al Consell.” 

http://www.abc.es/comunidad-valencia/20121211/abcp-consell-trata-convencer-
prefaci-20121211.html 

Roda de premsa Consell dia 7-12-2012 

Nom:  Roda de Premsa del Consell 
Descripció: Compareixença del Molt Honorable Conseller de la Generalitat, 
En Alberto Fabra i l´Honorable Conseller, En José Císcar. 
Organització:  Presidència Classe de contingut: Novetat  Tipus: Vídeo 
Disponible des de:07/12/2012 Fins a:31/12/2999 

Des del minut 47  aproximadament es tracta aquest tema 

http://canal.gva.es/resources/canalgv/OBJ-
MULTIMEDIA/ORG4/rprensa_07_12_20128657.asx 

http://canal.gva.es/app/player/default.cfm?int_ElementId=9187 














