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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Antoni Fuster.

Compareixença urgent RGE núm. 1904/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, del director general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Sr.
Andreu Manresa i Montserrat, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, acordada la
recaptació del compareixent a la sessió de la comissió del
dia 20 de febrer del 2020.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia,
la compareixença RGE núm. 1904/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, del Sr. Andreu Manresa i Montserrat,
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre les demandes judicials
presentades per diversos membres del comitè d’empresa de
Liquid Media, SL, acordada la recaptació del compareixent a
la sessió de la comissió del dia 20 de febrer del 2020. 

Assisteix el Sr. Andreu Manresa i Montserrat, director de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat
per la Sra. Margarita Cardona i Cardona, gerent de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears; de la Sra. Francisca
Maria Perelló i Sastre, directora de gestió de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; del Sr. Jaume Perelló i
Fuster, director de Transmedia d’IB3; del Sr. Juan Mateo
Forteza Mayol, director d’IB3 Ràdio; de la Sra. Maria Mayans
Ferrer, cap d’Esports d’IB3 Televisió. Benvinguts i
benvingudes a tots ells.

Per començar té la paraula el Sr. Andreu Manresa i
Montserrat, que per fer l’exposició oral no tindrà limitació de
temps. Té la paraula el Sr. Manresa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Andreu
Manresa i Montserrat):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia tenguin senyors i
senyores diputats i aquella gent que ho vegi a través de la
transmissió en streaming.

Comparesc en aquesta cita a instàncies de la comissió, a
petició d’un grup polític, en període extraordinari de sessions,
segons autorització del Ple del Parlament. Venc a atendre el
meu compromís que vostès coneixen amb la cambra, que em
legitima controla la gestió d’un càrrec públic d’un ens públic i

de servei públic. Mai no defugiré cap emplaçament o qüestió
oberta dels representants de la ciutadania, és una fita que lliga
amb el rendiment de comptes, la transparència, la plena
informació, el control, com no pot ser d’una altra manera, en el
cas d’un alt càrrec que de professió és la d’informador, és a dir,
periodista.

A IB3 en aquest temps estam satisfets perquè es pot parlar
de tot i l’ens públic és còmplice de la ciutadania, mirall de la
realitat i nosaltres treballam sense intervencionisme polític,
amb criteri periodístic, sense vets ni instruccions i amb
consideracions als treballadors i a les seves circumstàncies, als
professionals de la casa.

És el normal, i ho saben tots, la llibertat és inqüestionable,
gràcies als professionals de la casa i a tots els de l’entorn del
servei públic, el compromís en temps tan complexes i de risc
personal, de veres, d’esforç, de sobreesforç, d’aïllament i de fer
feina amb fracturacions estructurals per no tenir coincidències
personals, és a dir, sense veure els companys. Però això ho han
fet molts d’altres sectors, però bé, IB3, com a altaveu d’una
societat tenia el compromís de fer-ho així.

Dit això, amb consideració i respecte voldríem mostrar una
certa prudència afegida, advertiment de possible incomoditat a
qualque moment, assenyalar una certa incongruència per venir
a abordar just parcialment, de puntetes, com es diu, un litigi
que es troba en tràmit, sense cap pronunciament encara, i amb
vistes pendents; és a dir, el litigi està obert, és la segona vegada
que es repeteix aquesta circumstància, diguem, de certa
incomoditat, en dos mesos, després de la cita pel cas de
l’SGAE, “La Rueda”, que es troba a l’Audiència Nacional des
de fa cinc anys i mig, un cas obert on són part aquell i aquests,
molt distints i molt diferents, ens condiciona.

Aquesta circumstància limita que pugui entrar en detalls i
aprofundir en la causa central, a l’assumpte, al moll, no puc
interferir i contaminar, en cap cas, fer hipòtesi del que passa o
passarà; opinar, en aquest cas, sense morral, no és possible.
Que consti, d’entrada, el màxim respecte als senyors diputats,
al grup que ho va proposar, al president de la comissió, que va
fer una proposta alternativa que seria dilatar, perllongar, però
crec que, com més aviat les coses s’afrontin millor, encara que
siguin unes circumstàncies de cautela.

Miri, màxim respecte als diputats i en paral·lel també
màxim respecte als professionals de Liquid Media, empresa
contractada per IB3 per nodrir els seus informatius, que han
exercit el seu dret a litigar a l’àmbit social pel que consideren
els seus drets individuals com a treballadors.

Cap emperò, cap censura, són les regles del joc, el que jo
digui o cregui estarà condicionat per això, no és un recurs
retòric, IB3 considera que la seva actuació al llarg dels anys,
des de l’any 2005 i aquests cinc anys concrets dels quals en
som responsable jo i el meu equip, hem actuat d’acord a dret,
correctament. Però encara hi ha un punt que m’obligarà a la
cautela, en aquests moments està en procés de licitació oberta
la contracta dels serveis informatius i totes les altres contractes
tècniques i d’operacions de la Radiotelevisió, el concurs de
serveis estan en tràmit i anàlisi, és a dir, estan encara en període
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de presentació d’ofertes, fins al dia 3 d’agost el plec dels
serveis informatius.

Mirin, IB3 licita, d’acord amb el seu model, els seus serveis
industrials, que nodreix i activa amb talent, tècnica i
experiència la xarxa dels seus productes i també al mateix
temps la seva programació; talent i capacitat professional,
capacitat tecnològica, servei. IB3 és la primera indústria
cultural de les Illes Balears, diré de bell nou una cosa (...), és el
primer mitjà de comunicació de les Illes Balears, que impacta
sobre 800.000 persones a l’any i que genera treball a 1.500
persones d’una manera indirecta, a unes 350 de manera,
diguem, encabir l’estructura de treball diari i la resta amb
treballs indirectes.

Mirin, els serveis informatius, que en aquest cas són els
serveis informatius que han fet aquesta acció laboral, social, en
el camp laboral, són la columna vertebral de la televisió
pública, la finestra més seguida, l’ànima de la televisió podríem
dir, la raó de ser d’un mitjà modern de comunicació social de
la comunitat. Els serveis informatius d’IB3 Ràdio i Televisió i
a les xarxes són l’exemple pràctic de com es gestiona la
llibertat i la dignitat social de la comunitat, és a dir, què passa,
què s’opina, què esdevé passa per les nostres finestres. Llavors,
això és una responsabilitat i un agraïment.

La redacció d’IB3 és la més gran de les Illes Balears i que
la suma de la resta de redaccions dels diaris i de la ràdio. Els
298 treballadors professionals de la redacció d’IB3,
conjuntament, són molts més que la resta, en qualsevol cas
perquè som el mitjà de comunicació més important i amb més
impacte.

Els professionals d’IB3 de la contracta d’informatius i de la
resta de contractes tenen el lloc de feina assegurat perquè són
subrogats i veuran, segons l’oferta de la contracta, el 10%
d’increment del seu salari, tot i que consideren que no s’ajusta
a la demanda d’equiparació que hauria d’haver estat d’un 27%,
però el 10% del salari és el que s’assenyala a la clàusula social
establerta com a possibilitat.

I a més, els treballadors, els professionals de la redacció
D’IB3 no han sofert cap retallada laboral dels seus drets,
exercici i llibertat, ells ho reconeixen, jo crec que els honora
dir-ho, i tampoc no han sofert cap retallada salarial concreta. Si
vostès surten i caminen un quilòmetre cap al polígon de Llevant
i 500 metres cap a Sa Riera i cap a una altra àrea, sabran de
llocs de treballadors, de companys nostres que han estat tres
mesos, quinze dies sense treballar per mor d’ERO que en
aquests moment viuen.

Avui mateix surt una notícia terrible, que la BBC reduirà
520 ocupacions, treballadors de la seva redacció. Jo crec que
són qüestions que s’han de valorar per fer el dibuix general de
la situació, és a dir, ni acomiadament, ni acomiadaments, ERO,
que n’hi ha hagut a altres bandes, ni ERTO, que són
consideracions laborals.

Com a director general i responsable de la defensa i de la
qualitat del treball dels professionals i de la seva independència
no estic enfront, sinó al costat dels professionals, crec que em
varen triar aquí, quan en vàrem proposar aquí, perquè som com

a un d’ells, un periodista, no per fer de patró a l’antiga
enfrontat. El sistema estableix, ha establert i estableix les
condicions, no l’hem instaurat aqueix equip i no és advers,
entenc jo, als interessos dels professionals.

Sàpiguen que el model d’IB3 creat a l’any 2005, quan va
néixer, té contractes diferents que es troben ara en licitació. Els
serveis informatius, el suport de televisió, el servei d’operació
tècnica de televisió, el servei d’operació tècnica de ràdio i el
servei d’explotació d’estudis i exteriors i, a més, la dinàmica de
treball de la ràdio i de la televisió, com he dit, genera treball,
feina, talent, esforç i rendiment a productores que nodreixen,
matí, hora baixa i vespre, els programes de la ràdio i de la
televisió; és a dir, no és un cas concret que afecta a un, sinó que
hi ha tota la perifèria del sector econòmic i industrial que està
involucrat en aquest projecte.

L’actual licitació dels serveis informatius es troba en fase de
presentació d’ofertes, fins al dia 3 d’agost, a les dues de l’hora
baixa, aposta dic cautela per no donar detalls que vagin més
enllà de la informació que consta publicada legalment a la
plataforma de contractació de l’Estat, en els plecs tècnics
administratius i en el butlletí de les comunitats europees, atesa
la magnitud de la seva contracta.

La informació d’aquests plecs marcaran el futur servei
durant dos anys i amb la possibilitat de tres pròrrogues més, un
més un més un, és a dir, està configurat el futur contracte. I a
les hores tot el que es diu allà jo no puc interpretar-ho d’una
manera diferent ni distinta, ni donar més informacions que no
s’hagi d’emetre.

En segon lloc, i respecte de les demandes que motiven el
títol d’aquesta compareixença, n’hem rebudes dues; estam
pendents de la celebració del judici, un per al mes de novembre
del 2020, enguany, i un altre per al febrer del 2021, perquè són
dues demandes diferents. Aposta que la cautela per a un
històric està oberta, obliga també a no fer un prejudici paral·lel
o un judici previ.

Reconec i dic que nosaltres consideram des d’IB3 i els
Serveis Jurídics de l’Advocacia de la comunitat i la gestió de la
casa que nosaltres no hem incorregut en cap il·legalitat ni en
cap cessió il·legal de treballadors, que és un dels arguments que
utilitzen, centrals, i hem de donar feina diguem per aconseguir
una incorporació immediata com a treballadors de l’ens públic.

A l’any 2005 IB3 es va crear en base a un model
externalitzat de serveis i de producció de continguts, l’operació
tècnica, la infraestructura de ràdio i de televisió, i això està
creat amb el referent de les iniciatives legals que obren el marc
i les decisions del Parlament successives que hi ha hagut aquí
que els han conformat.

La major part de les televisions autonòmiques de creació
més avinent, no TV3, ETB, Andalusia, les tres més grosses, i
Galícia, però sí, per exemple, Canàries, Astúries, Extremadura,
Múrcia i Aragó tenen el mateix model externalitzat i tenen
externalitzada la producció de programes informatius, de les 14
televisions autonòmiques 7 es troben amb un model
externalitzat, és a dir, un model idèntic al nostre, no som un
esclata-sang distint.
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I també diré, per recordar i per parlar, que grans televisions
nascudes fa 35 anys, amb un model més gran i en
circumstàncies molt bones, varen patir la reducció de plantilles
prou considerables i ERO, com va patir també IB3 en el seu
moment, és a dir, hi ha hagut un ERO a TV3, un ERO a Tele
Madrid, A Punt va néixer després de tancar Canal 9, a
Televisió Espanyola hi ha hagut ERO successius i, com els he
dit, després ho deixaré amb aquesta magnitud. Això són detalls
per contextualitzar les circumstàncies que hi ha.

Estar en un ens amb una plantilla interioritzada, per dir-ho
així, no esquiva que es plantegin ERO de reducció de personal,
com ha passat a Televisió Espanyola, a Tele Madrid, TV3 i el
tancament per a anys de Canal 9 i el naixement d’A Punt.
L’externalització de l’activitat audiovisual, opinable, és una
opció econòmica legal que existeix i que ajuda a dinamitzar la
indústria audiovisual local; és a dir, hi ha empreses que presten
els seus serveis i que oferten i concorren i mostren la seva
creativitat i tenen com a client, i de vegades massa exclusiu,
IB3.

La qüestió de l’externalització dels serveis informatius no
és nova i ve de fa quinze anys, no és un problema que s’hagi
generat per la gestió d’ara i de l’actual equip directiu, sinó que
existeix, és una qüestió oberta. He dit que no era exclusiu
nostre, veuran televisions públiques i televisions privades que
treballen d’aquesta forma, que encarreguen productes i tenen
els serveis informatius externalitzats en el programa.

La reducció del pressupost de despeses que va motivar la...
i les crisis econòmiques successives que hi ha hagut des de
l’any 1991, 2008, 2011 i la que ve, va provocar..., o la que
tenim, va provocar aqueixa crisi una reducció considerable de
les plantilles i del pressupost de les televisions públiques i dels
serveis públics, i va obligar a fer una concessió també lleugera
de la indústria de l’estructura productiva de la televisió, en
aquest cas, i evitar la situació d’endeutament que es va generar
a les comunitats autònomes que varen desocupar les televisions
seguint un model internalitzat com el de Televisió Espanyola
i que varen jeure en aqueix ERO.

A IB3 també va passar aqueixa cosa, és a dir, a un moment
determinat es varen generar unes contractacions vinculades als
serveis informatius que varen inflar el pressupost, varen fer una
eixancada molt grossa i varen generar un dèficit de 80 milions
d’euros, que va haver de ser assumit pel Govern de les Illes
Balears i que va llastar i llasta la biografia econòmica i
financera d’IB3. I que consti també de bell nou que es digui
que aquesta estructura de personal i de producció se sosté sobre
31,5 milions d’euros, pràcticament 32, i a un moment
determinat vàrem tenir 90 i 120 milions d’euros, o 140, el
primer any amb el pressupost, tot això són històries que vàrem
conèixer, varen començar.

El 2020 començarà el cinquè contracta del servei de
notícies, el que en diem ara la licitació dels serveis de Liquid
Media que es troben en licitació, perquè Liquid Media va
renunciar a la pròrroga que li corresponia, perquè deia que no
li era rendible. En aquests quinze anys hi ha hagut grans
oscil·lacions de continguts de pressupost i de personal i la seva
anàlisi no és senzilla, atès que dins cada contracte hi ha hagut
una gran quantitat de variants, addendes i variables, addendes,

és a dir, afegitons i variables, diguem, borses d’operacions
esporàdiques o no reglades i que han pogut generar el costs
(...). Per exemple, hi va haver variables que eren descomunals,
és a dir, de campionat, la Champions League, la Fórmula 1 o la
primera divisió de futbol, allò va ser... en el pressupost dels
serveis informatius, perquè els esports són dins els informatius,
es varen desbaratar els pressuposts d’aleshores i ara,
evidentment, no podem ni somniar-ho, ara tenim dificultats per
poder donar, moltes dificultats per poder donar els partits
d’ascens de Segona B a Segona, per drets de (...) i haurem
també d’abonar la partida corresponent per donar l’ascens de
Tercera a Segona B.

I el partit que hi ha en joc, del Balears i del Cartagena,
després de la Societat Esportiva Eivissa, dissortadament, si no
canvien les coses o tenim un gran regal, no els podrem donar,
tot i que vull agrair a la consellera corresponent d’Esports, que
ha fet la gestió oportuna davant la Federació de Futbol i davant
la tenidora dels drets, que és Footers, per intentar que els
seguidors illencs no haguessin de pagar per veure aqueixa
contingència. Que això també forma part de les qüestions que
es liciten o que formen part del pressupost vinculat als serveis
informatius. 

Perdonin la disgregació, però era bo dir-ho, és a dir, no
podrem donar -si no és que el cel s’obri- el partit aquest del
Balears-Cartagena i els consegüents, si n’hi ha. Els altres,
encara -de Tercera- tenim un raig de llum. 

El pressupost actual és fruit de la necessitat de fer una
equació d’ajustament de pressupost, programació, gent
assignada als programes informatius; i no es pot desvirtuar la
relació, l’equilibri, entre aqueixes dues balances. 

I el volum de licitació actual no és equiparable al que hi
havia en el passat, és a dir, de fet, el nombre de programes
informatius i minuts de ràdio i televisió també han variat molt,
hi ha formats que ja no hi són o que han desaparegut de graella:
un programa nocturn d’informatius d’esports a la ràdio, un
matinal a les 8 de televisió, un programa de mitjanit de
televisió... Que això comporta molta més despesa. En
definitiva, la facturació anual de les diverses empreses que han
gestionat els seus informatius abasten des dels 17 milions de la
primera empresa contractista, Serveis Balears de Televisió,
SBT, a l’any 2000 i a l’any 2008, als 6,7 milions de Liquid
Media, a l’actual contracte, és a dir, un any costava 17 milions,
un altre any costava 6,7. Perquè aquí hi havia, evidentment,
drets esportius també en joc.

Els serveis informatius els va gestionar, d’entrada, SBT,
Serveis Balears de Televisió, des del desembre del 2004, mig
any abans que s’estrenàs a les emissions regulars. Durant 4
anys va facturar SBT 61 milions d’euros pels serveis
informatius, amb una mitjana prop de 15,5, 16 milions. La
plantilla de treballadors que tenia inicialment, o que es va
incorporar inicialment, als serveis informatius, eren 217. De
217 varen passar a 192, amb un ERO, a 173, a 157, que eren
els que hi havia quan nosaltres vàrem arribar, i ara són 198 per
l’oferta de treballadors, lliure de provisionals, que la nova
contracta ha de donar. Aquests 198 estan garantits, però, que
consti que dels 217 es va passar a 20 menys, a 20 menys i a 20
menys, és a dir, a 157; s’han recuperat pràcticament 40 llocs de
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treball, no hi ha hagut ERO sinó que hem reincorporat
treballadors. 

SBT va executar el segon contracte informatiu, en aquest
cas, del 2009 al 2011 i va facturar 23 milions. El darrer
contracte d’informatius el va guanyar Central Broadcaster
Media, CBM, i va ser el que va passar de 173 treballadors a
157 i va facturar 43 milions d’euros, durant sis anys, amb una
mitjana de 7 milions d’euros.

Finalment, Liquid Media -l’actual- es va adjudicar el quart
concurs dels serveis informatius a partir del febrer del 2017,
amb una facturació anual des de llavors de gairebé 6,9 milions
d’euros i té 198 treballadors en nòmina, que són els que tendran
el treball. 

El cinquè concurs, que és el que està en marxa, s’adjudicarà
tot just durant l’estiu, a finals d’estiu, per un import de 8
milions, és a dir, es passa de 6,9 milions a 8 milions, amb una
durada prevista de dos anys, com ja he dit, amb el dret de
subrogació, això vol dir d’incorporació de tots els treballadors
que són a la contracta, hi ha 198 places heretades del concurs
anterior.

Al llarg d’aquests anys darrers, els treballadors han
mantengut l’estabilitat i no han vist perillar les seves
circumstàncies econòmiques, excepte el dubte normal d’un
canvi d’una empresa a una altra però que tenen assegurat el seu
lloc de feina. 

Les direccions d’informatius i Transmedia són els
responsables dels contracte d’informatius, vol dir que gestionen
i controlen i redacten els plecs, disposen dels caps d’àrea
d’esports, de producció, realització i l’àrea de (...) per tal de
gestionar el servei que Liquid Media comunica els editors dels
serveis informatius. És a dir, la direcció dels serveis
informatius comunica amb els editors, que sí són d’IB3, i els
editors expressen quina és la línia informativa, o línia editorial,
no ideològica, sinó d’edició, als coordinadors i treballadors
dels serveis informatius. En aquest procés informatiu IB3 és qui
encarrega, demana, el servei, no qui té directament els
treballadors directament relacionats.

Aquí m’atur i podré continuar amb les respostes que vostès
em facin.

Contestaré conjuntament a tothom per no fer-me massa
pesat, ara que ja duc pràcticament 25 minuts de parlar.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, gràcies, Sr. Manresa. Si contestarà globalment,
passaríem a la intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos,
intervé el diputat Sr. Gómez i Gordiola, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Em voleu dir quin temps... Deu minuts,
total?

EL SR. PRESIDENT: 

Deu minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

I cinc després, gràcies. 

Gràcies, president. Bon dia Sr. Manresa, diputats i
diputades de la Comissió de Control de Radiotelevisió de les
Illes Balears, bon dia també als acompanyants, directius de
l’Ens públic.

Miri, Sr. Manresa, vostè ha fet una referència reiterada, a
més, que sempre manifesta i jo m’ho crec i tots ens ho creiem,
un respecte a cada un dels diputats i diputades d’aquesta
comissió, i així ho ha demostrat, jo no ho he qüestionat en cap
moment, el que sí consider és que falta un, no respecte, però sí
un rigor amb l’objecte i la finalitat d’aquesta Comissió de
control d’IB3, i li argumentaré amb la meva exposició.

Crec que ja ho hem dit un parell de vegades, el diputat que
aquí intervé, el meu partit, i entenc que cap dels presents, no
són delegats sindicals, evidentment, ni representants dels
treballadors ni de les treballadores de qualsevol..., fixes, o de
la plantilla, ni tampoc no som membre de cap tribunal social al
qual s’enfrontarà l’Ens públic d’aquí a uns mesos; som membre
d’aquesta comissió parlamentària, és una comissió
parlamentària responsable de l’exercici del control de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, i entenem per això la
necessitat del deure d’estar informats de tot, de la seva activitat,
de les incidències, dels acords assolits des del consell de
direcció, de les propostes que es facin en el consell assessor,
que aquest Parlament triarà en renovació d’aquí a un temps, de
l’acompliment dels seus objectius i del pla d’acció anual, no
només pressupostari, així com de la situació dels seus
treballadors, tant de la plantilla pròpia com dels que fan serveis
externalitzats que desenvolupen tasques dins IB3.

I per a mi és una facultat d’aquesta comissió, dels seus
membres, interpel·lar el seu màxim responsable i traslladar al
Parlament, al conjunt del Parlament, les consideracions i
iniciatives que estimem nosaltres adients des d’aquesta
comissió per a la millora del funcionament d’un servei públic,
finançat majoritàriament per un pressupost aprovat per aquesta
mateixa Institució. 

Envers l’objecte que ocupa el motiu d’aquesta
compareixença, i no desviar-me’n, és cert que tant el meu grup
parlamentari i altres li hem fet preguntes orals i sol·licituds de
documentació i preguntes escrites envers d’aquest tema. Però,
miri, si la comissió va considerar que procedia la seva
compareixença és perquè amb l’argumentació i la seva
intervenció va quedar clar que no era suficient la informació
aportada. Vostè va dir el mateix que ens ha dit avui, i ens ho ha
dit reiteradament, Sr. Manresa: “estic incòmode, si he de parlar
d’una cosa que es troba en via judicial, no vull interferir i no els
puc dir gaire”, i no ens ha dit gaire. 

No coneixem el contingut de la demanda per vostè, el
coneixem per les declaracions del mitjà de comunicació, però
la demanda, el contingut de la demanda i la situació laboral
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dels treballadors, del que demanden, i no ens posam de part, o
almanco el meu grup no es posa de part de gaire cosa perquè no
té la valoració del director ni de la direcció de l’ens públic. 

Llavors ha parlat que parlaria sense morral, jo li agrairia
que no parla mai sense morral i menys en aquesta comissió.

Crec que la nostra línia, i així ho va entendre el grup
parlamentari, no ha estat emprar aquesta comissió ni la
interpel·lació que li fa vostè ni per fer altres objectes cap al
Govern, per això tenim la consellera quan ens hi hem d’adreçar,
sinó precisament per poder aportar des d’aquesta comissió i des
d’aquest grup parlamentari la línia d’opinió que puguem tenir
envers els dos litigis que du ja aquesta direcció d’IB3, dos en
un any de legislatura, importants, i que sense voler especular
poden tenir transcendències pressupostàries i de presa de
decisions envers treballadors públics.

Per tant, crec que aquesta comissió ha de merèixer tota la
informació envers..., i no crec que tengui vostè cap prohibició
de contar-nos quina és almanco la redacció de la demanda i
sobretot quin és el posicionament de la direcció d’IB3 en el
qual, a un únic acte de dia 3 de març, alguns consellers del
consell de direcció esmenten la preocupació, i no per informe
de vostè, sinó perquè en el torn obert de paraules esmenten la
preocupació de la precarietat dels treballadors i com està
arrossegant quinze anys d’un model, el qual consideren alguns,
la Sra. García entre ells, en aquell moment, consideraven que
no era oportú. A aquesta comissió ens hem assabentat
d’informació a través de la lectura de les actes del consell de
direcció i de la informació breu que vostè ens ha donat. 

El dia 27 de gener hi havia 10 treballadors del comitè
d’empresa de Liquid Media d’informatius, l’actual
concessionària dels serveis, que presentaren demandes judicials
contra l’ens públic, contra Liquid Media, 10, el dia 27 de gener.
El 31 de març, se n’afegiren dos més; i el 22 de maig 95 més.
Estam amb un 60% de la plantilla, més o manco, o prop del
60% per ser rigorós de la plantilla, ja no són només els
membres del consell..., del comitè d’empresa sinó càmeres,
redactors, realitzadors i altres serveis més com mossos de
magatzem, etc.

Han presentat una demanda de més de 100 treballadors que
suposa, el que li he dit, una plantilla important d’un servei, d’un
treballador que presta un servei públic amb uns criteris que ens
presenta el Govern de les Illes Balears aquí, que mira per la no
precarietat dels treballadors i les treballadores de qualsevol
servei públic, siguin treballadors públics o no, estatutaris o no,
i que, a més a més, vetlla per la seva seguretat i la seva situació
digna dels treballadors.

El 10 de febrer al TAMIB no hi va haver acord, és una via
de conciliació, una via d’acord, i evidentment no hi ha acord i
per això som a la via judicial. La situació del model
d’externalització que fa quinze anys i quatre o cinc mesos, amb
tres concessionàries, i ara anam a una nova licitació, el mes
d’agost em sembla que, segons el plec de condicions, sortirà.
Els treballadors varen patir efectivament un ERO en el 2012.

Hi ha treballadors que han prorrogat el contracte amb
diferents empreses des del primer programa d’IB3, quinze anys

i tres mesos, treballadors que han anat passant de contracte a
sots-contracte.

La demanda presentada via judicial és per cessió il·legal de
treballadors, no és que considerin que hi ha una desigualtat
salarial la qual, segons ells, hi és, sinó que parlen de cessió
il·legal de treballadors. És prou important que en aquesta
comissió quan es planteja una demanda d’això, vostè mateix
hagués demanat la compareixença voluntària, director. 

Està previst, com vostè ha esmenat abans, davant el jutjat
social dues vistes, dues convocatòries, 18 de novembre, pel
comitè d’empresa dia 1 de febrer de l’any que ve per a la resta
de treballadors. És a dir, ja hi haurà una licitació per enmig i
estarem pendents de resolució judicial.

I és ver, jo sé que vostès, se’ns ha fet arribar aquesta
reflexió, vostès esperen, vostès i entenc que el Govern, la
sentència judicial, per dir: farem el que digui la sentència
judicial. És normal, s’han d’acatar les sentències, però no
coneixem ni la valoració de vostès, la direcció tècnica i
professional, de quin és el model que volem de la nostra
televisió pública en aquest sentit, en tema de treballadors, la
plantilla que consideren vostès que és l’adequada i de la qual
s’ha de retre comptes a la ciutadania, eficàcia, eficiència i
sobretot no sobredimensió, ni tampoc el model del Govern,
perquè ni la consellera ni vostès, la direcció, no l’han dut.

Miri, crec que s’ha d’explicar, atesa la situació de 110
treballadors que han fotut una demanda per aquests dos motius,
que ens conti el contingut de la demanda. Jo no el tenc, no li
faria una pregunta si tengués una demanda dels treballadors, no
teniu perquè passar-me-la, però jo no l’he aconseguida, ni els
motius que esmenten de la demanda.

Jo crec que aquesta comissió ha de conèixer el seu parer,
valoració i posicionament de vostè, del consell de direcció,
envers els fets demandats. Li hem esmentat l’opinió d’alguns
membres del consell de direcció sobre aquesta situació, de fet,
el Sr. Bayona també li demanàvem a un moment donat, escolti,
com està aquest tema?

Sí que he d’agrair que vostès enviïn les actes ara
mensualment cada pic que s’aprova i no esperar una tramesa de
tres o quatre mesos, que és quan l’enviaven. Ens dóna més
informació. 

Crec que hem de saber la resposta que vostès tenen
preparada o la que hauran traslladat a l’Advocacia de la
comunitat autònoma envers la justificació de com entenen
aquesta demanda perquè ara supòs que vostè té coneixement de
les declaracions que va fer i de la manifestació que va treure el
comitè d’empresa envers la licitació de Liquid Media d’ara. Ha
llegit vostè el que diu, no? Jo ara llegiré a la resta de companys
d’aquesta comissió, perquè consti en el Diari de Sessions, per
si qualcú no l’ha vista..., si qualcú dels companys no l’ha vista
encara.

Considera i espera vostè que la solució sigui la judicial i ho
digui la sentència o considera que el Govern de les Illes Balears
ha de traslladar una proposta a aquesta cambra de quin ha de
ser el model i què s’ha de fer amb aquests treballadors?
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En el consell de direcció se li va dir a vostè, en el torn obert
de paraula, les possibles..., qualque conseller del consell de
direcció va considerar que s’haurien de tenir en compte les
possibles conseqüències pressupostàries i els criteris de
concurrència, mèrit i capacitat que es podien produir de
desigualtat entre treballadors. Per tant, entenc que vostès, el
Govern i vostès no han d’esperar una sentència, quan es veuen
possibles conseqüències evidents, es doni la raó o no es doni la
raó a l’ens públic, al Govern.

Aquesta comissió parlamentària té un mandat estatutari i
reglamentari, atorgat per la responsabilitat dels diputats
membres, i ha de conèixer de primera mà els fets, Sr. Manresa,
la gestió que du vostè a terme i la previsió de resposta d’aquest
ens públic. No som només una comissió informativa, som un
ens de control, no podem exercir aquest control i aquesta
transparència si no es dóna aquesta informació. No dic que
vostè l’amagui, dic que vostè no l’exposa, sobretot per la
transcendència.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo li faré una sèrie de preguntes, però li manifest..., -
permeti’m, president, 40 segons- per dir als membres d’aquesta
comissió la valoració del comitè d’empresa d’ahir: “Minva la
capacitat retributiva que sofreixen en un 27%, que vénen
arrossegant”, ho diuen ells, jo no tenc aquesta informació per
contrastar-la. “No resolen la desigualtat salarial, a un mateix
lloc de feina hi ha quatre diferents retribucions. Una càrrega de
feina inassumible per a alguns treballadors i treballadores i
asseveren de manera categòrica que hi ha contradiccions en el
plec de condicions en el manifestat per la direcció d’IB3 en la
millora dels treballadors.”

Jo li deman, Sr. Manresa, que ens contesti a aquesta
comissió si vostè a cada una de les manifestacions que fa a
aquestes manifestacions, i sobretot ens conti el fet i el contingut
de la demanda i el posicionament de l’ens públic. Ja li
demanarem a la consellera quin és el del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
la diputada Sra. Durán i Cladera, per un temps màxim de deu
minuts, té la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Bon dia, Sr. Manresa, i benvingut
a aquesta comissió de control. També li volia agrair el respecte
que sembla que ens té, li vull dir que és mutu, aquests diputats
també li tenen respecte a vostè.

Avui compareix aquí per abordar el tema de les demandes
judicials presentades pel comitè d’empresa de Liquid Media, a
petició del Grup Parlamentari Ciutadans, i també, com no, vull

saludar tots els membre del seu equip que avui ens
acompanyen, bon dia a tots i benvinguts també.

Sr. Manresa, des que va començar aquesta legislatura des
del nostre grup li hem fet diverses preguntes sobre aquest tema,
per això aquest tema per a nosaltres no és nou, li vàrem
demanar a una comissió de control de l’any passat i també a les
comissions d’enguany del dia 20 de febrer i dia 28 de maig; en
aquestes comissions li dèiem que a IB3 hi havia un clima
laboral dolent, que la situació laboral no era bona, que aquest
tema no minvava sinó més aviat tot el contrari, anava in
crescendo, especialment en els servei informatius. Tot el que li
hem demanat sobre aquesta qüestió no ens ho hem inventat, no
eren imaginacions nostres, són temes que han sortit per
diferents mitjans de comunicació, diaris, xarxes socials i que
també, evidentment, nosaltres, el nostre grup, ens hem reunit
amb treballadors d’IB3 de diferents àmbits i ens traslladaven
això, precisament, que la situació no era bona.

Li dic això perquè quan li plantejàvem aquesta situació,
vostè ens deia que no era així, que respectava el que li dèiem,
igual que vostè diu que respecta les opinions de tothom, o les
nostres afirmacions, evidentment, faltaria més!, però ens deia
que eren “percepcions psicològiques” i deia que “la gent té la
necessitat d’expressar-se”. Això que li dic està recollit, com
vostè sap, en el Diari de Sessions. 

Li hem dit també en diverses ocasions que és molt trist que
el comitè d’empresa digui que ha d’acudir a aquesta via, a la
via judicial, perquè si no vostès no recullen les seves
reivindicacions i perjudiquen els treballadors sots-contractats.
En el principi, en el mes de gener, va ser el comitè d’empresa
qui va posar la denúncia per un possible cas de cessió il·legal
de treballadors de forma continuada i per reclamació de
quantitats, total, si no vaig errada, eren 8 persones. Demanda
que no va ser atesa per part d’IB3, ja que l’acte de conciliació
com s’ha bé dit aquí abans, dia 10 de febrer, on vostè va assistir
personalment, va ser un fracàs.

Fa un parell de mesos un centenar de persones, també dels
serveis informatius, concretament 107, varen també acudir a la
via judicial, pel mateix tema, cessió il·legal de treballadors
continuada i reclamació de quantitats. Respecte d’aquesta
tramesa de denúncies, es va celebrar un acte de conciliació en
el TAMIB dia 26 de juny, i aquí directament vostè va optar per
no assistir-hi, i l’advocada que representa IB3, va dir que no
volien acord i que aquest tema es resoldria davant els tribunals,
és a dir, ja ens veurem en els jutjats.

Per tant, si sumam les primeres denúncies del comitè
d’empresa al complet i aquesta segona, doncs, com ha dit el
meu company abans, de Ciutadans, parlam de més d’un 60% de
les persones que fan feina en els serveis informatius que han
acudit a la via judicial.

Amb aquest panorama judicial que li he descrit, més totes
les denúncies que es poden sumar pel que ens han dit els
mateixos treballadors, de veres creu vostè, Sr. Manresa, que
això són “percepcions psicològiques”, com vostè deia? Vostè
creu que sí, que són “percepcions psicològiques”?
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La gent, evidentment, té dret a expressar-se, faltaria més!,
però com hem dit altres vegades, no creu que seria convenient
que la gent s’expressi d’una altra forma? Perquè jo entenc que
la gent intenta primer expressar-se de manera oral, de manera
personal, amb negociacions, i té, com a darrera via, anar als
jutjats; normalment, la gent normal, no ens expressant anant
primer als jutjats i després parlant, sols ser a l’inrevés.

Supòs que vostè em dirà que aquesta situació no és d’ara,
ho ha dit, ho ha dit, que és un tema heretat, ho ha dit, i és així;
que vostè ho va trobar així quan va arribar i que es varen posar
en marxa amb aquest sistema i demés. Aquesta situació
d’internalització dels serveis informatius ja hi era quan vostè
se’n va fer càrrec, però no podem obviar un parell de coses que
jo ara vull esmentar.

Primer, els treballadors d’informatius han perdut des de
l’any 2015 més d’un 30% del seu poder adquisitiu, en aquests
darrers anys més d’un 30% de pèrdua de poder adquisitiu, i
d’aquests darrers 15 hem de dir, Sr. Manresa, que vostès, o
diguem els partits d’esquerres, o el partit que vostè representa
aquí, han governat 10 anys, i vostè concretament d’aquests 10
anys en du 5. Li dic perquè vostè sempre diu que es considera
una persona progressista, políticament d’esquerres, de fet està
nomenat per un govern d’esquerres que té una bandera sobretot
de la defensa dels treballadors. Tant de bo que són vostès els
que sempre s’encarreguen que als treballadors els vagi bé!

El segon punt, Sr. Manresa, aquesta situació per la qual avui
debatem en aquesta comissió de control, monogràfica per a
aquest tema, és una de les promeses electorals del seu govern,
del govern al qual vostè representa. Vostès, a l’any 2015, el
govern d’esquerres que vostè representa, es varen presentar a
unes eleccions dient que solucionarien aquest tema, ho varen
dir a l’any 2015. Idò miri, Sr. Manresa, han passat 5 anys i avui
parlam de més d’un centenar de denúncies. Ja li vàrem dir a
vostè que qui passa dies anys empeny, que sembla que és el que
vostès fan, tirar les coses per endavant, promeses electorals i
molt bones paraules, però el problema continua. Nosaltres
creiem que el problema s’agreuja cada dia, perquè evidentment
ara, després d’aquestes demandes, creiem que estam pitjor que
abans. 

Miri, Sr. Manresa, dia 8 de novembre es celebrà el primer
judici, s’ha dit aquí,... perdó, dia 8 de novembre, i vostè ho ha
dit, es celebrarà el primer judici i el segon judici dia 28 de
febrer. De veres, Sr. Manresa, no pensa fer res per aturar
aquests judicis? 

He apuntat aquí una sèrie de qüestions que també hi ha fet
menció el meu company de Ciutadans, m’ha cridat l’atenció el
tema del morral, això del morral que vostè ha dit ens ha cridat
l’atenció, però me l’ha cridada prou que vostè digui que vostè
no és un patró a l’antiga, vostè no és un patró a l’antiga
enfrontat als treballadors. Bé, idò supòs que no és un èxit 115
treballadors que li hagin presentat una demanda. Per tant,
nosaltres creiem que hi ha molt més a fer, que li demanaríem
que ho fes, amb respecte això sí, amb respecte però li
demanaríem que ho fes. De veres creu que val la pena continuar
amb aquesta situació laboral a IB3? Vostè és conscient de les
repercussions econòmiques que pot tenir per a l’ens públic al
final arribar als jutjats?

Encara hi ha temps, Sr. Manresa, això és una afirmació, no
una pregunta, nosaltres creiem que hi ha temps, per què no
s’asseu amb els treballadors ja i arriba a un acord?

Sr. Manresa, avui no venim a parlar de la valoració dels
nous plecs que entraran en vigor d’aquí uns mesos, que, com ha
dit, estan publicats, però he de dir que valoram positivament
que es millorin les condicions laborals, és així, es milloren un
poc les condicions laborals, encara que sigui de forma molt,
molt tímida.

Per una altra banda, els treballadors d’informatius varen ser
declarats serveis públics essencials durant tota la pandèmia i
des del Grup Parlamentari Popular els volem donar el nostre
agraïment per la feina feta, una molt bona feina diríem
nosaltres. Varen assumir riscs i varen fer molt bona feina, com
he dit.

Jo li deman a vostè, amb el que costarà el nou contracte de
la sots-contracta, no seria millor, Sr. Manresa, utilitzar aquests
doblers per internalitzar aquests treballadors? Han fet qualque
estudi respecte d’això? I això sí que és una pregunta i
m’agradaria que vostè m’ho digués. No ens sortiria fins i tot
més econòmic? Perquè hi ha gent que diu que sí que ens
sortiria més econòmic. En tot cas, és una promesa electoral, és
el que volen els treballadors, és el que nosaltres creiem que ara
tocaria, internalitzar aquests treballadors, i no tirar per la via
del mig i presentam un nou contracte.

Sr. Manresa, vostè sempre ha dit que aquest model de
serveis informatius d’internalització és una anomalia, per què
no ho canvia? Si vostè creu que és una anomalia, per què no ho
canvia? Ha tengut 5 anys d’aquests 10 famosos que tenen els
governs d’esquerres al front de l’Ens Públic IB3. Quin és el
problema per canviar-ho? Per què no es fa? Vostè hi està
d’acord, els partits d’esquerres hi estan d’acord, els
treballadores hi estan d’acord, no tendria cap problema amb
l’oposició, per tant, per què no es fa?

Qui li prohibeix? Qui li posa traves? Qui li ho impedeix, la
consellera d’Administracions Públiques, la Sra. Castro, que no
el deixa de cap de les maneres, no volen més funcionaris? La
consellera d’Hisenda, la Sra. Sánchez? La presidenta del
Govern, la Sra. Armengol? Ja sabem que vostè té molta
llibertat, però llibertat supòs que fins a un cert punt. Per tant, és
la presidenta Armengol que no ho vol? No té vostè la voluntat
per canviar-ho, o és que el Govern a pesar de totes les
promeses electorals que ha fet, no ho vol canviar?

Vostè sempre ens ha dit que el model d’IB3 es fa dia a dia,
idò miri, ara té una oportunitat per fer un model, per canviar el
model a futur. Té vostè per davant un parell de mesos per
trobar una solució, li demanam des del nostre grup parlamentari
que no els desaprofiti, els treballadores, Sr. Manresa, no s’ho
mereixen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la diputada Sans i Regis, per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Manresa i al seu equip
directiu per ser avui aquí, per retre compte de la iniciativa
presentada pel Grup Ciutadans. Jo el primer que vull dir és que
en certa manera compartesc l’inici de l’exposició que ha fet el
Sr. Gómez, més que res perquè nosaltres com a diputats tenim
una funció de control i entre aquestes eines que tenim, a part de
les preguntes orals que fem a les comissions normalment,
també tenim la potestat per poder sol·licitar compareixences.

Per tant, jo trob que, encara que no ens pugui donar tota
aquella informació que fins i tot pot tenir però que no pot
donar, o que fins i tot encara no sap, tot el que ja ens pugui
avançar, doncs crec que està bé que vostè pugui comparèixer
aquí i, a més, crec que també és positiu per a la seva persona,
més que res com a director de l’ens, doncs venir aquí a explicar
el que hi ha i fins on es pugui arribar. Per tant, en això crec que
és normal i lògic que avui sigui aquí.

D’altra part, ja ho hem dit moltes vegades, que la televisió
autonòmica té un valor enorme, ja que dóna un servei a la
ciutadania de la nostra comunitat, té un paper que aporta
diversitat cultural, cohesió social, és un reflex de la identitat, de
la llengua i de la cultura pròpia i, a més, ofereix una informació
completa i propera. Però, tot i fer aquesta tasca tan
imprescindible i necessària per a la nostra comunitat autònoma,
hem arribat a la situació o fins al punt en el qual ens trobam
avui i que per això som a aquesta compareixença. 

I és un tema que, si bé és cert, no fa ni un ni dos ni tres anys
que es planteja, fa molt de temps i és veritat que si anam a
cercar al Diari de Sessions, doncs, ens trobarem..., bé, multitud
de preguntes enfocades a aquest tema, que fins i tot l’ens va
encomanar fer aquella famosa auditoria per veure les vies per
les quals es podria realitzar una internalització.

I bé, després de tants d’anys d’aquest reclam de la
internalització per part dels informatius i de sol·licitar
l’equiparació salarial, perquè he de dir que nosaltres també ens
hem reunit amb treballadors i crec que fa molt de temps..., no
és d’ara que ens ho hagin dit a nosaltres ara, sinó que ja fa
molts d’anys que se’n parla d’aquesta desigualtat salarial. 

Crec que és molt positiu que en aquests darrers pressuposts
aprovàssim tots aquests 2 milions extres per tal de millorar les
condicions salarials dels treballadors, i així sembla que està
reflectit en els plecs, per tant, crec que aquesta mesura positiva
s’ha de reconèixer i s’ha de tenir present, però hem arribat a
una situació que, com a treballadors, crec que estan totalment
legitimats per poder prendre les decisions que considerin que...,
bé, que si senten vulnerats els seus drets com a treballadors, els
seus drets laborals com a treballadors, doncs, són totalment
legítimes les accions que vulguin emprendre.

Així mateix opin que és una llàstima haver arribat a aquest
punt, sobretot per això que dic, que no fa dos dies que parlam
d’aquest tema sinó que fa molt més anys, fins i tot abans del
2015, que no hi havia el govern d’esquerres, crec que era un
tema que ja també se’n parlava. De fet, molta gent considera
que era una anomalia que la creació d’IB3 comencés amb
aquesta externalització.

Per tant, nosaltres pensam que la millor via per solucionar
aquesta problemàtica de fa tants d’anys hagués estat la via del
consens i el diàleg. Sé que hi ha hagut moltíssimes reunions,
reunions amb vostè, no d’ara sinó aquests darrers anys sé que
s’han mobilitzat, però és cert que aquest diàleg, aquest consens,
no ha arribat a un punt comú. 

Per tant, jo avui bàsicament ara faré tres preguntes. La
primera és, com creu vostè que acabarà aquest procés? La
segona és si coneixen les conseqüències de perdre? I la tercera
és, en cas de conèixer les conseqüències, si creuen que val la
pena esgotar la via judicial o si és millor arribar a acords i
compromisos a través d’una altra via. 

Evidentment, entenc que una vegada que ja s’han interposat
aquestes demandes és molt difícil canviar el curs de la situació,
perquè quan una persona arriba fins al final, per així dir-ho, és
perquè, bé, ha esgotat altres vies i l’única fórmula per tal
vegada poder encaminar això seria un compromís ferm i unes
garanties clares. 

En tot cas, després quan m’hagi contestat aquestes
preguntes, que fixi’s que jo crec que és més una percepció que
li deman a vostè sobre com ho veu, quina és la seva opinió en
aquest tema, com creu que acabarà, si coneixen les
conseqüències i si creuen que val la pena arribar a esgotar
aquesta via, com dic. I ja, en tot cas, després de les respostes,
tornaré a fer ús de la meva paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Manresa, benvingut
tot l’equip que l’acompanya habitualment a les compareixences
i a les comissions de control. 

Des de MÉS per Mallorca volem començar aquesta
compareixença evidentment explicant un poc totes aquelles
funcions que fem al Parlament i les que fan els grups
parlamentaris. És a dir, a part de la funció de control, tenim tota
una sèrie de funcions, algunes adscrites, algunes no adscrites,
per intentar propiciar un diàleg, per propiciar una influència
també sobre el Govern de les Illes Balears, que és necessari,
que és democràtic i que crec que és positiu. Per tant, creiem
que tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra el que
propiciam o el que intentam propiciar també és un diàleg social
entre les diverses institucions. Que, de vegades, de vegades, no
sempre, però de vegades dóna fruits, tant si ve dels grups que
formen part dels partits polítics que són al Govern com dels que
són a l’oposició, i en tenim prou mostres. Per tant, aquesta crec
que és una de les funcions importants que tenim tots els grups
parlamentaris que és obrir canals de diàleg.

Des de MÉS per Mallorca creiem i entenem, o jo entenc,
que la no-internalització no és per una decisió de la direcció
com a una decisió, diríem, una decisió empresarial de convicció
o ideològica, entenem que hi ha, que hi pugui haver altres
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motius operatius, des de MÉS per Mallorca ja n’hem fet de
vegades esment durant la comissió de control. 

I quan hi va haver la petició de la seva compareixença,
nosaltres vàrem mostrar diguéssim certa passivitat davant
d’aquesta compareixença perquè creiem que la direcció d’IB3
ha contestat, ha contestat moltíssimes preguntes en aquest
sentit. Creiem que és legítima la petició de la compareixença,
només faltaria!, de fet li vàrem donar suport, però vàrem
manifestar que crèiem que hi havia altres mecanismes. Tenim
diversos mecanismes, de fet aquest diputat que parla n’ha
emprat d’altres per dirigir-se a IB3, com bé saben, és a dir, no
només ho he fet amb preguntes orals a les comissions de
control, sinó que vostè la direcció d’IB3 o l’òrgan d’IB3 està
adscrit a una conselleria i jo mateix he fet preguntes amb
sol·licitud de resposta escrita i sol·licituds de documentació en
distints moments d’aquesta legislatura per poder donar o
conformar-me una idea sobre qüestions que s’han plantejat per
part de la societat civil o d’altres agents.

Per tant, des de MÉS per Mallorca pensam que aquest
conflicte hauria de tenir solució dialogada. Fa set mesos que
MÉS per Mallorca, després de diverses reunions amb els
treballadors i reunions internes per analitzar aquesta situació,
vàrem fer una proposta, una proposta que férem pública i que
la donàrem a conèixer també a aquesta comissió de control, que
durant aquesta nova licitació, que, com vostè ha explicat, són
2 anys més 1 més 1 més 1 amb pròrrogues successives, la
nostra proposta anava encaminada a trobar una proposta
d’internalització, una proposta de solució a aquest conflicte
durant els dos anys. Una proposta, a més, que vàrem sotmetre
a la comissió de control, jo mateix li vaig fer la pregunta i vostè
crec que va dir que ho veuria bé. 

Aquesta proposta creiem que donaria estabilitat a IB3 i als
seus treballadors, creiem que tant una part com l’altra la
veurien bé. De fet, també he de dir que el comunicat de premsa
del comitè d’empresa, el darrer comunicat no era especialment
bel·ligerant sinó que hi havia punts que ens donen l’esperança
que hi pugui haver aquest diàleg durant aquest procés judicial.
Una proposta que des de MÉS per Mallorca tenim clara que
passa pel Govern de les Illes Balears, tal com ha comentat crec
que la meva companya del Partit Popular, n’ha fet esment, i
crec que és important, no podem obviar el Govern de les Illes
Balears en aquesta qüestió, i que va molt més enllà d’una
limitació pressupostària d’IB3. Un procés d’internalització amb
totes les conseqüències, siguin quines siguin. 

Aquesta proposta necessita, a més, un debat en el pacte de
Govern i aquesta proposta MÉS per Mallorca ja l’ha
plantejada, l’ha plantejada al Govern i ho va fer abans de l’inici
de la crisi de la COVID a totes les forces que conformen aquest
pacte de Govern. Evidentment, aquesta proposta en el context
de la COVID fa que les coses s’hagin de recontextualitzar, però
des de MÉS per Mallorca creiem que aquesta proposta ha de
seguir endavant tal com la vàrem plantejar.

Per tant, el diàleg creiem que hi era, i és el millor camí, i
aquesta solució ha d’estar fonamentada en l’interès del servei
públic, sense menystenir els legítims drets i interessos dels
professionals dels serveis informatius. Pensam que és un fracàs

institucional, per tant entonam el nostre mea culpa, que aquest
conflicte s’hagi de resoldre amb una sentència judicial.

Serà en aquest moment quan MÉS per Mallorca, després
d’una primera sentència judicial, creiem que seria òptim que el
director d’IB3 comparegués, aquí creiem que seria més òptim,
més que vostè -ara- hi ha companys meus que li han demanat
què en valora vostè del contingut de la demanda, com creu
vostè que acabarà... És difícil, les qüestions laborals són
difícils, tampoc no sabem com acabarà, quan acabarà;
evidentment, això dependrà del jutjat social que li caigui i
cadascun du el seu retard, per tant, ens dona un marge perquè
aquest diàleg pugui seguir sent continuat. 

Aquest problema, el de la internalització, creiem que és un
problema latent des de la posada en marxa de la Radiotelevisió
pública de les Illes Balears, durant més de quinze anys els
professionals dels serveis informatius han reivindicat i han estat
convençuts que arribaria un dia que formarien part de la
plantilla pròpia d’IB3 i es posaria, finalment, un punt i final -
perdó la redundància- a la seva sots-contractació. I és cert, és
cert, que els treballadors han manifestat que durant aquests
quinze anys, molts d’ells, de forma continuada, han anat
perdent poder adquisitiu, com també han esmentat altres
companys. I aquests treballadors, evidentment, tenen una
esperança, tenen l’esperança perquè és el que han vist sempre
al seu entorn, cap altre mitjà de comunicació de les Illes
Balears, ni públic ni privat, no té sots-contractats els seus
serveis informatius, evidentment, el marge de comparació és
limitat pel volum de mitjans que tenim a les Illes, però és un
punt de referència. 

El punt 5 de l’article 1 de la Llei de Radiotelevisió de les
Illes Balears, reformada l’any 2015, diu que “en tot cas, la
funció del servei públic implica que els serveis informatius
siguin elaborats per professionals de la informació que poden
actuar baix el principi rector de la independència professional.
El consell de direcció, així com també el consell assessor i el
consell audiovisual, vetllaran pel compliment d’aquest principi
i estructuraran l’organització de l’ens amb personal propi, si
així s’acorda a l’hora de definir el model”.

I, és clar, des de MÉS per Mallorca evidentment hem de
lamentar que des que aquesta llei va entrar en vigor no hi hagi
hagut aquesta definició explícita sobre el model i la naturalesa
dels serveis informatius; ara fa aproximadament devuit mesos
que vàrem conèixer les conclusions d’una auditoria,
encarregada per l’empresa pública d’IB3, a l’empresa Price
Waterhouse, que posa damunt la taula les diferents opcions
d’internalització de serveis informatius, i no hem sabut si les
conclusions d’aquesta auditoria han servit per definir un model
de serveis informatius, i això seria un poc la pregunta que li
volíem fer des de MÉS per Mallorca.

També és ben cert que el Govern i el Parlament s’han
d’implicar necessàriament en aquesta definició, la decisió
d’incorporar, aproximadament, a 200 professionals de la
plantilla d’una empresa pública com és IB3 afectarà l’estructura
de personal i l’estructura pressupostària de la comunitat
autònoma.
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A més, la crítica situació ara provocada per la COVID-19,
que ja n’he fet esment, ens obliga a afrontar necessitats de
potenciar serveis públics bàsics en el marc d’un descens dels
ingressos públics i fa difícil assumir ara, avui, en aquest
moment, una resposta immediata, per això des de MÉS per
Mallorca ja abans de la crisi de la COVID-19 vàrem fer aquest
plantejament, un plantejament que no era una pilotada a cap a
dalt i que el proper govern l’arregli, sinó que aquest govern l’ha
d’arreglar, però donant un marge de dos anys després de la
nova licitació. 

Per tant, això, ens obliga encara a fer un esforç molt més
gran de diàleg, que crec que n’ha de formar part el Govern, el
Parlament, la direcció d’IB3 i els treballadors, amb un diàleg
sincer, esforçat i responsable per arribar a un acord que
impliqui el compromís d’un calendari d’execució. Així i tot,
evidentment, en paral·lel, tenim aquesta demanda judicial que
veurem com acaba. 

Per tant, el nostre tarannà, el de tots, creiem que és el
compromís amb els valors democràtics i el convenciment que
IB3 és un servei públic essencial, i sabem que durant la crisi de
la COVID-19 els mitjans de comunicació han tengut un paper
essencial, un paper importantíssim per tal d’informar la nostra
ciutadania i, evidentment, els mitjans públics tenen aquest plus
de responsabilitat, ja li vaig manifestar també a una comissió de
control que la meva admiració pels mitjans de comunicació, la
meva admiració pels periodistes, per la feina que fan en
situacions, amb una situació laboral molt complicada, però
evidentment el grau d’exigència als mitjans públics que no han
patit ni ERTO, etc., és molt més gran. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sí, vaig acabant. I aquest camí creiem que no s’ha de veure
interromput, malgrat aquestes denúncies presentades per més
d’un centenar de treballadors.

Els treballadors de Liquid Media, legítimament han decidit
obrir un litigi amb IB3 i serà ara la justícia qui decidirà el què,
però des de MÉS per Mallorca reiteram la proposta de diàleg
amb els treballadors, amb el Govern i amb el Parlament,
independentment del camí que segueixi la demanda
interposada, creiem que aquesta hauria de ser la proposta i no
interrompre un diàleg a l’espera d’una sentència.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el diputat Sr. Campos i Asensi. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente, buenos días señores diputados,
buenos días, Sr. Manresa y equipo que le acompaña.
Efectivamente, usted viene aquí, comparece, para dar una serie

de explicaciones -o debería haber dado esas explicaciones-,
pero usted ha venido aquí a lo que comúnmente se le llama
“escurrir el bulto”. 

Dejando aparte las notas de humor que ha dicho usted en su
discurso cuando ha dicho que IB3 era un medio sin
intervencionismo político -lo entiendo como una especie de
broma-, sin entrar en eso, lo que no puede hacer usted es venir
aquí a no decir absolutamente nada de un tema tan importante
como es este.

Y además, precisamente usted, usted es parte de este
problema. A lo mejor es que se ha olvidado de su trayectoria
con temas parecidos a este en el cual usted ha estado
directamente implicado. Usted mismo alentó, antes de ser
director de IB3, lo que hoy está pasando. Usted tiene varios
méritos, entre ellos, uno es hundir las audiencias de la
Radiotelevisión pública, y de lo que también se dice
comúnmente “estar en misa y repicando”. Usted ha alentado las
demandas sobre cesión ilegal de trabajadores y ahora tiene, o
tendría, pues lo que al parecer pretende vendernos aquí: frenar
estas demandas. 

Yo, como es probable que se haya olvidado, se lo recuerdo:
usted fue secretario general del Sindicato de Periodistas de las
Islas Baleares hasta la asamblea del 9 de febrero de 2008, en la
que se eligió a la que ahora es, su entonces sucesora, la Sra.
Margalida Solivellas. Poco después este sindicato, el SPIB,
presentó una demanda colectiva por presunta cesión ilegal de
trabajadores en IB3. Usted, efectivamente, ya no estaba al
frente del sindicato, si bien acudió como asesor del sindicato,
al acto de conciliación en el TAMIB. Y conocida era su postura
al respecto en aquellos momentos. De todos es conocido que en
los meses anteriores usted fue uno de los impulsores de esta
demanda colectiva, no puede alegar, como ha hecho ahora, que
la demanda interpuesta por el sindicato de periodistas le es
ajena, no quiere interferir, no sabe nada, me mantengo al
margen. 

Usted sabe que el 11 de diciembre de 2008, el juez Jiménez
Vidal, titular del Juzgado número 1 de lo Social de Palma,
acordó desestimar la demanda interpuesta por el SPIB contra
la Radiotelevisión autonómica y la empresa adjudicataria para
la realización de los servicios informativos, IB3 y SBT,
respectivamente, por esa presunta cesión de trabajadores. Unos
días antes de conocerse la sentencia, el 6 de diciembre de 2008,
y cuando los trabajadores avalados por el SPIB habían
convocado la huelga, se acordará, se organizó una emisión
paralela, una radio en la calle en la que usted, usted
personalmente, participó, a menos que la hemeroteca de los
diarios locales me hayan mentido, pero, bueno, como no se
trata de VOX, démosle por bueno, la información. 

Usted ha sido una de las personas más beligerantes en la
petición de internalización de trabajadores de IB3, y lo ha sido
hasta el momento de su designación como director general del
ente público, por eso le recordaba sus antecedentes en
cuestiones como estas. De todos es sabido, y si no, solo hace
falta ir también a las hemerotecas, que el Partido Socialista
lleva 16 años engañando a los trabajadores de IB3, pidiendo
desde la oposición una internalización que nunca ha llegado
cuando el Partido Socialista ha gobernado. Y usted, ahora, es
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partícipe de esa gran mentira, de una ya prolongada patraña,
usted no ha movido ni un dedo por aquello que ha pedido y ha
defendido durante años, y no lo hace porque se ha plegado al
Gobierno balear, por eso considero que era una nota de humor
cuando usted habla de que no hay intervencionismo político.

Yo no sé si es cautivo usted de esta situación, o lo ha hecho
de buena gana, lo que sí sé es que si fuera consecuente con su
trayectoria y con todo lo que ha hecho, lo que debería hacer es
dimitir, estar tranquilamente en su casa y dejar de engañar a los
trabajadores de IB3, así dejaría de ser cómplice de las mentiras
de la Sra. Armengol y sus socios

Estamos en un momento donde IB3 afronta más de un
centenar de demandas individuales por cesión ilegal de
trabajadores y a usted lo único que le preocupa es dar aún más
y más dinero a Liquid Media, esto es al Sr. Roures, para que no
se vaya el Sr. Roures con sus negocios y les deje a ustedes una
papeleta bastante difícil de torear, porque además es que ni
pueden, ni saben, ni quieren resolver esta situación complicada.

Ustedes han hecho un traje a medida, lo saben, para el Sr.
Roures, que es muy complicado para las productoras locales
poder acceder, y en eso están ustedes entretenidos, en estos
concursos de licitación que no se cree nadie. Pero, en cambio,
usted viene aquí a comparecer y nos dice que estamos ante la
televisión más importante, pues sí es la más importante desde
luego en coste para el erario público. También ha dicho que es
la redacción más grande, sí, sí, la redacción más grande con la
audiencia más baja, esto también habría que tenerlo en cuenta,
porque a diferencia de otros medios, el que usted dirige lo
pagan todos los ciudadanos, en una situación cada vez más
complicada.

Usted ha venido aquí a vendernos que IB3 es una especie
de Ferrari, vale, sí, es un Ferrari si lo comparamos con otras
televisiones, pero es un Ferrari que ustedes utilizan para ir al
horno de la esquina a comprar el pan y un Ferrari que pagan
todos los ciudadanos de las Islas Baleares, con un presupuesto
de más de 32 millones de euros para las audiencias que tiene
IB3. Eso es lo que usted ha venido a decirnos aquí y no a
hablarnos de estas demandas que han interpuesto.

Usted, Sr. Manresa ya sabe cuál es la opinión de VOX
sobre IB3, precisamente nuestra opinión siempre ha sido la
misma, porque nos preocupan los trabajadores y porque
sabemos que este modelo acabará con los trabajadores en la
calle, y precisamente ese presupuesto deberían utilizarlo para
promocionar el sector audiovisual y procurar que no dependiera
de una burbuja que han montado ustedes con una televisión
pública que no ve nadie.

La cuestión de la internalización, Sr. Manresa, usted lo
sabe, debe solucionarse con un sí o con un no. Este es el cuarto
gobierno de los llamados pactos de progrés y todos estos
nombres, en el que se engaña a los trabajadores, y eso, por
encima de nuestra consideración sobre el futuro de IB3, es
absolutamente inadmisible. Una empresa pública y, por
extensión, el propio Gobierno balear no puede mentir
indefinidamente a sus empleados. Y ya que usted ha venido
aquí, parece ser, a defender ahora la externalización, yo le

pregunto directamente si está usted a favor o en contra de la
internalización. Es muy sencillo, es un sí o un no.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Andreu
Manresa, director general de l’Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes, IB3, a tots els gerents, alguns excompanys que avui són
aquí, benvinguts.

Jo he de dir d’entrada, he de fer una reflexió i és que jo
comprenc que totes les crítiques han de ser constructives, jo
entenc que algú pot estar a favor d’aquesta televisió o ràdio
pública, que hi pot estar en contra, però hi ha una cosa que em
fa mal i que no puc ser objectiva, és el to que s’utilitza quan es
parla d’una feina, d’uns treballadors, aquí tenc un company
meu càmera que és aquí, que hem fet hores abans que arribàs
IB3, de dia i de nit, sense aturar per poder dur la informació als
ciutadans de les Illes, i la veritat és que em dol al cor quan es
pot frivolitzar en una qüestió i en una feina com aquesta. 

I si no, bé, aquí tenim l’exemple de persones que quan
vàrem veure que IB3 arribava, vàrem veure el manà per les
condicions en què vàrem fer feina més de 20 anys de la nostra
vida i aquí hi ha un senyor que ara és gerent d’IB3 i que sap
perfectament de què li parl, a un soterrani on hi fèiem feina i on
hi vàrem viure moltes aventures. Però què passa? Que aquesta
és una feina vocacional i tot d’una aniria a la reflexió i a la
pregunta que li vull fer o a les preguntes que li vull fer, Sr.
Manresa, que precisament, com que és vocacional, moltes
vegades es juga amb la il·lusió d’aquests treballadors i
d’aquestes treballadores, que estan disposats a qualsevol cosa
per tal de fer ràdio i fer televisió, i jo en som una, vaig aguantar
moltíssimes coses per tal de poder seguir amb aquesta feina que
era el que jo creia i el que m’apassionava. 

No contaré les meves batalles, perquè això ja fa vella, així
que vaig directament a les meves reflexions d’avui. S’ha fet la
cronologia, l’ha feta el Sr. Juanma Gómez de Ciutadans, l’ha
feta el Partit Popular, l’ha feta el Sr. Campos, s’ha parlat de tot
allò que ha passat, així és que jo passaré a fer preguntes molt
concretes. Nosaltres estam contents d’aquests 2 milions, que,
segons la consellera Castro, no varen ser 2 milions rodons, que
és el que s’havia acordat amb el Govern, amb MÉS per
Menorca i també amb nosaltres, Proposta per les Illes, pels
contractes d’informatius, que nosaltres pensam que són molt
perjudicats, però també qualque dia haurem de parlar del que
viuen la gent de programes, que essent tant d’IB3 com són els
d’informatius, fan feina des de l’any 2005, si demà s’acaba el
programa que fan se’n van a l’atur, com a un picapedrer perquè
fan feina per obra, després de tants anys i sent professionals tan
extraordinaris com la resta. Això és un tema que crec que
n’hem de parlar qualque dia.
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Però quan parlam del model, jo li voldria demanar, Sr.
Manresa, efectivament aquest model és del 2005, vull que em
digui si està mal concebut, malparit, -em sap greu l’expressió
i em perdonin, però així seré més gràfica-, malparit des del
principi. Sabem que hi ha altres comunitats autònomes que
funcionen igual, per això a nosaltres no ens agombola, per tant,
li vull demanar quin seria aquest model? Perquè tot està
relacionat, també està relacionat amb la demanda que fan els
treballadors perquè no estan internalitzats. Tot està relacionat,
per tant, quin seria el model adient per donar estabilitat, per fer-
ho més rendible, per potenciar la indústria audiovisual, que
parlam tot el dia de diversificació econòmica, però al final n’hi
ha que aposten per tancar aquesta Radiotelevisió dient que no
la mira ningú, quan això no és vera, però bé, quin seria aquest
model adient per a vostè? No em digui que és una decisió
política, ja ho sé, és una voluntat política, ho han de decidir
ells, jo som... No, quin seria aquest model adient, que crec que
també la Sra. Durán li ha demanat més o manco paregut?

I llavors, creu o no creu en la internalització? Crec que ja és
el moment, Sr. Manresa, que es banyi, nosaltres entenem que
vostè és a un lloc públic com a director general, però crec que
ens ho ha de dir. I llavors el personal de programes, ja li he dit
el que pens, vostè ho sap perfectament i qualque dia ja
abordarem aquesta qüestió, perquè no vull sortir de la temàtica
del dia.

Com creu que s’ha de fer perquè les productores locals
puguin accedir als contractes d’informatius, perquè
efectivament sembla, i això sí que és cert, que és inassumible
per a una productora local, ho han de fer a través d’una UTE,
s’han d’associar amb d’altres, hi ha possibilitats que això passi?
Què passa amb aquells treballadors que ara fan feina per Liquid
Media i que ara si una altra productora entràs, què es faria amb
ells, quina seria el seu posicionament? Se n’haurien d’anar
perquè després els contracti la productora nova, entenem que
local si pogués ser, que creiem que no? Tot això ens preocupa,
o s’haurien de pagar acomiadaments, o no sé quina seria la
fórmula legal perquè la desconec.

També voldria saber quin percentatge de producció es fa a
la nostra comunitat autònoma per part de les productores locals.
I ho dic perquè al final sembla que, com que són concursos
públics on hi pot accedir tothom i el pez grande se come al
chico, sempre acabam amb desigualtats de condicions a la
nostra comunitat autònoma, d’una indústria que va arribar un
moment que era bollant, fins i tot abans que fos IB3 o hagués
fet acte de presència IB3 Ràdio i Televisió, hi havia moltes
televisions locals que feien feina i donaven feina i hi havia una
indústria. Va arribar IB3, tothom va acotar el cap, perquè varen
veure una visió de futur, de cara a tenir una feina millor per a
aquella ràdio i televisió que va néixer amb 120 milions d’euros,
i de cop resulta que hi ha hagut no sé quants caramulls de
productores que han hagut de tancar.

Per tant, jo crec que és un plantejament més profund el que
s’ha de fer i si no s’ha de fer, deixem ja de parlar d’aquestes
qüestions, perquè els treballadors, torn repetir, ho han donat tot
i ho segueixen donant tot per poder fer i treure endavant un
producte que crec que de cada dia és millor i sinó a mirar els
programes diaris que es fan i fer els informatius, etc.

Després que parlem de bandes em preocupa i sí em
preocupa molt, però ja veurem, en arribar comptarem,
efectivament, vostè no pot contar tal vegada tot el que vol o que
pot, però hi ha una altra cosa que em preocupa encara més que
aquestes demandes, que són absolutament lícites, és què
passarà amb IB3 el 2021? Ja li vaig demanar. Ara resulta que
el Sr. Sánchez diu als ajuntaments que tornin els romanents que
tenen els seus doblers que han estalviat amb els pressuposts.
Als ciutadans de les Illes els diu: “envíémelo y yo luego se lo
devuelvo y se lo doy en 2 años y a partir de 2020 en 10 años
más”. No és que em surti del tema, és que això vol dir, primer,
bé, primer que no ens tenen cap respecte, però, segon, que la
caixa ha fet fallida.

Per tant, si la caixa està fallida a l’Estat, què passa amb
nosaltres i què passarà amb la nostra televisió, més enllà de les
demandes? Li ho vaig demanar l’altra vegada, ens anam en
orris, aquesta televisió està condemnada a desaparèixer, li
baixaran el pressupost, ja sap qualque cosa? Perquè també té a
veure amb aquestes demandes i també té a veure amb els
serveis informatius i també té a veure amb els contractes que
s’han de licitar a partir d’ara. 

I res més, crec que al final, a banda del pressupost que és la
gran paraula del milió, crec que hi ha d’haver voluntat per
canviar les coses, si les volem canviar hem de tenir voluntat.
Efectivament, no és culpa seva, va ser al 2005, però estam al
2021, canviem-ho si ho volem canviar, facem-ho possible. 

Vull tornar a dir, com ja han dit els meus companys,
chapeau pels treballadors!, absolutament per tots els
treballadors que, com dic, se deixen la pell i on se juga amb la
seva il·lusió, que donen totes les energies, donen la passió,
donen la joventut per una feina que no els dóna en cap cas el
retorn que es mereixen, perquè forma part de la seva vida, no
és una feina d’oficina.

Res més, aquestes són ara les meves reflexions, preguntes
que li vull fer i m’agradaria que afinéssim cap al que volem i no
deixar de pasterejar, jo no dic que vostè pasteregi o sí, però no
li diré, però sé que està amb les mans fermades, però definim
una feina que crec que ha de ser una indústria que ha de
créixer. I ja que ens omplim la boca de dir que el monocultiu
turístic no ens abasta, idò, aquesta és una de les eines que
podríem tenir per fer-nos créixer com a societat amb una tasca
i amb un servei que pensam que és indispensable.

Gràcies, Sr. Director general. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el diputat Sr. Castells i Baró. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sr.
Manresa, per la seva compareixença. Realment em faig càrrec
de la situació molt particular en la que vostè ha de respondre a
la sol·licitud de compareixença, tal com la va formular el Grup
Ciutadans, i ja veurà que, per la meva intervenció, doncs he
intentat fer-me càrrec de quina és aquesta situació i
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evidentment les dificultats de fer-la i de satisfer, d’una banda,
els legítims interrogants que es plantegen els grups polítics
d’aquesta cambra, i la seva obligació, evidentment, de vetllar
pels interessos de l’ens públic que dirigeix, concretament de
vetllar pels interessos en seu judicial de l’ens que vostè
dirigeix.

Crec que aquí hi ha dues qüestions que hem mesclat amb
major o menor mesura, perquè més o manco les distingim, però
després de vegades en alguns moments del discurs les mesclem:
una és les demandes, això és un tema, i un altre tema que és la
licitació, és un altre tema. Com dic, potser alguns portaveus en
algunes de les seves intervencions han mesclat excessivament
aquestes dues qüestions en les quals hauríem de ser molt
curosos de mantenir-les totalment a part. Evidentment estan
íntimament relacionades una i l’altra. Probablement, si les
licitacions històricament haguessin estat més, diguem-ne,
generoses amb les demandes dels treballadors, probablement
no s’haguessin produït les demandes. Per altra banda, si la
demanda prospera, si les demandes prosperen algun dia
deixaran d’haver-hi licitacions perquè el personal estarà
internalitzat i per tant no caldrà licitar. 

Per tant, jo ja entenc que són dos temes que estan
íntimament relacionats, però hauríem de mirar, per avançar
d’una forma rigorosa en el debat que tenim, de mantenir-los
estrictament separats uns dels altres.  

Per això, respecte de la demanda no li faré cap pregunta, no
li faré cap pregunta i per això li deia a la meva primera
intervenció que em faig càrrec de la situació en la qual vostè es
troba, i si en algun dels temes relatius a la demanda tenc alguna
curiositat, doncs, ja haurà quedat satisfeta per preguntes que li
han fet alguns dels meus companys. En aquest sentit, és una
sort intervenir, si no l’últim, el penúltim perquè hi ha algunes
preguntes doncs que ja s’han fet i que jo, doncs com li dic,
posant-me en el seu lloc evidentment no li faré.

Per tant, jo em centraré i vostè em permetrà dir que a canvi
de no preguntar-li res sobre les demandes, que és l’objecte de
la compareixença, li demani sobre la licitació, que no és objecte
de la compareixença, però evidentment ja que no, em vull
solidaritzar amb vostè, no demanant-li res sobre les demandes,
em permetrà que li demani sobre la licitació.

Bàsicament sobre la licitació li faré unes preguntes que crec
que són molt concretes, una és que el Govern, el passat 17 de
desembre, es va comprometre amb dos grups parlamentaris,
concretament El Pi i MÉS per Menorca, a transferir durant el
primer..., em sembla que l’acord diu el primer semestre del
2020, ara no record si és el primer semestre o el segon
trimestre, en qualsevol cas ja ha passat el termini, 2 milions
d’euros a IB3. La meva pregunta és: s’han transferit aquests
doblers en la seva totalitat? Si és que sí, no he de preguntar res
més. Si és que no, en quina part? Exactament quina
transferència s’ha fet?

La segona que li he de fer evidentment és com..., si aquests
doblers que, vaja!, esper que s’hagin transferit a IB3, com s’han
aplicat a l’objecte pel qual es va acordar que es fes aquesta
transferència, que no era altra que la millora de les condicions
salarials dels treballadors de la contracta d’informatius.

Després parlàvem que es podria ampliar a la resta, però crec
que l’objecte de l’acord era aquest.

És clar, a mi em sembla que aquest increment del 10% no
absorbeix ni fer-s’hi prop aquests 2 milions d’euros. Llavors,
per això li deman, com s’han aplicat aquests 2 milions? Per
tant, d’aquests 2 milions quina part queda absorbida per aquest
increment del 10%? I tota aquella part que no queda absorbida,
a què s’ha destinat?

 Per tant, aquestes serien les tres preguntes que li faig sobre
la licitació i tal com he dit no li demanaré res més.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes.
Gràcies, Sr. Manresa per comparèixer, director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que treballa i
representa l’ens públic i que no representa a ningú més, que no
representa ni el Govern ni cap partit polític. Per cert, hem de
recordar que l’elegeix el Parlament de les Illes Balears, entre
tots i totes els senyors i les senyores diputats. 

El meu grup parlamentari va votar a favor d’aquesta
compareixença, per què vàrem votar a favor? Ho vàrem dir
quan vàrem tenir la darrera compareixença pel tema de “La
rueda” i ho tornam a dir, perquè la missió efectivament, com
s’ha dit en aquesta sessió d’aquesta comissió parlamentària, és
la de controlar l’acció de l’ens públic; segon, perquè és un tema
molt, molt rellevant per als i les treballadores que fan feina al
mitjà públic i per tant un tema de primer ordre per a l’ens, i, a
més, perquè és una demanda evidentment absolutament
legítima dels i les treballadores, i per descomptat per donar
l’oportunitat al director general, per donar-li l’oportunitat a
vostè de donar totes les explicacions que calguin i de
transmetre tota la informació que li sigui possible, perquè, per
descomptat, tenim en compte que el procediment està ara
mateix sub iudice, que evidentment manifestam total respecte
al procediment judicial, perquè crec sincerament que també
podem parlar d’aquest tema respectant aquest límit i que hi ha
valoracions que ara en aquest moment, i ho entenem totalment,
perfectament, que hi ha valoracions que vostè no pot
manifestar, i ja li reiter que ho entenem.

“Queremos que la justicia dictamine sobre la legalidad del
actual sistema y si tenemos derecho a ser trabajadores de IB3
en igualdad de condiciones con el personal propio del ente
público”, açò deia un representant del comitè d’empresa. És
clar que ara el procés està en mans judicials, però per ventura
esmenaria aquesta afirmació com a portaveu del meu grup i li
diré que estam absolutament convençuts i compromesos
respecte que els treballadors d’informatius han de tenir les
mateixes condicions laborals que la resta del personal de l’ens
públic, que ha de ser i és una prioritat, com no podria ser d’una
altra manera.
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I que la internalització, i li dic..., crec personalment, és un
objectiu polític cap al qual haurem de caminar, sense deixar
evidentment mentrestant de millorar les condicions laborals,
legítimes i que són necessàries del personal, com ara mateix es
fa amb la nova licitació. 

Sr. Manresa, una reflexió, li deman aquesta reflexió. Vostès
no varen arribar a un acord al TAMIB per a la conciliació fa
uns mesos, per què diria que no vàreu arribar a un acord amb
aquests demandants? Perquè, a banda de discrepàncies, jo li
deman: quins són els punts de trobada amb el comitè
d’empresa? Ho dic perquè sovint parlam massa de les
discrepàncies i no dels punts d’acord. Ho dic perquè hi ha
aspectes que comparteixen i perquè des d’aquest punt sí que es
pot construir una sortida consensuada i beneficiosa per a
tothom.

Vostè també, a les preguntes que li ha formulat la meva
companya, la diputada Sans, sobre les valoracions que fa vostè
del procediment judicial i sobre la possibilitat que els tribunals
dictaminin a favor dels demandants i que, evidentment, això
canvia absolutament tot el marc i tot el context que vivim, ja
entenc que això és òbviament una resposta molt complicada i
que per ventura seria molt desitjable que més endavant vostè
pugui tornar comparèixer quan el procediment estigui avançat,
o finalitzat.

Tampoc, com li ha comentat ara el Sr. Castells, puc evitar
demanar-li per la nova licitació d’informatius, una nova
licitació d’informatius que evidentment disposa de 2 milions
extra del pressupost de l’ens per a la millora de les condicions
salarials i laborals dels treballadors externalitzats, i actualment
aquests plecs han recollit aquesta millora. Jo li deman quina
valoració en fa dels actuals plecs que estan publicats, que la
licitació ja està en marxa i com vostè ha dit, el termini per
presentar ofertes finalitza a principis d’agost, si no m’equivoc.

I per finalitzar Sr. Manresa, ha fet referència el diputat
Gómez a les manifestacions fetes pel comitè d’empresa fa un
parell de dies, a les que mostrava la seva valoració respecte
dels nous plecs. I em sembla que ha dit el company Ferrà, que
amb la consideració que, llegint el comunicat, es veu clarament
que hi ha vies de diàleg. Li deman també quina valoració fa
sobre aquestes declaracions.

Jo, Sr. Gómez, li dic, com li he manifestat en reiterades
ocasions, en comissió parlamentària, a passadissos i li tornaré
reiterar com a qualsevol altre grup parlamentari, que comptaran
amb el suport del Grup Parlamentari Socialista totes les
vegades que sigui possible, si parlam de donar l’oportunitat al
Sr. Manresa de donar explicacions i tota la informació relativa
a l’ens, sempre, sempre per coherència, per transparència i
sobretot per respecte a aquesta cambra.

Res més, li agraesc la seva compareixença i l’esforç de
donar tota la informació possible dins aquest context.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Una vegada acabat el torn de
paraula dels diferents grups parlamentaris, és ara el torn de
contesta del director general, té la paraula Sr. Manresa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Andreu
Manresa i Montserrat):

Moltíssimes gràcies i contestaré globalment l’allau de
preguntes i a dues coincidències que veig que hi ha, primer, una
esmena a la meva reflexió inicial sobre la cautela, precaució,
reticència a haver de fer un debat sobre un tema judicial del
qual ni vostès en són part de control i opinió de l’expressió
popular, però nosaltres en som part demandada i no anam més
enllà. És a dir, jo vendré totes les vegades que vulguin vostès
i tot el temps que sigui necessari, no vull queixar-me,
simplement fer una observació si no puc anar més enllà del que
vostès em demanen, no puc anar més enllà a fons, vull dir. No
cap ganes de no venir, no cap ganes de no explicar, ni dir, jo
vaig amb un morral, bé, és una expressió literària, un morral
també serveix per menjar, ho dic simplement per evitar que no
mastegues, en tot cas haurien de ser unes cabeçades, o unes
brides.

Precarietat dels professionals, a les dues i sis de l’horabaixa,
en el Parlament, diré que els professionals d’IB3 són, del
sector, els que tenen la feina més assegurada, que no han patit
suspensions, retallades, ni acomiadaments i que tenen una
gratificació millorable, però en el sector periodístic i
audiovisual de les Illes Balears són els que tenen la feina més
assegurada i estable.

Precari vol dir mal pagats, bé, això és una consideració
quantificada, però nosaltres fem una ampliació amb una
clàusula social determinada d’un augment d’un 10% sobre el
sou actual. Torna ser una circumstància no equiparable a cap
altre sector. Jo no faig demagògia, és el que crec i consider, és
a dir, millor sou, total reivindicació; anar als jutjats, és una
opció oberta i no recriminable. Però precari, precari vol dir que
no tens assegurat el teu lloc de feina, tenen assegurat el lloc de
feina, en els plecs també, no s’ha acomiadat ningú, no s’ha
discriminat ningú, no s’ha relegat per les seves opinions
personals, o per les seves circumstàncies. Però bé, evidentment
és una feina segura, que podria ser millor pagada i que hi farem
un increment del 10%, no arribarà al 27% que consideren que
hauria de ser, d’acord, perquè consti dit així i que no ho dic per
cap consideració demagògica.

I una referència a la Sra. Gina Garcias en el consell de
direcció, que el Sr. Gómez Gordiola ha llegit a les actes, on ho
va dir, va fer una expressió diguem-ne de solidaritat amb la
precarietat i la mala situació dels professionals; 198
professionals del sector audiovisual nodreixen i nodriran
l’activitat de la televisió que cada dia en aquestes hores té entre
un 16 i un 22% d’audiència, o sigui la veu qualcú, no ha caigut
en audiències, sinó que és la que més puja de totes les Illes
Balears i que no és una televisió tangencial, ni marginal, ni
intervinguda políticament, ni jo som part del Govern. Jo som
professional, que em varen elegir amb la meva posició, que no
tenc per què expressar permanentment.
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La cessió il·legal de treballadors és l’argument central de la
demanda dels treballadors, que diuen 101 treballadors, és clar,
perquè és una decisió col·lectiva de l’assemblea, del comitè
d’empresa, és a dir, 1 o 101, o 200, és a dir, ha de ser
individualitzada i personal, però no és que hi hagi un munt de
gent..., tota la gent que s’adhereix voluntàriament a la demanda
laboral... 

No se sent? Perdonin.

És a dir, les demandes agrupen..., són dues les que tenim
constància i agrupen dels 200 treballadors, la meitat, els que
s’han volgut adherir o els que s’adheriran o els que
consideraran.

Els arguments. Els arguments estan articulats centralment
que hi ha una cessió il·legal de treballadors per intentar
assimilar-se, perquè demanen assimilar-se als treballadors
d’IB3. Nosaltres consideram que no existeix la circumstància,
com no ha existit la circumstància durant els 15 anys anteriors.

És a dir, el contingut de la demanda està articulada, es
veurà, nosaltres hem dit simplement que no estam d’acord amb
el TAMIB, no hi ha hagut acord en el TAMIB.

Canals de diàleg, que tothom hi ha insistit, n’hi ha, vies de
diàleg n’hi ha, però en aquest moment es va arribar a una
negociació final per evitar que hi hagués una situació
reivindicativa d’atur en els serveis informatius, i després a
continuació els treballadors varen decidir, amb la seva
sobirania i estratègia, presentar la demanda en el Jutjat Social,
no era una cosa condicionada a un altra, a mi em va sorprendre,
però ho varen presentar.

Proposta del Govern. Mirin, la decisió sobre el model
d’internalització que coincideixen des del Partit Popular,
vostès, MÉS, Podemos, és a dir, és una decisió que vaig dir dia
19 de maig del 2019, que és de tal transcendència financera,
mercantil, política i econòmica d’envergadura, que correspon
prendre-la al Govern, d’acord amb el Parlament, i ara màxim
amb les circumstàncies de constrenyiment que hi ha. És a dir,
i vostès saben i coneixen quina és la meva opinió particular,
personal sobre la història original d’IB3 i el model que es va
triar.

En aquest punt, en el plec no hi ha un plec d’internalització,
les demandes individuals o d’una determinada gent, de
treballadors, que demanen ser internalitzats. La llei estatal
prohibeix la incorporació al sector públic de personal de les
contractes, i si es fes una internalització del servei, hipotètic,
s’hauria de fer, hipotèticament, això és una derivada, unes
proves, o una selecció per al personal que hi està assignat, però
això és un embull en el qual no entram en aquest moment.

Aquí no es debat internalització sí, externalització no, sinó
el model en aquests moments, amb la millora dels 2 milions,
fruit... de la clàusula salarial, fruit de la demanda..., millor dit,
del pacte fet o de la demanda al Govern feta pel pacte d’El Pi
i MÉS al Govern, s’han incorporat unes clàusules socials que
implica que els 2 milions, nosaltres, a les licitacions els
incrementam a 2.382.000, repartits en les cinc licitacions dels
serveis informatius, servei d’explotació, estudis i exteriors,

continuïtat, suport, operació tècnica de ràdio; és a dir que estan
adjudicats més enllà.

Com que això, enguany, la licitació quan es posi en marxa
serà per setembre o octubre, la part corresponent que no abasti
serà dedicada, o que sobri, al sector industrial de producció.
Però el que sí està assegurat és que la contracta té 2.382.000
d’euros de la millora social, a la clàusula social.

Com ho hem fet perquè es pugui afavorir una concurrència
de productores locals? Preocupació expressada reiteradament
per la Sra. Lina Pons i d’altres. S’ha reduït la solvència
econòmica exigible a la meitat de l’anterior licitació i la
solvència tècnica en un 70% per tal que es pugui augmentar la
concurrència el màxim i que els actuals imports possibilitin a
les productores locals que, per facturació o per solvència
tècnica, individualment o fent una UTE, poden presentar-se i
esperem que es presentin, així s’ha de dir.

Sobre si s’han incorporat o no ja els 2 milions, Sr. Castells,
està en tràmit d’aprovació, el tràmit ja s’ha aprovat pel consell
de direcció, el Govern ha autoritzat la licitació que incorpora
la partida i en el moment que arribin seran destinats a aquestes
clàusules que els he detallat, que faran referència a les
condicions laborals de les contractes.

Clima laboral dolent i temes psicològics que ha dit la Sra.
Durán que jo li he explicat, home, si és bo o si és dolent és una
percepció personal que es tradueix en unes reaccions
individualitzades. A mi em sap greu que es consideri que hi
hagi malestar, plantejar una demanda davant una demanda
davant un jutjat social és una reivindicació dels drets
individuals.

El Sr. Campos ha fet referència a la meva biografia, ha
interpretat la meva biografia. Jo no tenc cap problema amb el
jutjat social, jo vaig acudir al jutjat social quan tenia 21 anys en
demanda del meu lloc de feina, i quan en tenia no sé quants, 36,
en demanda d’una excedència que no em volien atorgar, com
a actor, perquè jo exerceix els meus drets, cap problema, i vaig
guanyar les dues vegades, és a dir, cap problema i cap emperò.

Sobre les demandes contra IB3, jo no vaig participar en
aquestes demandes contra IB3 i no són exactament com diu,
però ho va fer el Sindicat de Periodistes, del qual jo en vaig ser
promotor i en som excedent, és a dir, jo som en aquest moment
patró, si ho vol dir, som representant de l’empresa pública
davant dels treballadors.

Si estic a favor o en contra del model. Jo ho he explicat, és
a dir, és conegut que és una decisió enormement complexa, que
el model no garanteix... un model de cara al futur no garanteix
la grandària de la televisió i de l’era actual. Per quina raó?
Perquè si creix la part internalitzada, s’haurà de reduir, en
conseqüència, la part destinada a producció de programes. És
a dir, és un joc que haurà de decidir les forces polítiques aquí
representades, d’acord amb la nostra proposta, nosaltres sabem
el cost, però el que sí és cert és que en el moment que es
decideixi si s’internalitzen o no programes, què passa amb la
part destinada a informatius? Jo tenc la meva opinió i
gestionarem les dades que es puguin contrastar, no em fa por,
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ara, el que s’haurà de fer és una reflexió enorme des del punt de
vista financer, audiovisual, d’estructura, de finances i de gestió.

És el que hi ha, no és una cosa que..., i, a més, hi ha un
període de dos anys inicialment d’aquesta licitació que està en
marxa, en el qual, com deia el Sr. Ferrà, es pot reflexionar,
debatre, decidir i estudiar perfectament les circumstàncies que
hi hagi. Però també record, com ja he dit abans, trobar-se
internalitzat no t’evita que no et puguin aplicar un ERO; és a
dir, una contracta garanteix un nombre de persones concretes
i una partida econòmica concreta durant el temps de la licitació,
també s’ha de valorar.

Diàleg, el Sr. Camps demanava diàleg, hi ha diàleg i vies de
comunicació, de fet, els diré que el comunicat que em varen
traslladar, com els han traslladat a vostès i que el Sr. Castells ha
interpretat, té una posició crítica, però després diu: “valoram
positivament els treballadors... no?, el plec mantengui tots els
llocs de feina. Igualment és positiu que s’obri una possibilitat
de millora salarial immediata la qual cosa és un aspecte
fonamental”, d’acord, i després plantegen les seves
reivindicacions, òbviament, els treballadors han de tenir una
posició reivindicació i ferma, però no és un bloqueig a la
relació que sigui un carreró sense sortida.

Més qüestions, com acabarà? Esper que quan acabi aquesta
circumstància del jutjat social en primera instància i després a
la Sala, a l’Audiència i, si n’és el cas, al Suprem, el Govern
s’haurà fet una idea i haurà fet una valoració. No sabem com
acabarà. I com deia el Sr. Ferrà, de MÉS, la resposta sobre el
model de dir sí o no, a dins o a fora, no pot ser, és difícil ara
que sigui immediata.

Mal pagats? Jo crec que tothom reivindica ser millor pagat,
estam per sobre del conveni, les contractes en general d’IB3
estan per sobre del seu conveni del sector.

I respecte de les redaccions de diaris i ràdios els diria que
els periodistes d’IB3 és una feina més segura i una mica millor
que a altres bandes.

Quin percentatge tendran les productores locals? Depèn
dels pressuposts que se’ns puguin assignar, les productores
locals tendran gairebé, a l’any 2020, 8 milions d’euros per
poder fer programes; hem fet ara mateix dos processos de
licitació de concursos, d’un concurs, millor dit, de programes;
hi ha en procediment -m’he embullat-, una licitació d’ajuda a
la producció de 200.000 euros, i una licitació per concursos,
programes, entreteniment i sèries de 300.000 euros i es troba en
procés d’anàlisi, i també hem animat la participació del teixit
interinsular.

Jo esper que no estiguin condemnades a desaparèixer i que
tenguin llarga vida les televisions autonòmiques i que a l’any
2021 hi hagi el mateix o més pressupost del que tenim.

He intentat contestar totes les coses que m’han demanat, ja
he dit quin és el percentatge d’audiència i la complicitat que té
IB3, que no hi haurà treballadors en el carrer i, en fi, crec que
les tres preguntes que m’ha fet el Sr. Castells estan contestades,
les tres preguntes estan contestades, és a dir, els 2 milions com
es repartien i si ja els teníem, i que no és aquest cas.

I el Sr. Ares ha demanat que hi hagués vies de negociació
i diàleg. Bé, totes les que siguin necessàries i possibles. I
evidentment, quan hi hagi més detalls o quan el procés en el
jutjat social vagi endavant, estam disposats, evidentment, a
explicar tot el que sigui necessari.

Per què nosaltres consideram que no hi ha cessió il·legal de
treballadors, com es denuncia a les demandes? Perquè l’ens,
simplement, estableix la línia informatiu o línia editorial i són
els editors els que tenen la relació amb els treballadors de les
contractes i que nosaltres el compliment de l’empresa
contractista és l’objectiu marcat de l’ens públic, el personal que
realitza els serveis informatius (...) dels editors no està vinculat
laboralment, sinó que són treballadors d’una contracta d’IB3.

L’ens no exerceix respecte dels treballadors adscrits als
serveis informatius funcions directives ni organitzatives les
quals són realitzades únicament per l’empresa contractista, que
és l’empresa que els contracta. IB3 es limita al control
informatiu, periodístic i editorial del servei i adaptació del es
instal·lacions per a la prestació, tant de l’equipament tècnic
com el personal que realitza són aportats per l’empresa
contractista.

Sobre la demanda ja els dic que el passat dia 1 de juny l’ens
públic va rebre la notificació d’una demanda presentada per 10
treballadors del comitè d’empresa, que deia que volia que el
jutge declaràs la cessió il·legal d’aquests treballadors i la seva
condició de treballadors indefinits, no fixos, de l’ens públic.
Posteriorment, el mes de juliol, s’ha rebut una demanda,
presentada per 36 operadors de càmera, treballadors d’empresa
de l’actual contractista dels informatius en els mateixos termes,
sol·licita la declaració de la cessió il·legal d’aquests
treballadors, de la seva condició de treballadors indefinits, no
fixos, de l’ens públic.

Les demandes s’han interposat conjuntament contra Liquid
Media, empresa per a la qual treballen i l’ens públic com a
destinatari últim del servei. Els dos procediments es troben
pendents de celebració del judici, el primer el mes de novembre
d’enguany i l’altre a l’any vinent, el 2021.

El 26 de juny es varen celebrar diversos actes de conciliació
al TAMIB, per reclamacions presentades per un total de 60
treballadors de diverses categories, sense acord, és a dir que
(...) perquè no es donen, segons IB3, els supòsits de la cessió
il·legal.

I fins aquí crec que he contestat les preguntes centrals.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, en torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Procuraré anar aviat i que pugui
verbalitzar i vocalitzar bé perquè se’ns pugui contestar, tot i
aquesta via.
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Sr. Manresa, per concepte de precarietat, les persones amb
contracte fix, fix, o uns fins i tot treballadors públics fixos,
havent tret la carrera i l’oposició, poden trobar-se en situacions
precàries, s’hi varen trobar quan se’ls va reduir el 7% de...
Evidentment que hi poden estar, no és una qüestió que poden
acomiadar-se o no, és que poden trobar-se en situacions
precàries, per definició de precarietat laboral dels treballadors.

I els que diuen que ha estat precari no ha estat el meu grup
parlamentari, han estat els treballadors, li diuen en el manifest
d’ahir. Entre d’altres coses li diuen, fixi’s vostè en el punt 6,
que és el que els ha de preocupar un poc més, perquè la resta
tal volta sí es pot resoldre amb una dotació pressupostària
major de la que s’ha donat, tot i que ells troben que és
insuficient, diu: “Els plecs esmenten repetidament, amb una
insistència que fa empegueir que l’ens públic serà totalment aliè
a les relacions laborals d’adjudicatari amb els treballadors. No
obstant, els mateixos plecs ordenen la subrogació dels
treballadors.” I diu, més endavant: “I també a demanar la
substitució de perfils inadequats”. Per tant, la vinculació no
només de la redacció i dels equips i els espais és evident, això
és el que manifesten.

I per això nosaltres li hem demanat la compareixença,
perquè ens digui si vostè, quan fa un informe, el consell de
direcció, independentment del que digui el Govern, que,
evidentment, és una competència del Govern i tal volta
d’aquesta parlament, vostès, com a especialistes i tècnics
responsables d’aquesta direcció d’IB3, estan d’acord amb
resoldre internalitzar aquests serveis que es consideren
essencials.

Perquè si demana a l’empresa evidentment vostès
l’acomiaden pel que sigui, els serveis informatius han de
funcionar, són essencials, és la part més essencial de l’ens
públic. Per tant, per això hi ha la preocupació d’aquesta
comissió i dels grups parlamentaris de veure què passa amb els
treballadors, no només amb la demanda, sinó amb la situació
que venen subrogats els treballadors, és a dir, el model de
contractació de serveis essencials, com són els serveis
informatius. Jo em basava en això i per això reiteràvem la
compareixença, quan això, a més a més, ha anat a una demanda
de 110 treballadors i treballadores.

Vostè ha dit que està devora, i m’ho crec, no ho hem
qüestionat mai, devora els treballadors, diu, ho ha repetit en
diferents comissions, en diferents compareixences: “estoy al
lado de los trabajadores”, per això li deman la seva valoració
sobre la demanda i sobre la manifestació d’ahir dels
treballadors, on tiren per terra i denuncien una precarietat,
sobrevinguda, a més. I també he de reconèixer que, gràcies a un
esforç de negociació dels grups parlamentaris, dels grups
parlamentaris i la demanda dels treballadors s’ha augmentat un
pressupost en 2 milions d’euros, per l’activitat dels grups
parlamentaris, que jo he de reconèixer que gràcies a això hi ha
estat, però ja va demostrar el nostre desacord que es tragués
d’un debat de pressuposts, com nosaltres dúiem esmenes i
altres grups parlamentaris, que es fixés als pressuposts. Si
s’hagués fixat als pressuposts de licitació això estaria assegurat,
la resta era un protocol, subjecte, a més a més, al bloqueig. Per
tant, nosaltres sí que estam d’acord amb el que es va fer, però
vam manifestar el desacord que es tragués del debat de la Llei

de pressuposts, que és com tocava que hi participassin tots els
grups parlamentaris, perquè això va provocar la retirada
d’esmenes d’aquest grup.

Però l’important és que els treballadors cobraran el més
aviat quan tenguin aquesta licitació.

Miri, el Partit Socialista de les Illes Balears planteja que els
treballadors han de tenir la mateixa igualtat de condicions els
públics o els no públics, és a dir, externalitzats, quan presten el
mateix servei. Hi estam totalment d’acord, i per això som aquí
i per això plantejam que si reben una sentència que vagi en una
línia o en una altra no tenim seguir que es tenguin aquestes
condicions, i per això entenem que hi ha d’haver el diàleg.

Però jo crec, i, a més, perquè tenim un director que és
tècnic i professional de la informació i de la comunicació, que
el consell de direcció s’ha de pronunciar a sobre, és clar que
s’hi ha de pronunciar, i crec que és ben transparent que ho digui
en aquesta comissió quin model troba que ha de ser. I qualque
company i companya diputat li ha demanat si vostè està d’acord
o que queda viciat quan va començar aquest model o no, i no
ho ha contestat, i ja li demanarà després a veure si li pertoca.
Però és molt important que doni la seva versió.

Miri, vostè es fa un informe de la demanda del treballador?
Quan un conseller li diu, sap vostè si hi ha qualque demanda
d’un treballador, dels treballadors cap a IB3? Li demana un
conseller del consell de direcció, si no vostè no... -ja, però, Sr.
Director, vostè ho fa en el torn obert de paraules, no un informe
prou, i hem hagut de...

I arran d’això i del comunicat de premsa, nosaltres li
demanam la compareixença el 10 de febrer. Però és que, a més
a més, el consell de direcció té un debat intern, i vostè ho sap,
del dia 10 de febrer, o dia 2 de febrer, em sembla que és,
perdoni, 4 de febrer, alguns consideren, i a més hi ha una
declaracions prou clares: “lamenta la indefinición” que hi ha
sobre aquest tema i que en quinze anys no s’hagi pres una
decisió per part d’IB3, amb la precarietat que això suposa per
als treballadors. S’hauria de trobar una solució fora de la via
(...) Això ja ho diu en 10 demandes només, no en 110, en 10
demandes.

Jo crec que és prou important que la direcció d’IB3 tengui
un debat i un informe envers qui ha de ser això, que els
mateixos consellers del consell de direcció li (...)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Acab ja, president. Evidentment, el Sr. Codony doncs
expressa que no hi està d’acord amb les condicions, perfecte,
però és un debat intern del consell de direcció, i això és la
informació que tenim els diputats. Per això nosaltres li diem
que ha venir a comissió i ens ha de contar quin és el model i el
seu posicionament.
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Miri, vostè, no sé si s’ha adonat aquí, i jo crec que sí, és
redundància i retòrica, que aquí hi ha la majoria de grups
parlamentaris que donarien suport a moltes propostes i
iniciatives que vostè ha dut aquí, o almanco vostè ha sentit
d’una manera o d’una altra que hi estaria d’acord, i són capaços
essent majoritaris anar a un conseller o al Consell de Govern a
exigir aquesta mesura mitjançant una proposició no de llei o
una interpel·lació a la consellera, però si vostè no ens facilita
la informació sobre què opina el consell de direcció sobre el
model, la contractació, serveis essencials externalitzats o no,
Sr. Manresa, estam amb la marmota a les comissions, i
evidentment jo crec que li fem perdre el temps a tot l’equip que
ha de venir si no ens dóna informació suficient i l’hem de
tornar convocar.

Jo també estic d’acord que quan hi ha la sentència, no estic
d’acord amb el Sr. Ferrà que hem d’esperar la sentència, jo crec
que hem de valorar durant aquest transcurs quina és l’evolució
de la informació que nosaltres no tendrem i que vostès tendran
des (...) a la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, acabi, per favor, se li ha acabat el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. No tenc temps de fer una interpel·lació així, volia
interpel·lar la consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara és el torn de paraula del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Manresa, torn demanar per la
internalització, perquè li he fet una sèrie de preguntes i li dic
que l’he escoltat ben atentament, però no m’ha contestat, per
tant, ho tornaré intentar

Quant a aquest tema, jo li he demanat si amb el que costarà
el nou contracte no seria millor utilitzar aquests doblers per fer
feina ja de cap a un canvi de model i a la internalització.

Li he demanat si han fet qualque estudi respecte d’això, i no
m’ha contestat.

I li he demanat si sortiria més econòmic, perquè ens diuen
que, potser, fins i tot, que sortiria més econòmic. Per tant, li
demanaria a veure si vostè té coneixement de qualque estudi
respecte d’això i que em digui què en pensa d’aquest tema. 

El que sí ens ha quedat -a mi i al nostre grup- prou clar
perquè, a més, vostè a la seva exposició sol ser prou clar, fins
i tot, és tan clar que queda molt clar el que no diu! Això ho
tenen, les persones que parlen molt clar, perquè deixen molt
evidents els espais, deixen molt evident el que no s’ha volgut
dir. Vostè no ha volgut dir clarament si aposta per un model o
l’altre.

A la primera exposició ens ha quedat clar que, avui, no
volia parlar d’internalització, que vostè trobava que avui no era
aquest tema i, ens ha quedat ben clar, que l’única menció que
ha fet dels models ha estat posar a damunt la taula que hi havia
set comunitats autònomes que utilitzaven fins ara el mateix
model que nosaltres i, si ha hagut de lloar qualque avantatge,
han estat els avantatges de l’externalització. 

A la segona intervenció, encara ha estat més clar, perquè
vostè, com que ens havia de contestar perquè pràcticament tots
li hem demanat el mateix, ha volgut donar més informació i,
com més informació deia, menys clara quedava la seva opinió.
Millor dit: quedava més clar que vostè no volia ser clar. I
m’explic: vostè, per una banda, diu “a veure, estar internalitzat,
pot sofrir un ERO”, però és que un contracte, el que garanteix
precisament, és la plantilla, però no deia si vostè apostava per
un model o l’altre. I el que sí ens ha quedat clar és que, en tot
cas, no s’aposta per la internalització. I per què? Perquè vostè
ha fet menció que ja a una intervenció parlamentària seva, en
el control de les preguntes, ja va dir que si s’havia
d’internalitzar era una qüestió del Govern que, evidentment,
per la quantitat de doblers i del finançament que s’havia de
menester, per això torn a pensar a veure si s’ha fet un càlcul!,
perquè si vostè em diu “suposa tanta quantitat de finançament
i suposa un desemborsament tan important que no correspon,
aquesta decisió, a nosaltres, correspon al Govern, i vostè ha
estat molt clar, avui, correspon al Govern, ja ho vaig dir a un
altre moment i ho torn a repetir avui. Tenen aquest càlcul?
Digui’ns-ho.

Nosaltres creiem que hi ha temps per a la negociació i
creiem que el que hi ha ara és una resignació, a dir: escoltin, jo
em vaig sorprendre que els treballadors anassin a la via judicial
i ara toca esperar, per això vostè ja no va el segon pic al
TAMIB, perquè vostè ja ha decidit esperar. Després, esperarem
tots, però és que aquesta decisió d’esperar al que ens du és que
després tots, al final,  pagarem, si sortim condemnats. Cents.
Perquè, evidentment, tots els ciutadans de les Illes Balears
pagaran les conseqüències d’una sentència que, evidentment en
aquest moment, cap no podem avaluar, perquè no ho sabem, i
no ho sabem. 

Vostè ha dit que vostè considera que no hi ha una cessió i
els seus arguments per dir que no hi ha una cessió de
treballadors són: que IB3 es limita al control, que es limita a
posar les instal·lacions, i que l’empresa posa els mitjans i posa
els treballadors. Al final, com tot en aquesta vida, com que són
diferents valoracions i criteris dels missers de cada banda, dels
que participen de cada banda de la demanda i després haurà de
decidir un jutjat, idò veurem. Nosaltres creiem -i torn a insistir,
Sr. Manresa- que és necessari que es faci molta de feina d’aquí
al mes de novembre, d’aquí al mes de febrer, per evitar que
anem als jutjats; creiem que és necessari, creiem que és
necessari.

I el diàleg no ha estat suficient, vostè diu que és un patró, i
primer ens ha dit que no era un patró a l’antiga i ha tornat
repetir que és un patró. Idò no es cansi de parlar amb les
persones que han posat la demanda, perquè creiem que s’hauria
d’evitar dur un procés llarg que no sabem si, al final,
perjudicarà l’Ens. El que sí tenim molt clar és que els
treballadors crec que s’hauran de resignar que en aquesta
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legislatura no hi haurà internalització, i crec que ja haurem
d’anar per la via política, i crec que haurem de demanar des
dels nostres partits que, si al final, es vol anar a la
internalització, és a dir, a un canvi de model...,
independentment de la sentència, no parl ara de sentències, parl
de canvi de model, compromès políticament per uns
determinats partits polítics, d’esquerres, que qualcun d’ells ara
diu que hem d’esperar una sentència, però...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -sí-, acomplir els compromisos polítics crec que han de ser
independents de les sentències, han d’anar deslligats de les
sentències perquè, si no, no tendríem cap compromís polític a
l’hora de fer un programa electoral. Per tant, crec que ja
haurem d’anar més per la via política i no per anar a la via de
sol·licitud d’IB3, perquè hem vist que vostè té les mans
fermades o almanco en aquest tema no en vol fer res.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Ara seria el torn de paraula del Grup
Parlamentari d’Unidas Podemos però la Sra. Sans ja no
assisteix, com tampoc el Sr. Ferrà de MÉS per Mallorca, així
que passaríem al torn de rèplica del Grup Parlamentari de
VOX-Actua Baleares, al Sr. Campos, té la paraula per un temps
màxim de cinc minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Manresa, yo le había
preguntado si usted estaba a favor o en contra de la
internalización y usted me ha respondido que ese no es el
debate. Pues, ¡vaya comparecencia la suya, Sr. Manresa,
cuando precisamente el debate en cuestión es la internalización!

Una vez más, y en lo mismo que ha hecho en su primera
intervención, ha respondido sacando grandes cifras de IB3,
diciendo que es la televisión que más crece y que no es la que
menos se ve... Dígame solo una televisión que, con el
presupuesto que maneja IB3, se vea menos que la suya, no hay
ninguna. Ustedes están en niveles de audiencia de algún canal
temático, que se pueda ver a través de la TDT, no sé si ya han
superado el glorioso dato de hace tres años, cuando Bob
Esponja les doblaba en audiencia. Da risa, pero es así.
Mientras, ahora estamos en más de 32 millones de euros,
dilapidándose en una televisión que -insisto- nadie ve.

Cuando nosotros hablamos de IB3 o hablamos de
cuestiones como las de su comparecencia de hoy, lo hacemos
-y lo he dicho al principio- precisamente porque nos preocupan
los trabajadores, pero yo veo que aquí, los señores diputados,
creo que están un poco desconectados de la realidad, porque,
si bien el Sr. Manresa dice que los trabajadores de IB3 son los
que mejor..., los periodistas de IB3 son los que tienen el trabajo
asegurado, tienen trabajo asegurado por ahora. Es muy

probable que, así como vayan a ir las circunstancias en nuestro
país en los próximos meses, o en próximos años, esta situación
no sea así. Y precisamente, por un modelo de televisión que no
hay quien lo pague ni quien lo sostenga. Y en una situación de
crisis, si encima ya era insostenible antes, a las que nos vemos
abocados, pues solo hay que recordar qué pasa cuando Europa
rescata a los países, y vaya a Grecia y fíjese qué es lo primero
que cerraron: la televisión nacional pública griega. 

Y si no nos ponemos las pilas antes de que pase esto, pues
no solo va a pasar en el mundo periodístico que está en los
medios privados mal, lo van a pasar muy mal también los que
están en IB3, por eso nos preocupan los trabajadores, por eso
venimos diciendo que cuanto antes se cambie el modelo y se
cierre esta televisión que no ve casi nadie -lo insisto-, ¡no ve
casi nadie!, y se dedique el presupuesto a priorizar, a
promocionar el sector audiovisual, al final, pagaremos las
consecuencias todos, los primeros, los trabajadores. Pero
ustedes prefieren mantener una televisión pública, aunque los
índices de audiencia sean los que sean y, mientras, los
ciudadanos siguen pagando con sus impuestos un chiringuito
más, que es la televisión pública de Baleares. Y eso es a lo que
nosotros nos oponemos desde el principio, y más en las
actuales circunstancias. 

A usted el tema de la internalización le sitúa en una
situación muy delicada, Sr. Manresa, y eso que es un problema
importante pero, desde luego, no es el más urgente, el más
urgente es el que le estoy comentando, el que estamos ante una
televisión pública que es un muerto viviente, que vive gracias
al oxígeno que le da el presupuesto público y que no tiene un
respaldo en la sociedad, porque no ha conseguido conectar con
la sociedad, la televisión, con esos contribuyentes que la
sostienen. Y eso la ha abocado a lo que es ahora: una televisión
de extrema irrelevancia, un gasto absurdo que obliga a
reconsiderarse en todo su mantenimiento.

Porque, a fin de cuentas, podemos volver a hablar de la
internalización, podemos hablar de cuestiones parecidas, pero
es que este debate tampoco tendrá mucha validez, ni siquiera
las mentiras que van diciendo sobre los trabajadores, a quienes
van engañando sistemáticamente desde hace muchísimos años
con este tema, porque al final nos encontraremos con el debate
de verdad, que es la continuidad o no de una televisión pública,
en unos tiempos, en el año 2020, y los que nos vienen por
delante, donde todo el modelo de comunicación ha cambiado,
y de ahí la precaria situación de la mayoría de periodistas en los
medios privados. Porque hay que cambiar este modelo porque
todo ha cambiado, porque ahora tenemos aquí información de
todo tipo, me refiero a los teléfonos móviles, a los smartphones
y a las nuevas tecnologías. Por eso hay que cambiar un modelo.
Por eso éste se mantiene gracias a un presupuesto público
porque si no estaría cerrado, nadie pagaría esas cantidades que
se están pagando por una tele con estos índices de audiencia.

Ése es el debate que debe abrirse. Si usted no es capaz de
iniciar este debate, no es capaz de responder a ninguna de las
preguntes, usted viene aquí a comparecer y a no decir
absolutamente nada y encima sigue hundiendo el canal público,
lo mejor que podría hacer, Sr. Manresa, es dimitir de su cargo,
porque si no vamos a seguir aquí alargando esta agonía, que al
final llegará, y ojalá me equivoque y los trabajadores de IB3...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -voy acabando, Sr. Presidente-, ojalá me equivoque y los
trabajadores de IB3 vean su futuro asegurado en un canal
público que durará muchos años porque los índices de
audiencia serán magníficos y hayan conectado con la sociedad,
pero a mí me parece que no, porque ya llevamos muchos años
viendo esto, y ésta es la realidad, no me la invento yo. Ahí
están los datos y ahí está el coste y ahí están los problemas
porque ¿cuántas demanda vienen presentándose contra IB3,
cuántas? Este último año ya llevamos dos procedimientos
judiciales ¿y antes cuántos problemas hay, cuántas huelgas
hay? Estamos siempre igual y ese es el canal público de la
gente. 

¡Bah, por favor!, vayamos a la realidad, este es insostenible
y usted lo mejor que podría hacer es dimitir.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de rèplica del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Manresa, he de dir que algunes
coses m’ha contestat, i li agraesc, però d’altres no i d’altres el
que ha fet ha estat fer-me una exposició dels desitjos que vostè
té, que a mi em sembla molt bé, però la veritat és que no em
qued molt satisfeta.

Hi ha una cosa que tenia clara i després d’haver-lo escoltat,
i li dic amb tot l’afecte, no l’he entesa, és a dir, això de la
cessió il·legal dels treballadors, aquesta exposició que vostè ha
fet ara m’ha embullat més. Què vol dir cessió il·legal dels
treballadors? Com interpreta vostè aquesta expressió i aquesta
demanda, cessió il·legal de treballadors? I en cas que sigui així,
és una cessió il·legal o no ho és? Estam en ple procés judicial,
ho sé, però és que després que ho ha explicat ara m’he
embullat. Em sap greu.

Una altra cosa, li he demanat, quin seria el model adient per
al director general d’IB3 Ràdio i Televisió? Efectivament,
vostè no m’ha contestat. És la voluntat política, vostè ja ens ho
va dir, ja ens ho ha contat en diverses ocasions, però jo crec
que vostè ha de poder dir que seria allò millor per als
treballadors, per a la cadena, per a les audiències, per a la gent
que es connecta a IB3 a través de les diferents plataformes. Què
és el millor per a la indústria audiovisual? Efectivament, és
l’empresa més gran que tenim a la nostra comunitat en relació
amb els mitjans. Doncs, digui’m quin seria el model que vostè
plantejaria, perquè ho ha de poder dir encara que sigui una
voluntat política, però ens ho digui, quin seria el model, per
favor?

Ja per acabar, recordar-li pel que fa a les sentències que hi
ha hagut..., n’hi ha hagudes d’altres, no dic aquí, però a altres
llocs, que han acabat amb l’assumpció dels treballadors com a
part de la plantilla. 

Llavors, li he demanat pel fet de les productores locals que
es puguin presentar a aquesta licitació dels serveis informatius,
vostè m’ha dit que s’han rebaixat les clàusules, algun requisit
concretament econòmic i tècnic, cosa que ens sembla molt bé,
però el que no m’ha contestat és què passa amb els
treballadors? És a dir, els treballadors que ara són a Liquid
Media com passarien a l’altra productora? S’hauria de
subrogar? No entenc exactament què diu el plec de condicions
i no he pogut accedir a aquest punt concret i no ho comprenc.

Res més, perquè la resta ja s’ha dit per activa i per passiva
i hi ha coses que efectivament estan en bucle, que no es poden
contestar i que..., i que..., res més.

Gràcies a l’equip i gràcies, Sr. Manresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. El Sr. Castells tampoc no assisteix pel
Grup Mixt en aquests moments, així que passaríem al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernández. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Molt breument. A les 14.40 d’avui, del
migdia, ha sortit la paraula “xiringuito”, jo, la veritat, estava
sorprès que fins ara, amb dues hores de debat, encara no hagués
sortit la paraula. Evidentment, Sr. Campos, sap que nosaltres
discrepam..., bé, d’aquest discurs absolutament, per tant, no
entraré més enllà.

Només dir-li, Sr. Manresa, que ja sap vostè que hi ha grups
parlamentaris que no consideram l’ens públic un “xiringuito”
ni que consideram que la seva gestió hagi enfonsat la televisió
pública de les nostres Illes, més aviat el contrari. 

Tampoc no gastarem més temps a tornar explicar un
argument, crec que ho hem parlat això de manera prou
detallada, respecte que més audiències no implica millor
qualitat i de la missió de l’ens públic com a servei públic, com
a televisió de proximitat i per tant del servei que li dóna a la
ciutadania.

Jo li he fet algunes preguntes, s’han reiterades per
companys, hi ha qüestions que evidentment encara no es poden
abordar, per tant, no insistiré més en això i per tant ja li deix el
temps perquè pugui contestar les preguntes que li han fet els
meus companys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Director general, Sr. Manresa.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Andreu
Manresa i Montserrat):

Moltíssimes gràcies per les preguntes, repreguntes i fins i
tot per les opinions incertes sobre fets incerts. 

Precarietat laboral, és una consideració, una manifestació de
part, que una cosa diu la realitat terminològica de l’acadèmia
i una altra és la sensació individual sindical privada. Jo si la
gent considera que hi ha precarietat laboral, el lloc de feina està
assegurat, el sou és millorable, efectivament, i es millorarà, i la
gent està assegurada perquè als plecs i a les contractes se
subroga la gent que està treballant i s’especifica un nombre de
gent que passa a la següent contracta que surt a aquesta i a les
altres quatre simultànies. Contest a la Sra. Pons en aquest
sentit.

El consell de direcció. El consell de direcció és un òrgan de
gestió i direcció, com ell mateix diu, intern d’IB3 que té el seu
àmbit de debat i és sobirà a la presa de posicions i que està,
diguem-ne, format per deu persones, jo inclòs, que pertanyem
o estam vinculats als mitjans de comunicació. Hi ha els
directors generals, els directors generals del Govern,
periodistes, empresaris, lingüistes, juristes que tenen llibertat
d’expressió i opinió i tenen criteri i opinió i han d’aprovar els
nostres projectes, tràmits, memòries. És a dir, és, entre cometes,
el consell d’administració, que no exactament, de l’ens públic,
que és un ens públic empresarial.

Resoldre la internalització. És que, és clar, ara de bell nou,
en el moment que licitam per dos anys la cobertura del servei
d’informatius, perquè coincideix que hi ha una acció legítima
dels treballadors reclamant una entrada directa, via cessió
il·legal, un intent d’entrada directa, es planteja la internalització
o no.

Tenim dos anys per decidir-ho, dos anys per decidir el
model. Quin és el model d’IB3? Ho vàrem definir
reiteradament, ja ho vaig dir un dia, es fa cada dia, hi ha un
informe de costos sobre què suposaria internalitzar la redacció,
que és l’informe de Price Waterhouse & Coopers, que en tenen
còpia al Parlament i, si no, en varen tenir còpia els membres de
la comissió, en el qual hi ha una anàlisi del que representaria i
l’increment econòmic i l’increment de plantilla pròpia d’IB3
per gestionar aqueixa hipotètica integració de 200 persones més
o la resta. I després hauria d’haver-hi una redefinició
econòmica de quin és el pressupost d’IB3 per sostenir aqueixa
hipotètica plantilla i quina part consegüent hi hauria per fer
programació, que no seria idèntica.

No he volgut dir si estic a favor de la internalització. Vostè
sap perfectament que jo ho he dit deu vegades a aquesta
comissió que jo, com a ciutadà, com a periodista, com
exsindicalista, vaig considerar i crec, però ara no ho afirm amb
una opinió institucional, que va ser una anomalia el model amb
el qual es va crear IB3. Res més, és a l’acta de sessions així dit.

En aquest moment? No em pronunciï perquè..., ah!, bé, és
que jo evidentment no faig una disgregació mental del que crec
i del que dic, com a director general d’IB3, que represent  l’ens
públic IB3 en un procés, diguem-ne, de reclamació, jo no tenc

opinió concreta sobre això. Com a periodista, com a
espectador, com a sindicalista, com el que sigui, jo vaig
considerar en els seus orígens..., però, sí dic i sí mantenc que al
mateix temps que no hi ha treballadors que tenguin el seu lloc
de feina més assegurat en el sector periodístic de les Illes
Balears, en el futur no sabem quina seria la magnitud
econòmica que necessitaria tenir IB3 per subsistir, perquè
evidentment tendria un altre múscul laboral distint del que té
ara i unes altres exigències. És a dir que les decisions estan per
definir i que evidentment és una decisió del Govern, i el
Govern no em té mans lligades, el Govern demana que sembli
i marqui la pauta, en aquests moments no és immediata la
decisió, tenim dos anys per donar-li voltes.

Es pot negociar per evitar els jutjats? És clar, és que evitar
els jutjats seria dir als treballadors que retirassin la seva
demanda. Jo no els diré que retirin la demanda, per quina raó?
Que decideixi el jutge i, a més, és el seu dret, a canvi de què?
Els incrementen el sou un 10%? D’acord, ho sabien abans, és
a dir, quan varen pactar la sortida de la vaga que hi havia
convocada, que just hi ha hagut una vaga certa, de migdia al
llarg de 4 anys, crec jo recordar, no n’hi ha hagudes més,
després varen signar perquè era la seva estratègia d’assemblea,
la reclamació de cessió il·legal per poder tenir una integració
com a treballadors no fixos de la casa.

No tot és senzill, ni tampoc, jo crec que una televisió de
qualitat, oberta, amb implicació de les productores, amb
contenidors oberts des de les 9 del matí a les 10,30 del vespre,
amb implicació de totes les illes, amb retrat de quin és el perfil
global de la comunitat de les Illes Balears, amb presència de
totes les veus i accents, amb uns informatius que lideren a les
2 de l’horabaixa i tenen un pes molt significatiu a les 8,30 del
vespre, justifiquen, són l’ànima i la raó de ser d’IB3 televisió
pública de les Illes Balears i dels seus 200 càmeres i
periodistes, dels 350 treballadores en distintes circumstàncies
de contracte i aquest 4,7% d’espectadors que va tenir ahir, amb
puntes del 6, l’11 i el 17 en distints programes.

És a dir, no som una televisió irrellevant, ni una televisió
tangencial, som el primer mitjà de comunicació de les Illes
Balears i esper que per molts d’anys.

Crec que he contestat les distintes qüestions. I moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Manresa. Amb tot, una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui, només queda agrair la presència del Sr.
Director General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i als càrrecs que l’han acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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