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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, bon dia, Sebastià Sagreras substitueix Tania
Marí. Gràcies.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Començarem així, amb l'ordre del dia
d'avui, que és el següent: les preguntes RGE núm. 3554, 3528,
3551, 3566, 3569, 3571, 3572, 3573, 3574, 3666, 3668, 3567
i 3568, totes elles, del 2022.

Assisteix el Sr. Andreu Manresa i Montserrat, director
general de l’Ens Públic de  Radiotelevisió de les Illes Balears,
a qui vull donar l'enhorabona per la seva reelecció, acompanyat
per Francisca Maria Perelló i Sastre, directora de Gestió de
l'ens; Joan Carles Martorell i Velázquez, director d’IB3
Televisió; Jaume Perelló, director de Transmedia d’IB3; Josep
Pons i Reynés, director d’Informatius d’IB3; Juan Mateo
Forteza i Mayol, director d’IB3 Ràdio; i Catalina Moyà i Pons,
cap de Continguts d’IB3 Ràdio. Benvinguts i benvingudes a
tots.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 3554/22,
relativa a per què no es poden veure per l’aplicació web els
programes que s'acaben d’emetre, intervé la Sra. Patrícia Font
i Marbán del Grup Parlamentari Mixt.

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

Em permet, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Vol la paraula, Sr. Manresa?

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

Sí, voldria fer una prèvia, si em permet...

EL SR. PRESIDENT:

Li ho permet.

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

 
Una prèvia. Atès que l’elecció del director general en un

nou mandat va esdevenir dimarts passat, és a dir, fa dos dies,
ateses les circumstàncies que es donen en aquesta reelecció
després de sis anys i el procés de canvi, que hi ha, jo voldria
dir, una cosa que ja vaig comentar a continuació de l’elecció,
i és gràcies als diputats que han votat, gràcies als diputats que
s’han abstingut, gràcies als meus companys periodistes que han
donat suport i als que han criticat obertament, també, als
polítics que han apostat la seva abstenció, als que han fet una
observació crítica i als que mantenen una posició d'abstenció.

Aquest és un compromís, el de la direcció general i el de
l'equip que es formarà i el que s’ha format amb tant d'èxit fins
ara, durant sis anys o cinc en segons quines circumstàncies, és
una història d'èxit, no és autosuficiència ni és autoproclamació,
sinó que és la consolidació d'un model d'una ràdio i televisió
pública, de compromís social, en català, modernitzada, amb
unes quotes de recepció i audiència respecte de la seva
grandària en població i pressupost envers d’altres de la seva
condició pública de la resta de l’espai o de l’Estat, aposta que
hi ha una història d'èxit i que ha de créixer, i d'èxit perquè el
Govern, d'acord amb la direcció d’IB3 i també amb les seves
representacions laborals, va decidir el procés d'internalització
de les contractes, cinc contractes diferents, el que suposarà una
fita històrica per a la Radiotelevisió pública.

Serà i és el mitjà de comunicació ja més important, la
primera indústria cultural, la primera plataforma de continguts
i de marques digitals, electrodomèstic de tauleta, ràdio de
comodí, ràdio de cotxe, tauleta per als pòdcasts i per a les APP,
telèfon per escoltar-ho tot, una futura OTT per poder rebre tots
els canals de comunicació, totes les nostres... milers i milers
més, de 30.000 hores d'arxius de produccions pròpies d’IB3,
que és el gran fons audiovisual que serà a l'abast arreu del món
a través d'internet, d’una OTT.

El procés d'estabilització que tenen en marxa del personal
de la casa i el procés d'internalització, en paral·lel i consecutiu,
és una fita que ens confirma com a mirall i com a altaveu de la
societat, gràcies a la participació de polítics i de vostès que
donen el control suport al llarg de tants de temps.

Miri, des del mes de desembre del 2015 he contestat 469
preguntes i he participat..., puc continuar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot continuar, però no estava prevista una intervenció
inicial...

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

... -sí-, però considerava que atès que va sobrevenir la
convocatòria, permeti’m-ho, de la compareixença amb
preguntes abans que es procedís al procés de votació, jo
considerava, si vostès m’ho permeten, fer una reflexió prèvia
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per dir: miri, al Parlament  m'han elegit i vostès em venen a
controlat, com a mínim m'expliqui què és el que ha passat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, jo li permet un torn d’intervenció inicial, però pensi
també que els diputats no tenen un torn de..., es basen en el
Reglament i només tindran un torn de registre de preguntes, no
podran comentar la intervenció inicial. Només era això, però té
la paraula.

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

D’acord, simplement per dir, com que, a més els periodistes
són molt, som molt inquiets i així mateix jo sé que avui els
mitjans van plens de qui serà aquell, qui serà l’altre, qui serà;
hi haurà canvis, dissortadament, gràcies a aquest equip que és
aquí present, que ha fet aquesta feina tan extraordinària, hi
haurà canvis...

El Sr. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, amb tot el respecte, per una qüestió d’ordre, hi ha
continguts a un horari, a un ordre del dia on precisament els
diputats i diputades i altres companys tenen preguntes i no
tendrem dret a rèplica. Si vostè fa un agraïment o fa una
presentació, jo li ho agraesc, crec que tothom li ho agraeix,
però vostè entra en temes de canvis, de reestructuració, i no és
objecte... Jo no tenc dret a rèplica ni a fer-li preguntes sobre
aquest tema...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez..., Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo agrairia, si pot ser, que empri el torn d’intervenció per
especificar preguntes, al manco les que nosaltres li farem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, amb la intervenció que ha fet trob, que ha
quedat de manifest que la intervenció inicial del Sr. Manresa
era pròpiament una intervenció inicial, que ha de ser breu, i està
justificada amb la seva reelecció com a director general, que
pens que pot ser interessant per a la comissió. L’únic que
demanava és una mica de brevetat, tenint en compte que, com
diu el Sr. Gómez, els diputats estan reglamentats pel Reglament
de la comissió i no podran tenir un torn de rèplica a la seva
intervenció. 

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

Jo m'ajustaré al que vostè em digui, simplement vull dir:
moltes gràcies a la gent que ha participat, gràcies als que hi han
estat, gràcies als que vendran i, simplement, a les preguntes que
vostè em faci i els altres em facin jo els contestaré.

En qualsevol cas, aquesta serà una ràdio i televisió
independent al servei del Parlament, al servei de la societat i de
cara al futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la intervenció, Sr. Manresa.

1) Pregunta RGE núm. 3554/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a per què no es poden veure
per l’aplicació o web d’IB3 els programes que s’acaben
d’emetre.

Passarem, ara sí a l’ordre del dia d'avui, amb la primera
pregunta de la Sra. Patrícia Font i Marbán que, com he dit,
anava sobre l'aplicació web i els programes que s’acaben
d’emetre. Té la paraula, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Manresa, i enhorabona per la seva reelecció. Jo avui
m'interesso per l'aplicació i la i la web d'internet perquè, és clar,
nosaltres entenem que la digitalització ha canviat els hàbits de
consum..., -si som aquí-, i llavors la finestra d'internet ja forma
part de la nostra quotidianitat. Però açò què vol dir? Que ens
hem acostumat a un consum quan el volem fer, el que se’n diu
el consum a la carta que permet precisament aquests itineraris
individuals de dir: jo vull veure aquest programa en aquest
moment, perquè em va millor, perquè... perquè...

Li faig aquesta pregunta perquè em va passar l'altre dia, que
jo volia recuperar un contingut dels informatius que
m'interessava poder veure, vaig pensar: l’informatiu ha acabat
ja, el podré consultar tot d'una, i vaig veure que no podia ser. 

Llavors, la meva pregunta, Sr. Manresa, és expressament si
és per una qüestió tècnica, si es té en compte que aquesta
qüestió s'hauria de millorar, precisament per aquesta manera
ràpida que tenim de viure darrerament i, bé, bàsicament és
aquesta la consulta que tenc, Sr. Manresa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 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, Sra. Patrícia Font i Marbán. El web,
l’App, la plataforma OTT, els canals temàtics, els canals
digitals clàssics, la nostra secció del nostre arxiu, el gran cabal
d'inversió i emocional i cultural que hi ha, que és el fons
documental històric de... enllaunat -a mi no m’agrada dir
enllaunat, perquè enllaunat és del temps de les sardines o és del
temps de les cintes de cel·luloide que no..., ara són arxius de
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vídeo, arxius digitals-, tot això és un grau cabal públic i
popular, i, evidentment, les notícies són un gran cabal de
comunicació popular, cada dia en el moment. 

Miri, el règim d’accés a la plana web o el web a la carta és
un a un a la ràdio, una hora en haver acabat, una hora d'accés
immediat, és a dir, a la ràdio és molt més senzill perquè, a més,
els  arxius són molt més lleugers, o sigui, en un o dos minuts
després d’acabar el programa ja comença.

Els programes que són en directe a la televisió, per exemple
els informatius, no es varen emetre..., és a dir, s'emeten en
directe, però per quedar enregistrats han de fer-se en diferit, en
un temps diguem de retard, per què? Perquè necessiten una
operació (...), però pràcticament de manera immediata hi estan
o hi tocarien ser, tant en el web d'internetib3.org com a l’App.

Què passa? Que, llevat dels dissabtes i diumenges i sobretot
els vespres, sempre és immediat, però els vespres dels dissabtes
i els diumenges, per qüestions d'horari i dedicació de qui té el
registre per poder accedir a les nostres canalitzacions web, que
és una cosa molt delicada, es fa amb una mica més de retard.

Aquesta anomalia, em compromet que no passi, però és una
qüestió de dedicació horària, de responsabilitat de qui té
l'autorització per poder penjar l’informatiu, perquè no ens
enganxin un fake o un bunyol on no toca.

Sàpiga, però, que sí, que dins la butxaca hi és tot i a la
tauleta i al mòbil i al cotxe hi és tot i volem que sigui universal,
gratuït, que és un gran avantatge respecte de la resta de mitjans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Manresa, llavors, si ho
he entès bé, es penja al cap d'una hora. Jo supòs que també, a
mesura que vagi evolucionant la tècnica, es podrà millorar, fins
i tot aquest resultat. 

D'acord, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

Com a molt es penja al cap d'una hora, però, a ser possible,
quan acaba l’informatiu pot començar el procés d'inici i, és
clar, l'han de fer en el seu temps real, no el poden fer, però
excepte aquests dies que hi ha... que és els vespres del dissabte
i del diumenge.

És un gran repte, és un gran repte també a la ràdio..., és a
dir, en el moment que sigui una marca digital, que és el marge
del seu canal de suport que tengui.

Ara, per exemple, ens han donat un premi per una App de
la ràdio, per un pòdcast de la ràdio, que és Milicianes, que... es
podia dir ja, em sembla, no ho sé... perquè hi ha algunes coses
que són confidencialitat, i ens l’han donat també per Aire, dos
premis, també, que són pòdcasts de la ràdio.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. 

2) Pregunta RGE núm. 3528/22, presentada pel diputat
Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a tarifes publicitàries més
econòmiques als anunciants en català a IB3.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 3528/22, relativa
a tarifes publicitàries més econòmiques als anunciants en català
a IB3. Intervé el Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, Sr. Manresa y al
equipo que le acompaña. Sr. Manresa, el pasado 11 de abril fue
usted objeto de lo que podríamos denominar como un ninguneo
humillante, porque se supone que usted es el director general de
IB3, pero ni eso le respetan. Fue ese día, el 11 de abril, cuando
el portavoz de MÉS per Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat, hizo
también de portavoz de IB3, se erigió en responsable del ente
público y anunció, en rueda de prensa, que los servicios
jurídicos de IB3 habían concluido que no hay objeciones
legales a cobrar más barata la publicidad en catalán. También
puso el acento en incentivar la realización de anuncios en
catalán de productos y servicios dirigidos a los niños y jóvenes,
claro, niños y jóvenes, que es el sector que más sufre el
adoctrinamiento separatista en los centros educativos de
Baleares.

Pero, bien, Sr. Manresa, ¿puede confirmar y explicar la
razón por qué se aplicarán tarifas publicitarias más económicas
a los anunciantes en catalán, en IB3?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula, Sr. Manresa.

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

Un parlamentari mai no menysprearà un diputat, o millor
dit: un diputat mai no menysprearà un director general el qual
es troba sotmès al control d'una cambra legislativa com és
aqueixa, primer.

A mi no em menysprea...ni vostè em menysprea, però un
parlamentari que fa una comunicació d'una pregunta per escrit,
que li hem contestat i la trasllada, està en els seus drets, jo no
he de dir a la gent el que ha de dir, en absolut. 
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Respecte dels qualificatius de doctrina, això no és l’objecte
de la pregunta, no li diré.

Miri, dia 25 de novembre, a la Comissió de control del
Parlament vaig indicar, en resposta a una pregunta del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, que s’estudiaria la viabilitat
jurídica d'incloure descomptes a les tarifes d'anuncis
publicitaris a IB3 en català.

Revisada la consulta en el departament corresponent,
l’assessoria jurídica, i això és el que es va traslladar per escrit,
i ara jo li trasllat per aquí, la conclusió va ser que l’aplicació de
descomptes sobre tarifes de publicitat als anuncis és
perfectament legal, perquè, atès que el català és la llengua
vehicular de la Radiotelevisió pública de les Illes Balears, no
existeix cap objecció d'ordre jurídica que s'apliqui un
descompte que es consideri adient als anuncis realitzats en
català, i així es pot contribuir als principis bàsics que estan
establerts a la llei de l'ens públic, que són la difusió i promoció
de la llengua catalana de la nostra comunitat. 

Per altra banda, amb la realització d’anuncis en català o
doblatges d'anuncis o d’espots, es fomenta indirectament el
desenvolupament del talent i les veus i el sector audiovisual,
que han de ser contractats per adaptar aquests anuncis a la seva
realitat. En el seu moment, també a la millora de l'economia, i
que són també principis bàsics dels (...) de l’ens; a posta hem
considerat oportuna, després de fer la consulta, fer una
aplicació d'un descompte singular a aquells anuncis que
estiguin fets en català, com fan altres televisions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Manresa, el pasado 11 de abril,
lunes, el Sr. Portavoz de MÉS per Mallorca, Miguel Ensenyat,
hizo esas declaraciones en rueda de prensa, no en Comisión de
control de IB3, anunció, haciéndose pasar por portavoz de IB3,
anunció lo que usted está explicando aquí. Eso demuestra una
gran independencia, por supuesto, una gran independencia por
su parte y por parte de IB3, que los anuncios de la gestión de
IB3 se los hacen los diputados separatistas en rueda de prensa,
¿eh?, vaya independencia de la televisión que pagamos todos,
y que no ve casi nadie.

Por cierto, que dicen en MÉS que no es viable para el
futuro de IB3 prescindir de la publicidad. Bueno, lo que no es
viable es IB3, desde luego, porque no nos engañemos, Sr.
Manresa, usted haría descuentos publicitarios a los anuncios
aunque fueran en suajili, porque IB3 necesita dinero, es una
máquina de quemar euros, es un pozo sin fondo.

Y, mire, no es alergia a todo lo que huela a español o
simplemente parezca español, no es únicamente ese autoodio
destructivo que pretende aculturizar nuestra sociedad mediante
la promoción de esa entelequia de los países catalanes -que
usted lleva a cabo también en IB3-, el problema, Sr. Manresa,

va más allá: están ustedes, literalmente, reventando el mercado
publicitario desde una posición de clara superioridad. 

Yo, ya se lo advertí en junio del año pasado, IB3 practica
el dumping, tira los precios por los suelos, y se lo demostré con
un documento que mostraba descuentos de hasta el 90% sobre
la tarifa a aplicar. Usted, Sr. Manresa, es el responsable de
romper las reglas del juego, usted cuenta con un presupuesto de
34 millones de euros al año, que no deja de crecer, que este año
ya superará los 40 millones, y lo utiliza para romper los precios
de la publicidad y perjudicar a los medios privados, que no
cuentan con su mullido colchón de dinero público.

Y eso es obsceno, Sr. Manresa, es obsceno valerse de
recursos públicos para dañar la iniciativa privada. Y es obsceno
constatar que la voracidad del separatismo y de IB3 no conoce
límite, no sé si sabrá que en este parlamento se va a debatir una
propuesta para que el canon que pagan las plataformas digitales
y de contenidos de internet sirva también para financiar a IB3.
Y, todo esto, para una televisión, para una radio, para un ente
público que cuenta con unos índices de audiencia del 4,6% de
media.

Mire, ni regalando la publicidad van ustedes -usted y todo
el equipo que dirige IB3-, van a encontrar clientes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

Res a dir, llevat de negar qualsevol acció contrària al mercat
i a la llei, els judicis de valor i les soflamas no les contest, jo no
som aquí per fer política ni per respondre soflamas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. He de demanar als portaveus si veuen
inconvenient, ara, a poder fer un intercanvi, per motius
sobrevinguts, entre la pregunta tercera i la pregunta sisena de
l'ordre del dia. Podem continuar d’aquesta manera? 

(Se sent una veu de fons que diu: “Cap problema” i remor
de veus)

Gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 3571/22, presentada pel diputat
Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència d’IB3 Ràdio.

Per tant, formularíem ara la RGE núm. 3571/22, relativa a
audiències d’IB3 Ràdio. Intervé el Sr. Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.
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EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies als grups per unir-se
a aquest canvi d'ordre de les preguntes.

En primer lloc, benvingut, Sr. Manresa i als membres del
seu equip, novament en Seu parlamentària i, evidentment,
sumar-me a les felicitacions, a l'enhorabona per la seva
reelecció com a director general de l’ens.

Crec que... vostè ho deia al principi, hi ha un principal
repte, dos reptes principals, que té IB3 ara: en primer lloc, és
la culminació del procés d'internalització, que és una qüestió
molt complexa, però que estic segur que arribarà a bon port
durant aquest any i a principis de l'any que ve; i, en segon, una
qüestió molt més complexa, si hi cap, no?, que és la
transformació constant en aquest model de Radiotelevisió
pública que, al nostre parer, evidentment, ja fa cinc anys que
IB3 està en el camí d'aquesta transformació, però que ara, bé,
doncs ha de dibuixar amb una mica més de concreció quina és
la Radiotelevisió pública de futur, a un moment, com dic,
complex, i a un moment que vostè diu, molt sovint, en el qual
les formes de consum i sobretot les plataformes digitals fan
replantejar-nos més la forma de funcionar, de transmetre la
informació, l’entreteniment i, per tant, poder arribar molt més
enllà.

La meva pregunta anava dirigida, com he fet a altres
qüestions, a la ràdio, a la mal anomenada germana petita d’IB3,
que des del nostre grup parlamentari no consideram que sigui
així, ni molt manco, i, en particular, sobre les seves audiències.
Com sempre, l'Estudi General de Mitjans publica les seves
onades i tenim la primera onada de l’Estido General de Mitjans
de l'any 2022 que ens ha vengut amb una -consideram
nosaltres- molt bona dada: que són 42.000 oients de mitjana, de
dilluns a divendres, 32.000, de dilluns a diumenge, la qual cosa
suposa, evidentment, un creixement prou important respecte del
nombre d'oients de la primera onada de l'any 2021, que eren
15.000, de 15.000 a 42.000. 

Ja duem un parell d'anys que el que sembla indicar -vostè
em corregirà si no-, és que el creixement ja arriba a ser
sostingut, no una cosa particular, sinó de forma estructural. Per
tant, en primer lloc, evidentment, jo li deman per la seva
valoració, que m’imagín que és bona, però també donar-los a
vostès i sobretot als professionals que fan IB3 Ràdio
l'enhorabona per aquestes dades, perquè ells supòs que tendran
qualque cosa a veure amb l'increment important d'oients. I, per
tant, la pregunta era aquesta i, en particular, també saber quina
és la seva valoració i demanar-li a què creu que aquest
creixement sostingut -i sobretot des de l'any passat fins ara- a
què creu que respon aquest creixement tan important del
nombre d'oients d'IB3 Ràdio?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Fernández. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

Ni érem tan dolents quan ens donaven moltes xifres ni som
extraordinàriament bons d’ara, són molt bons, però les
audiències de l'EGM o de Kantar, que són estadístiques, una
d'enquestes individualitzades, de Kantar, a través del maneig
d’un aparell que em sembla que està connectat als televisors de
240 cases a les Illes Balears, van i vénen, és a dir, no és una
cosa matemàtica, és una cosa prou aproximada.

L’IBES, que és una enquesta que fa referència a 600
entrevistes sistemàticament a totes les illes durant 10 anys, té
una aproximació més grossa, és un enquestador que... és a dir,
tant Kantar com l’EGM segur, i segur també l’IBES, fan una
enquesta de valor i personals per a distints perfils; supòs que
deuen fer enquesta política, enquesta de consum, enquesta de
quants televisors tens, quants cotxes tens, perquè tot això també
ajuda a fer el que se’n diu ara el perfil social dels ciutadans, no
la classe social, que és una qüestió que els sociòlegs ja han
deixat al marge.

Aleshores, la ràdio és una història que ha funcionat molt bé;
que ha de potenciar la seva diversitat amb el canal d'internet
IB3 Música; que potenciarà també la possibilitat a través de les
App, dels pòdcasts que es fan especialment; dels concerts d’Els
Entusiastes que s’emeten també conjuntament amb la ràdio i la
televisió, i aquests 42.000 oients són una pujada significativa
respecte de l'onada anterior, com vostè ha dit, que consolida el
creixement progressiu, que es pot observar a les darreres
onades.

I han estat també positives les de l’IBES, de l'Observatori
Balear de Mitjans, que ens donava 85.000 milions oients; és a
dir, entre 42.000 i 85.000 oients podem fer una mitjana. Quan
en teníem 12, 14.000 no era realitat, ni tampoc era realitat que
tenguéssim audiències a comunitats diferents de la nostra, per
què? Perquè hi ha gent que l’escolta per internet o l’escolta a
una App, i escolta una App, si tens una App de ràdios tu pots
triar si escoltes la de Tenerife o si escoltes la de Manacor, i
qualcú contesta, i diu jo escolt Ràdio Punt Tenerife, i ho diu a
l’enquesta. I a posta qualque anècdota de distorsió pot haver-hi. 

Sí és vera, i jo vull aprofitar aquí per agrair al director de la
ràdio, Joan Forteza i al seu equip, la feina que han fet, també a
Jaume Perelló, director de Transmedia, per haver contribuït a
aquesta estabilització i llançament de feina de la ràdio i dels
seus informatius i la seva diversitat de comunicacions en web
i en streaming també de ràdio, els streaming en temps del
pòdcast, que ha estat una feina duríssima.

El mes de novembre teníem 43.000 oients, novembre del
16, segons l’IBES. El 2020, 62.000. I l’EGM ens va donar
24.000, ara ens dóna 42.000. Però, més enllà d’aquestes
estadístiques hi ha la qualitat, la continuïtat dels programes que
són monogràfics i que són contenidors oberts, és a dir, des de
Al Dia i les seves hores territorials; El Replà, que és un
programa llarg, també, i les seves mirades singulars; els
informatius de dues hores del matí, del migdia, amb
desconnexions territorials també el matí a cada una de les Illes;
els esports, el llarg i complex contenidor d’esports que fem
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habitualment a aquesta casa i continuarem fent per seguir des
dels esports minoritaris als esports femenins, els esports que no
són dins el gran top de seguidors a nivell d'audiència de
consum comercial, per entendre-nos. 

És a dir, abans que es posàs de moda el futbol femení, El
Colle, Marta Montoya i Marta Sanpas transmetien des d’Es
Coll d'en Rabassa els partits o el futbol de tercera divisió o el
futbol de l'Eivissa; coses que no fa ningú més que IB3, així de
clar, i transmissions de música i canals musicals i entrevistes
culturals. 

Avui he rebut una comunicació, ara, abans d’aquí, d'un
senyor editor que els seus interlocutors varen ser entrevistats
per IB3, -funciona tot molt bé, llevat del wifi del Parlament, em
sap molt de greu dir-ho aquí, és una... eh?, no puc connectar-
me al wifi, ara cercaré a...-, idò, un senyor que va rebre una
entrevista..., va dur un escriptor internacional al Cercle
d'Economia i que va ser entrevistat per IB3 Ràdio i Televisió
i el canal, em comunica i em diu: “molt bé, moltíssimes gràcies
per la cobertura, varen ser períodes extraordinaris perquè,
excepcionalment, havien llegit l'autor, cosa que no és habitual.”
Jo no els vaig veure, ni els periodistes que l’entrevistaven, ni
l’autor, ni el seu...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa. 

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

Idò, això és el nivell de qualitat, gent que sàpiga de què
parla quan entrevista un jugador de futbol o un escriptor grec
de 90 anys que viu a Suècia. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Bé, gràcies, president. Gràcies, Sr. Manresa, per la seva
resposta. Dues qüestions. Primer, vostè ha esmentat les dades
de l'IBES, jo li he demanat les dades de l’EGM, que no tenia
les dades de l'IBES a mà. No sé si tenim a mà les darreres
dades de l'IBES que..., o sigui, si les té a mà sí, sí, per
curiositat, per comparar-les, no?, també, tenen dues
metodologies distintes, però, bé, si les tenguessin a mà també.

El segon és: nosaltres compartim precisament la reflexió
que vostè ha fet ara mateix, la quantitat és important, però jo
crec que la majoria de grups parlamentaris hem coincidit
moltes vegades en la quantitat, en la qualitat -perdó-, i l'aposta
per la qualitat dels continguts i la qualitat informativa moltes
vegades, possiblement, trob que és un camí molt més llarg,
molt més complicat, però que a la llarga dóna els seus fruits, i
que fins ara n’hi ha molts que han qüestionat l'estratègia tant
informativa com d’entreteniment d’IB3, i jo crec que ara ja, des
de fa un temps, dóna els seus fruits. Parlam sempre d'aquest
exemple que és molt més fàcil comprar pel·lícules de l'oest,

posar-les els horabaixes i tira i no fas res més, però crec que a
la llarga la qualitat informativa i la qualitat de continguts, i que,
a més, crec que posen de relleu la cultura, la societat i la
història de les Illes Balears, al final, a més de ser de molta més
qualitat, al final dóna els seus fruits, com veiem.

Per tant, jo, en aquest sentit, vull animar-lo a seguir en
aquest camí, que és més complex, com dic, però crec que val
molt més la pena i ens dóna una ràdio i televisió pública de
prou més qualitat i que des del nostre grup parlamentari és la
que volem, en diversificar els seus programes; impulsar els que
ja tenen èxit, perquè això és així, i prioritzar els serveis
informatius. Record que a principis de legislatura parlàvem dels
butlletins informatius del matí, que es varen ampliar, i jo crec
que és una molt bona notícia i és, precisament, exemple
d'aquesta nova política de gestió; i també altres nous continguts
a altres plataformes, que hem parlat moltes vegades, com la
dels pòdcasts, que jo crec que hi ha exemples molt clars de
pòdcasts populars, com pot ser Miliciana. Diari d'una batalla,
que us recoman a tots els diputats i diputades d'aquesta
comissió que escoltin, perquè és un bon exemple del que es pot
fer dels nous continguts...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

... -sí, Sr. President, acab-, i que, a més a més, crec que fan una
reivindicació de la cultura i de la memòria històrica que alguns
haurien de tenir una mica més en compte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Sr. Manresa, ha esgotat el temps. 

4) Pregunta RGE núm. 3566/22, presentada pel diputat
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncia presentada pel
comitè d’empresa en relació amb el responsable de
projectes de la sots-contracta Dalton.

Per tant, passarem a la següent pregunta, RGE núm.
3566/22, relativa a denúncia presentada pel comitè d'empresa
en relació amb el responsable de projectes de la sots-contracta
Dalton, intervé el Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Popular. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Manresa, bon dia i
benvingut a aquesta comissió de control, a vostè i tots l'equip
que avui també la companya. 

En primer lloc, Sr. Manresa, li vull donar l'enhorabona per
la seva reelecció com a director general, vostè sap que nosaltres
no hem donat suport al seu nomenament. Després, a la pròxima
pregunta que faig jo m'estendré un poc més sobre aquest tema,
m’hagués anat millor fer-ho a la primera, però va ser culpa
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nostra que ho vàrem presentar al revés. De totes formes, li vull
desitjar de tot cor molta sort i molts d'encerts a aquesta nova
etapa al front d’IB3.

Si li sembla bé, com ja no és vostè nou a aquest lloc, no li
donarem els cent dies de rigor, que teòricament li han de
pertocar, i anirem ja al fons de la qüestió. Sr. Manresa, com
vostè sap, igual que jo i tots els que som aquí, aquesta etapa
que vostè ha acabat com a director general, em referesc al seu
primer mandat, ha estat marcada pels conflictes laborals dins
IB3 aquests darrers quatre anys. No vull entrar ara a fer un
llistat de tots els conflictes, doncs, ja n’hem parlat en distintes
ocasions, ja n’hem pogut debatre, però vostè sap que hi ha
hagut molts de temes. 

És veritat, Sr. Manresa, que en aquest moment s'ha entrat o
vivim un moment d’una certa calma, d’una calma tensa, després
de l'anunci que va fer la presidenta Armengol de la
internalització. I des del Grup Parlamentari Popular li vull dir
que nosaltres ens alegram d'aquesta calma, d'aquest impasse
que es produeix dins l’ens públic, però encara passen coses, Sr.
Manresa, coses que no són ètiques, poden ser legals, no ho sé,
això ho esbrinarem, però el que està clar és que no són ètiques,
em referesc, que pel que es veu el responsable de projectes de
la sots-contracta Dalton ocupa una plaça fixa de la plantilla,
una plaça que podria ser, o que hauria de ser, per a un
professional, per a un periodista, per a un càmera, per a un
redactor, per a un productor, o un realitzador. I, a més, ja sap
vostè que dins IB3 no anam molt sobrats de personal, dins l'ens
públic. 

Com vostè sap, al marge del que li acab de dir, no es
cobreixen baixes dels treballadors, no es cobreixen
excedències, no s'actualitza l’IPC que tenen els treballadors o
que correspon als treballadors, es fan contractes temporals,
contractes precaris, i ara resulta que amb doblers públics de la
licitació es paga un sou a un directiu de l'empresa,
concretament el responsable de projectes de Dalton.

Per això li deman, Sr. Director, quina valoració fa sobre la
denúncia presentada pel comitè d'empresa, que afirma que el
responsable de projectes de la sots-contracta Dalton ocupa una
plaça fixa de la plantilla?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. 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. Fuster, pel seu fair play. Però vull dir-li
de tot d'una que no hi ha cap denúncia, en tot cas seria una
denúncia, entre cometes, una denúncia és una acció davant un
òrgan administratiu o un òrgan judicial; no, vàrem fer una
comunicació pública per Twitter, és a dir, jo tenc constància
verbal i constància de despatx d’un moment d’una comunicació
semblant, és una comunicació i vaig traslladar-ho a l'empresa.

Però, primer punt, tots els sous dels responsables de la
contracta es paguen amb doblers de la licitació; és a dir, els
treballadors i els executius corresponents a l'empresa, és a dir,
això està estipulat en els plecs, quins són els que estan en
nòmina i d'on vénen els doblers. Són doblers públics de la
contracta i això és un període que s'està acabant; és a dir, a dia
31 de gener del 2023, això serà punt i final, perquè totes les
persones que es troben a la contracta, plantilla de la contracta
de treballadors assignats a informatius d’IB3, als serveis
d'estudis, al servei de continuïtat, al servei d'operació de ràdio,
operació de televisió i suport, 5 contractes distintes, passaran
a ser personal d’IB3, amb les seves circumstàncies, diguem-ne,
singulars, és a dir, en les seves condicions de treball. 

Vostè em demana si és una usurpació de fons públics.
Home, jo crec que el llenguatge sindical i el llenguatge de
piulades ho aguanta una mica tot, i la pressió oportuna també,
però no hi ha una malversació de fons públics, entre altres
coses, si tots els gestors de les contractes, els directors dels
projectes i el personal de la plantilla de Dalton, no dic dels
treballadors de la casa, periodistes, càmeres, productors,
indexadors, no, els que duen la gestió cobren d'allà mateix,
m’imagín, no els deu pagar un agent internacional per gestionar
aquesta contracta, perquè si no, seria una cosa perversa.

És a dir, això és un negoci i acabarà de ser un negoci que
s'adjudica a aquesta empresa, a través d'una licitació,
concurrència internacional, publicat en el Butlletí de la
Comunitat Econòmica Europea, en judici de valor, un judici no
tècnic, sinó valoració tècnica, valoració econòmica, valoració
administrativa. 

Les despeses de personal estan consignades com a valoració
a l’hora de valorar els serveis informatius, diguem-ne, el preu
de la contracta dels informatius i el material adscrit i l'execució
al servei, les partides corresponents, les despeses d'estructura,
és a dir, l’estructura que no és estrictament càmeres,
ordinadors, cotxes i sobretot, el que aporten intel·lectualment
i críticament els treballadors de la casa.

I també el cost del responsable director del projecte, està
previst en el contracte. Ara bé, el responsable nomenat per
Dalton del contracte de serveis informatius, no ocupa una plaça
a l'estructura de la plantilla, no ocupa una plaça d’estructura a
la plantilla, sinó una plaça específica de delegat de l'empresa
contractista. L'estructura... Bé... No ho és, és a dir, -és que vull
utilitzar les paraules, perquè jo sé que les qüestions són
hipersensibilitzades- i si hi ha una piulada en marxa, que ens
estan pentinant, d’un IPC i una plaça i no paguen substitucions,
i, a més, el cap cobra de la plantilla...; tots cobren d’allà mateix,
és a dir, tots cobren fons públics de la comunitat autònoma,
traspassats a IB3, traspassats a la contracta. Això s'acabarà,
afortunadament, quan hi hagi la internalització, l'estructura
empara el contracte.

Que hi ha sospita per part de..., -m’ho va dir..., no sé si era
el president o el secretari del comitè-, que ocupava una plaça
d’una treballadora en excedència. Per començar, la treballadora
en excedència no té reconeguda la seva excedència, em va
contar l’altre dia, perquè pertanyia a una contracta anterior i
quan va anar a exercir-la, no li varen reconèixer perquè no
treballava a un servei, que tenia excedència forçosa.
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En qualsevol cas, jo li vaig dir: no hi haurà ningú que sigui
internalitzat que no li correspongui. És a dir, des d’IB3 no
empararem ningú que quedi ficat dins la plantilla de subrogació
que no li toqui; és a dir, el lloc de feina està explicat en els
plecs. 

Llavors, és ben cert que sí es cobren..., li diré una cosa, si
es cobra...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

... Sr. Fuster, li demanaria... com que és tan delicat, que fa
referència a sous, doblers públics i a persones, voldria que
quedés clar: sí es cobren les baixes, sí que es cobreixen
excedències; no sabem quins contractes precaris (...) perquè no
en coneixem cap, els de substitució són... total; que aquest
senyor al qual vostès al·ludeixen està al marge dels 198
treballadors que formen part de la plantilla de la contracta de
Dalton que seran internalitzats de manera automàtica. 

El director del projecte i director de recursos humans, són
les dues places al marge d'aquesta plantilla, les empara el
contracte dels plecs, però no és estan...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sr. Manresa.

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

... com a personal de contracte, però, evidentment, les paga
igualment IB3, no els paga la internacional...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, Sr.
Manresa, és vera que no és una denúncia davant els jutjats, no
em referia a una denúncia davant els jutjats, era una denúncia
verbal a una xarxa social, però és una denúncia, és una
denúncia d’una cosa que ocorre.

“No hi ha malversació, perquè tot surt a IB3". Home, és clar
que tot surt d’IB3, per suposat, Sr. Manresa, però no és ètic, és
que no és ètic! Per a mi m’ha contestat que sí, que l’ocupa, i,
miri, què vol que li digui, Sr. Manresa? A Dalton Audiovisual
li queda manco d’un any de contracte, vostè ho ha dit, crec que
el mes de febrer o el mes de març ja no prestarà els seus serveis
per a IB3, però el que no pot ser és que en aquest any que li
queda, pugui fer el que vulgui i que el director general miri cap

un altre costat sobre aquests temes que són importants de cara
als treballadors i al bon funcionament de l’empresa.

De veres, Sr. Manresa, com pot ser que un directiu de
l’empresa Dalton, d’una sots-contracta, ocupi una plaça fixa de
la plantilla? M’ha intentat contestar, però jo també ho pos dins
l’aire. Aquesta persona podrà entrar en el procés
d’internalització? És per això que ocupa una plaça fixa de la
plantilla? Hi ha més persones, a part d’aquesta persona, que
ocupin, -em referesc a directius de Dalton-, que es trobin en la
mateixa situació? M’ho pot aclarir.

Vostè m’ha dit que és vera que li varen comentar des del
comitè d’empresa, vostè ho ha investigat després, ho ha mirat,
sap si això en el contracte és legal o no és legal? Perquè
nosaltres, evidentment, com li he dit anteriorment, sí que ho
mirarem.

Miri, Sr. Manresa, aquesta és la primera vegada que vostè
ve a aquesta comissió com a director, una vegada reelegit com
a director general, per això, en aquesta nova etapa que
comença, jo el que li vull demanar és que corregeixi aquestes
situacions i sobretot que s’avanci a situacions que poden venir
en aquest any, un any on Dalton doncs, evidentment, espitjarà
tot el que pugui espitjar. És també la seva responsabilitat i la
seva obligació avançar-se a aquest tipus de coses.

Escolti no em digui que no és així, perquè ara no li puc
treure la llista, però hi ha hagut baixes sense cobrir, hi ha hagut
excedències sense cobrir, l’IPC no s’actualitza... I, Sr. Manresa,
com li he dit, en això té vostè l’obligació de corregir aquestes
situacions i, com li he dit, d’avançar-se. Per tant, no miri...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Fuster...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

..., no miri cap a un altre costat, i comenci a posar fil a l'agulla
a tots els problemes que encara es viuen dins IB3.

Moltes gràcies, Sr. Manresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Ha esgotat el temps, Sr. Manresa, per
tant, passarem a la següent pregunta. 

(Se sent de fons el Sr. Manresa i Montserrat de manera
inintel·ligible)

5) Pregunta RGE núm. 3569/22, presentada pel diputat
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a places laborals.

Passarem a la pregunta RGE núm. 3569/22, relativa a
places laborals. Intervé la Sra. Joana Aina Campomar i Orell,
té la paraula.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer, em vull sumar a
l'enhorabona per la seva reelecció, i també les gràcies, que
vostè ja ha manifestat a l'equip que l'ha acompanyat i que,
evidentment, també des d’almanco, des de MÉS per Mallorca,
també ens volem sumar. 

Nosaltres, evidentment, vull fer una prèvia, perquè després
d'haver sentit totes les qüestions que... -ah, no em sentiu?
Perdonau-, que després d'escoltar totes les intervencions, no
puc deixar de dir que per a nosaltres, per a MÉS per Mallorca,
sí que la televisió pública és una eina fonamental de cohesió
territorial, social i lingüística, i de transformació d'aquesta terra
nostra. I, per tant, entenem que també hi ha d'haver una
voluntat política que aquesta televisió pública tengui els
recursos suficients o almanco es puguin incrementar els
recursos, precisament, per fer aquesta tasca que no fan la resta
de televisions privades, i hem de reconèixer aquesta qüestió;
perquè, després de sentir els atacs que vivim en aquesta cambra
i que també hem escoltat de qualque grup parlamentari, els
atacs a la nostra llengua, i de vegades que sentim els atacs a les
dones, fins i tot a les institucions, no podem més que
incrementar, com a polítics que som, tots els recursos possibles
per lluitar contra aquests atacs els quals, a més, consideram
anticonstitucionals, venguts moltes vegades i freqüentment de
grups parlamentaris que, precisament, defensen la Constitució
i, precisament, el que proclamen són proclames
anticonstitucionals.

Dit això, també ho dic perquè hem donat les gràcies, creiem
que Radiotelevisió Espanyola ha millorat la seva qualitat en
aquest temps, ha millorat la seva cobertura territorial i social,
i ha augmentat també la presència de dones de vegades també,
en àmbits, a més, com, no sé si la paraula és difícil, com en
l'esport o en altres qüestions; jo crec que això és d'agrair, per a
nosaltres, per tant, des d'aquí, des de MÉS per Mallorca, ho
valoram positivament.

I, després, ja passaré directament un poc al tema de la
pregunta, que és la qüestió, que, bé, que ja s’ha mig dit, però,
bé, nosaltres de vegades a notícies o a comunicats de comitès
d'empresa sabem i després perquè s'intenta saber, conèixer, que
no es cobreixen totes les places, de vegades, que estan buides,
no es cobreixen totes les places, no de manera, no ens referim
només a fixes, sinó a temes de vacances o a temes de qüestions
temporals que fan que es produeixin sobrecàrregues també a
altres treballadors i treballadores i que, bé, que de qualque
manera atempten també, poden atemptar els riscs laborals i els
drets dels treballadors.

I en això ens referim tant als treballadors de l’ens públic en
si, com també a les concessionàries, i llavors és un poc aquest
control, bé, si es fa i si es pot fer més intensiu i si es pot
incrementar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Té la paraula, Sr. Manresa.

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

Moltes gràcies, diputada Campomar, Sra. Secretària del
Parlament -diputada Campomar, que intervé en aqueixa
comissió- per les seves paraules, i també per la seva aportació
en positiu, i també en qüestió.

És evident que nosaltres tenim una funció concreta i que
també és de servei públic i de gestió estricta de servei públic,
és a dir, malbaratar fons públics no ho podem fer, evidentment,
perquè seríem penats, i estam controlats per vostès, pel Consell
de Direcció, que gestiona, per l'auditoria de comptes, per la
Intervenció, per la Direcció General de Pressuposts, per la
Direcció General de Funció Pública, per la Sindicatura de
Comptes, per l’Oficina d’Anticorrupció, per l’auditoria privada,
per les preguntes escrites..., és a dir, de 469 preguntes verbals
i 325 respostes escrites. Crec que és -Insha’Allah, celebrem-ho-
, de les institucions més controlades de totes les Illes Balears,
i dels mitjans de comunicació, segur, perquè hem de ser
transparents i hem de ser transparents i legals.

Miri, jo contestaré globalment i evitaré després haver
d’introduir un altre element de distorsió, les baixes no es poden
cobrir sempre, però es cobreixen gairebé sempre. Tenim
problemes de substitucions, problemes de substitucions per
manca de professionals amb capacitació acadèmica, lingüística
o residencial en els llocs més perifèrics.

Dalton fa una gestió matussera, escadussera... per treure
més doblers...? Evitarem que ho faci. 

Sobre el tema d’això del director dels programes, que no
forma part del personal subrogable, en absolut, no serà
subrogat; ell va tenir comunicació, de cop, amb una fotocòpia
de la seva pregunta, li varen enviar la fotocopia de la seva
pregunta, sabíem que aquest tema era al món. Jo m’ho vaig
trobar i li vaig dir: hi ha un twitter en marxa. Els responsables
del projecte, del concurs, de la contracta, des d’Informatius,
Josep Pons i Jaume Perelló, varen estar en comunicació amb els
responsables següents, parlant cada setmana sobre la gent. La
directora de gestió, estam controlant.

Sobre les baixes laborals, vàrem tenir un episodi d’una
baixa laboral d'un editor, una baixa d’un dels 14 editors que
tenim a esports i a informatius, perquè se’n va anar en
excedència a fer una altra feina, durant un any, em sembla;
vàrem fer una convocatòria, es varen presentar -així com toca,
pública, oberta-, 15 persones; es va fer la selecció, les 6
persones primeres que varen sortir qualificades com a aptes o
guanyadores, varen renunciar, per què? Perquè eren de Dalton,
de l'empresa de la contracta, i varen dir no, no volem estar en
excedència i volem continuar amb els nostres drets a l’empresa
i ser subrogats. 

I ara, des de fa dues setmanes, hi ha un treballador que
cobreix aqueixa plaça, que és el lloc on en el torn d’editor del
cap de setmana i del torn d’editor del migdia i vespre podia
haver-hi un problema, que era que en faltava un..., és clar, fan
esports i informatius, dels que faltava del torn.
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Sàpiga que són informatius que no s'aturen en 365 dies, és
estar sempre treballant el més aviat possible, sempre, per cobrir
les vacants de la manera...; sent exigents, que no hi hagi,
diguem, una actitud..., jo he dit, disruptiva -no és el que cal-.
una actitud, diguem-ne, polissona, en mallorquí, dir que i ara
ens estalviarem dos sous d’aquí i rescabalarem el que perdrem
de la contracta. No. Per això hi ha les reunions sistemàtiques de
control de les contractes i les reunions sistemàtiques des de
gestió, des de finances, de l’edició d’informatius, de producció,
que els controlen.

El cent per cent de les baixes no s’ha cobert mai, és
impossible pràcticament cobrir-les; hi ha un rendiment, són
baixes temporals, baixes mèdiques, baixes indefinides..., tot
d'acord amb la seva qualificació. 

El compromís d’IB3, d'aqueix equip i de la direcció
general, amb ser un mitjà de comunicació d'avantguarda,
compromès amb la dispersió territorial de les Illes Balears, amb
la seva llengua, amb la seva identitat lingüística, cultural i
paisatgística fins i tot; sensorial, és a dir, si diem que és la
finestra i el mirall de les Illes Balears, ho serà encara més si
tenim les ajudes, el suport i una eina fonamental per a la
vertebració d'una societat davant una allau de noves onades, de
fake news, de reaccions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

... contra les minories i contra les persones marginades o els
nouvinguts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, gràcies per la resposta. Sí que demanam
que aquest any que han dit que queda per a aquesta
internalització, aquest control, aquesta exigència de contractes,
es mantengui i que realment s’acompleixin així com toca. 

Bé, per acabar, vull donar les gràcies també a l'equip. I
nosaltres hem defensat sempre les televisions públiques, fins i
tot quan hi havia el Partit Popular que les tancava, i ens vàrem
manifestar, evidentment, que nosaltres sempre hem estat en
contra, precisament som uns grans defensors perquè..., com a
eina d'inclusió, com he dit, transformació social, econòmica i
de defensa de la llengua de les dones, de les institucions locals
i també de les productores i també de l'àmbit cultural i també
editor d’audiovisual de les nostres illes.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ha esgotat el temps, Sr. Manresa.

3) Pregunta RGE núm. 3551/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a programació d’IB3 Ràdio i Televisió durant la temporada
estival.

Per tant, passarem a la següent pregunta, que ara sí és la
RGE núm. 3551/22, relativa a programació d’IB3 Ràdio i
Televisió durant la temporada estival. Intervé la Sra. Catalina
Pons i Salom del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Manresa, molt bon dia a vostè i a tot l'equip que
l'acompanya. Li vull donar l'enhorabona, desitjar-li sort i
encerts.

Nosaltres vàrem fer una abstenció, però no una abstenció,
li ho he de dir, positiva, perquè de qualque manera estam
satisfets amb el que hem aconseguit també com a grup
parlamentari, aquella petició d'un estudi sobre la internalització
d'IB3 Ràdio i Televisió, els seus serveis informatius, que ha
vist la llum després d'aquella moció que vàrem presentar, aquell
estudi i també el compromís del Govern de les Illes Balears
perquè això sigui així en el termini d'un any, i també i
l'increment d’1,5 milions d'euros per a programes d'IB3. 

Jo estic d'acord amb vostè que 45 milions d'euros seria la
xifra adient, com a mínim, perquè aquesta programació i els
treballadors tenguin un múscul encara més fort. 

Dit això, la meva pregunta, així és, té a veure amb la
temporada estival. La nostra preocupació, tenint en compte que
cada dècima d'audiència, sempre ho diem, costa tant, quan
arriba l'estiu sembla que hi ha una aturada, no només a la
programació de ràdio i televisió, sinó a molts de sectors de la
nostra comunitat, excepte el turístic, i m'agradaria demanar-li
això: si es veurà minvada la qualitat de la programació i
continguts d’IB3 Ràdio i Televisió durant la temporada estival.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. 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, Sra. Diputada Pons, d’El Pi. Miri,
gràcies per la seva abstenció i per la seva proposta de... -per
favor, és que jo no sé parlar si m’interrompen, no sé fer dues
coses alhora, escoltar i parlar encara no en sé. El mateix...,
perdoni, abstenció positiva crec que ha dit, d’acord, perfecte. 
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A l’estiu no desapareix l’interès informatiu, l'entreteniment,
l'actualitat, la necessitat de companyia, la necessitat de ser al
costat del cor dels ciutadans. El 80% de les audiències noves no
són just del telèfon mòbil, sinó del cotxe, quin temps es passa
la gent dins el cotxe? Què fan? Escolten la ràdio o escolten
pòdcasts o escolten música programada des d'un servidor, el
que sigui, aleshores, en això hi serem; és a dir, la gent que està
dins cotxe no mira la televisió perquè no..., a no ser que vagin
darrere... dins un cotxet d’al·lot petit sí que poden dur un mòbil
a la mà, davant no perquè despisten el conductor. Aleshores tot
s'ha de cercar i tot s'ha de tenir present. 

No desapareix l’interès ni de la ràdio de la televisió, el que
sí és cert és que la intenció és ajustar la graella a la ràdio durant
el mes d'agost, com en la majoria d'emissores a una
programació amb un punt d'inflexió entre temporades; és a dir
que serveixi per arribar al final i continuar, però no per fer una
operació d'estalvi i d’opció estiu, estalvi de costs. No. Es fa
operació viable, programació, mantenir l’audiència, mantenir
la marca, mantenir continuïtat, poder... que descansin els equips
òbviament, els equips de programes que són de programes de
promoció externa sempre, els tècnics són de contracte, però
estaran integrats, perquè pensi una cosa: la ràdio també, els
tècnics de la ràdio també s’integren, els redactors de la ràdio
també s'integren dins IB3, dins la marca IB3, i de vegades just
parlam de televisió, hi ha quatre contractes més, és a dir són
200 de la contracta d'informatius i 150, globalment, de la resta
de contractes. Això ens ajudarà encara a ser molt millors i molt
més segurs.

Hem de mantenir obertes les finestres, l'actualitat, per
atendre aquest temps darrer, però hi ha molta gent que fa feina
a l’estiu més que a l’hivern i, és clar, si tu fas feina no pots
mirar la televisió, però has d’escoltar la ràdio i has de saber què
passa; que ahir horabaixa hi havia un embós, ahir a les quatre
de l'horabaixa hi havia un embós a l’autopista... a les cinc de
l'horabaixa, un embós a l’autopistes enorme, gegantesc, sortien
de Calvià, i jo me’n vaig assabentar al butlletí d’IB3, però, és
clar, el mecanisme d’automatisme em va fer entrar a la rodona
directament... per on vaig més, però..., i vaig haver d’esperar
mitja hora i vaig tornar entrant a l’altra.

I jo dic, si tota aquest gent hagués escoltat la ràdio hagués
sabut..., que hi havia un informatiu. És important donar el
trànsit? És important generalment perquè els matins hi ha
trànsit, i això és una funció pública essencial perquè un trajecte
que faig en 23 minuts habitualment el vaig fer en una hora i deu
minuts, i vaig cercar després una carretera alternativa, una
carretera que no fos l’autovia, que vaig anar per la carretera
vella d’Andratx, i com jo, milers de persones, centenars de
cotxes, centenars de cotxes, però la notícia de què que hi havia
una un col·lapse la vaig saber per IB3 ràdio per la notícia del
trànsit. 

Idò per això té utilitat una ràdio i televisió pública o pel
temps, què t’has de posar avui de matí per saber..., si vostè ha
vengut amb un polar i no era necessari perquè al migdia ha
canviat el temps. Jo he vengut una americana, d'acord amb el
rang del Parlament, però l’hauria d’haver duta més prima
perquè ara fa calor. Idò totes aquestes coses són la utilitat d'una
ràdio i una televisió pública. I a la televisió el programa més
seguit és El Temps. Per què? Perquè la gent vol saber com s’ha

de vestir, que ha de sembrar, que ha d'anar a caminar, com ha
de posar els al·lots per anar a escola, és a dir..., si han de
sembrar o han de llaurar o han d’empaltar, ara ja acaben els
empelts, o poden amollar les ovelles perquè no els pegui... Vull
dir, coses de mil diversitats, per què interessa? Per a mil
històries, idò tot això és necessari que no s'aturi i no s'aturarà
mentre hi hagi capacitat de connexió i interès i complicitat des
de la ràdio i la televisió pública.

Magazín dels directes, Els dematins i Cinc dies a ràdio i
televisió, continuaran, però amb una mesura més curta, no
seran XL, sinó que seran X o... el que sigui, X. Per què? Perquè
és necessari que els treballadors de les contractes puguin
descansar i perquè els tècnics de treball puguin tenir el seu torn
de lliurances.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa. 

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

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Manresa, em referia sobretot a
programes, jo sé que la columna vertebral d’IB3 Ràdio i
Televisió, òbviament, són els informatius i que la informació no
descansa, ben el contrari i més en aquesta comunitat autònoma
que sempre tenim notícies més acolorides durant la temporada
alta, però, en qualsevol cas, el que sí li vull traslladar, perquè
vostè ja no em podrà contestar, és que hi ha programes que vull
saber si no hi seran a l'estiu, programes i sèries que es
repeteixen, l’audiència, com dic, costa molt pujar-la. 

Hi ha gent que escolta la ràdio per saber si han de sembrar,
si han de llaurar o si han de vestir els nins amb un abric o amb
un banyador, però és cert també que hi ha persones que no
escolten la ràdio ni la televisió i que no és només captar
audiència, sinó també fidelitzar aquesta audiència.

I també em preocupen els treballadors, és cert que hi ha
programes que es mantenen, però a mi el que em preocupa és
que hi ha productores que entren dins una picaresca, no sé si és
vera o no, tampoc no m’ho podrà contestar avui, de no cobrir
les vacances, de no cobrir els dies lliures, de no cobrir
exactament el que haurien de cobrir. Què passa amb això? Que
els treballadors que queden, quan tornen de vacances i els toca
a ells suplir els seus companys, als quinze dies estan més
esgotats que abans d’anar-se’n de vacances.

Jo ho dic perquè històricament ho he viscut en aquesta
professió, no dic a IB3, però em comenten que l'any passat ja
va passar així, i és a això que em referia: per una banda, als
oients; per altra banda, als continguts i la seva qualitat, i, per
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altra banda, als treballadors i a les vacances d'estiu que
òbviament han de tenir els equips, però que se supleixen amb
treballadors que fan el doble de feina. Aquesta és la reflexió
que li volia fer. 

I jo sempre tenc en compte els tècnics, els treballadors, la
ràdio, la televisió i absolutament tots, perquè una idea global
d'això ja la començam a tenir.

Moltíssimes gràcies, i com que no tornaré a intervenir, vull
donar les gràcies a l'equip, als que queden i als que se’n van per
la bona feina feta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ha esgotat el temps, Sr. Manresa.

8) Pregunta RGE núm. 3573/22, presentada pel diputat
Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa pla d’igualtat de l’Ens Públic de Radiotelevisió.

Per tant, passarem a la següent pregunta, on els he de
demanar un nou canvi en l'ordre del dia, una nova alteració per
al bon funcionament de la Mesa, en no haver-hi la
vicepresidenta, tocaria ara la vuitena pregunta, RGE núm.
3573/22, relativa a Pla d'igualtat de l'Ens Públic de
Radiotelevisió. Intervé el Sr. Jordi Marí i Tur del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. MARÍ I TUR:
 

Sí, moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bon dia Sr. Director, moltes gràcies per ser aquí un
dia més. En primer lloc, felicitar-lo per la seva reelecció en el
càrrec al capdavant de l'ens i simplement desitjar-li que
continuï fent la seva feina, sòlida i solvent, a favor de la
cohesió territorial, de la cultura, de la llengua i especialment de
la informació propera i rigorosa. 

Després de la nostra pregunta del mes passat, on vàrem
tenir oportunitat de conèixer i comentar les mesures i les
iniciatives que des de l'Ens Públic de Radiotelevisió s'havien
impulsat a favor de la igualtat entre homes i dones, en aquesta
ocasió hem cregut convenient concretar, diguéssim, encara més
sobre un aspecte que ens sembla d'enorme rellevància, que és
la confecció del Pla d'igualtat de l'Ens Públic de Radiotelevisió.

IB3 forma part de la Federació d'organismes de
Radiotelevisió autonòmics, més conegut com la FORTA,
juntament amb altres 11 radiotelevisions autonòmiques, i què
diu la FORTA a les seves notes de premsa? Diu principalment
dues coses al voltant d’aquest aspecte: que tots els seus
membres impulsen plans d'igualtat dins les seves corporacions,
quan a dia d'avui el cert és que Catalunya, Andalusia, Madrid,
València i Castella-la Manxa, sí que el tenen, i Galícia País
Basc, Canàries, Múrcia, Astúries, Aragó i les Illes Balears, per
tant, les restants, no el tenen encara. 

Diu també la FORTA que el 34% dels seus empleats són
dones i el 36% dels seus càrrecs directius són dones. Això, tot

i el gran valor de totes les professionals que s'hi dediquen, tant
dins les Illes Balears, com ja vàrem comentar el mes passat,
com a la resta de televisions, a part de tenir en compte aquest
gran valor, això es troba lluny, diguéssim, encara de la paritat.
I som conscients que això són dades, evidentment, de la
FORTA i que jo almenys no disposo d'aquesta dada per a IB3,
que també tal vegada seria molt interessant de tenir.

Som conscients, com dic, d’aquest valor de la igualtat de
gènere i que la Radiotelevisió de les Illes Balears ho té en
compte, té mesures per combatre la desigualtat, té els seus
protocols, però pensam que és necessari disposar d'aquest Pla
d'igualtat que contempli totes aquestes mesures, perquè el
procediment és important, el procediment és el que ens dóna
sempre garanties i garanties de compliment. Per això i perquè,
segons la nostra informació, ja des de l'any 2018 es va
començar a redactar aquest Pla d'igualtat, com comprendrà, des
del nostre grup, li manifestam la nostra preocupació per aquesta
qüestió i volíem avui preguntar-li per l'estat de confecció
d'aquest Pla d'igualtat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. Jordi Marí i Tur. El procés
d'integració de les contractes que multiplica per quatre la
grandària laboral d’IB3 i la grandària, diguem-ne, empresarial
d’IB3, és un element que hem de tenir present, tenir en compte
a l'hora de desenvolupar el Pla d'igualtat, que es troba en
tràmits d'aprovació, que va iniciar els tràmits d'aprovació d'un
Pla d'igualtat l'Ens Públic de Radiotelevisió i es troba en fase
d'anàlisi dels treballadors i treballadores per tal d'establir els
objectius a aconseguir amb les mesures a adoptar.

A més de l’hecatombe de la COVID, -l'expressió no és
meva, l'he llegida avui de matinada d’un analista que m’ha
paregut una expressió, com dir la pandèmia, la crisi, no, és una
hecatombe (...), la senyora aquí, tothom està vinculat a una
situació sanitària, econòmica, de distància, de perill,
d’infeccions; el Sr. Fuster ha superat fa molt poc temps,
afortunadament, la infecció i tots hem estat aquí (...)- a banda
de tot això, ens ha desbaratat, és a dir, en el sentit que hi ha
hagut teletreball, distàncies, gent que no ha pogut operar, gent
de fora que no podia entrar a la casa, gent que havia d'estar en
procés. És a dir, és una excusa?, bé, una situació que tenim i de
manca de mans que també falten.

Què cerca IB3 en aquest sentit? Seguir la Llei balear
d’igualtat d’homes i dones, de dones i homes: la correcció en
el tractament igualitari del llenguatge emprat per IB3 Ràdio, 
IB3 Televisió, la web corporativa, les xarxes socials, per no
fer-ne un ús sexista, ni indecorós, ni erroni, ni discriminatori.

Entre altres coses, tenim pendent i previst desenvolupar, i
és una cosa que figura als objectius dels..., als annexos, als
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objectius estratègics del Consell de Direcció, que està a punt
d’abrillantar, és a dir, les darreres lletres, és fer un llibre d’estil
nou, que sigui un llibre d’estil lingüístic, que està d'acord amb
la Universitat i un equip de professionals de la casa, doncs un
llibre d'estil actualitzat, del llibre d'estil de redacció de tècnica
i terminologia, no un llibre d'estil de treball tecnològic, sinó un
llibre d'estil conceptual, és a dir què és allò que s’ha de dir, què
has de dir i què no has de dir, com ho has de tractar, que tenen
tots els mitjans de comunicació públics i bàsicament també
privats del món.

Jo crec que tenim un especial tractament, atenció i esment
al tractament no sexista a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, a les
plataformes, a informatius i a la resta de programes. S'han
implantat mesures de conciliació de vida familiar, laboral i
personal dels treballadors i treballadores, per afavorir la
igualtat entre homes i dones. I la representació equilibrada
d'homes i dones en òrgans col·legiats de l'ens públics i a ser
possible en els llocs de direcció, a la possible de manera
incentivada en els llocs de direcció i de responsabilitat en els
caps.

En aquest moment en els equips anteriors hi va haver la
primera directora de ràdio, Mar Cerezales, que es va donar de
baixa per una malaltia congènita, que no va impedir continuar
treballant, o Marga Cardona, que va ser la gerent anterior, i ara
en vendrà una de nova els propers mesos o setmanes, o Maria
Mayans, que va ser la cap d’Esports. Jo crec que la
representació, pels seus valors, per la seva capacitat del perfil
social i de la igualtat, és una cosa que exercim de manera
natural i al marge del què estableixi un llibre o un pla d'igualtat. 

El Pla d'igualtat no l’hem pogut acabar, ni implantar. Per
què? Pel que li he dit que el departament de Recursos Humans
es va centrar a dictar mesures de protecció per a la COVID.
Són dues persones, ara hi ha un procediment extraordinari, per
poder implantar una incorporació de quatre persones més al
departament tècnic de Recursos Humans i de Gestió, per fer tot
aquest procés d'integració al (...). I després l’elaboració del Pla
de prevenció i contenció de la COVID, que ens ha obligat a fer
esforços fora del comú, d’hecatombe. Però evidentment, que
les actuacions i previsions del pla, diguem-ne, per salvar-nos la
vida a tothom, salvar-nos la vida a la resta i explicar a la
població com era va ser total. 

També estam fent una relació de llocs de treball, per poder
incorporar els canvis que vàrem fer i l'actualització del catàleg
de funcions dels treballadors i treballadores també ens va
retardar una mica aquest desenvolupament.

Els esforços de recursos humans el 2022 és des de l’anunci
del Govern de la internalització, se centra aquest treball
d'internalització i és evident que hi ha d'haver-hi un Pla
d'igualtat incorporat, com un element, és a dir, si és important
l'expressió lingüística, és important també el Pla d'igualtat que
faci referència...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Manresa.

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

Ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies. No, simplement per agrair-li les respostes i
l'actualització de la informació. Animar-los a continuar-hi
treballant per tenir-lo enllestit el més aviat possible i per fer una
mica la reflexió en to constructiu i positiu, si bé és cert que la
COVID ens ha trastocat totes les planificacions en molts
d'àmbits, tal vegada també és precisament més important ara
afrontar i acabar aquest pla, també pels canvis profunds que hi
ha hagut en tot el món laboral i mediàtic i, per tant, és encara
més important tenir-lo enllestit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí.

7) Pregunta RGE núm. 3572/22, presentada per la Sra.
Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvis a l’EPRTVIB amb les noves mesures
COVID-19 aplicades des de dia 20 d’abril.

Passarem a la següent pregunta, RGE núm. 3572/22,
relativa a canvi a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, amb les noves mesures COVID aplicades des del dia
20 d’abril. Intervé la Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president. Sr. Manresa, jo m’he de sumar, com la
resta de companys a donar-li l’enhorabona per la seva reelecció
en el càrrec. Evidentment, donam la benvinguda a l'equip que
l'acompanya i el molt bon dia als espectadors que ens puguin
ser. 

La pregunta que li realitz avui va enfocada al decret que es
va aprovar el passat 20 d'abril, que modificava les normes
COVID quant a l'ús de mascaretes a l’interior, bàsicament. I
voldria demanar-li si amb aquestes noves mesures canviarà el
funcionament IB3, amb això, vull dir, el canvi de funcionament
dels treballadors que teletreballaven si ara ja passaran les hores
corresponents físicament allà o si seguiran teletreballant. A
més, també, si reprendran les tertúlies i els debats tant d’àmbit
polític com d'altres temàtiques. I després també, si reprendran
programacions que tenien abans amb més persones intervinents
o no.

Gràcies,
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Té la paraula, Sr. Manresa.

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

Moltes gràcies, Sra. Triay i Fedelich, Irene. Fem tot allò
que sigui possible, amb sentit de responsabilitat i cautela. I és
evident i he dit que la pandèmia, que l’hecatombe, ens ha
mudat moltes coses; és a dir, ara s'ha modificat l’obligatorietat
de les mascaretes en els espais tancats i des de l'ens ens hem
ajustat a les mesures adoptades en aquest sentit, previ un
informe dels serveis de prevenció, Previs, que se’n diu, que ha
fet unes determinacions i unes indicacions.

Però ens han canviat moltes coses, no poden fer programes
en directe, no podem fer tertúlies globals que algunes vegades
el senyor representant del Partit Popular ha demanat, anam a
poc a poc i intentam arreglar-ho, ara esperem que es pugui
arreglar.

Tenir portes obertes, que és, per exemple, una cosa normal;
les mesures habituals, la distància, les mampares de metacrilat
entre treballadors, no poder treballar amb dos controls per
poder evitar acumulacions al control, tot d'una posar-se i treure
la màscara els presentadors quan fan l’informatiu; viatjar amb
un cotxe un davant i un darrera per no estar sempre en massa;
és a dir, moltes coses que sembla que afecta els ciutadans
normals i corrents de cautela, que tu veus o has vist durant dos
anys i dos mesos pel carrer també ho ha fet, i també ha suposat
una despesa extraordinària quant que hem hagut de fer tot això,
inversions en nous filtradors d'aire, en ventiladors, en màscares,
en gel hidroalcohòlic, tot això s'ha hagut de fer i ha afectat totes
les televisions.

Ahir va haver-hi una trobada de totes les televisions de la
FORTA per abordar aquesta qüestió també, en què vàrem
parlar de contencions i també de seguretat, de com s'afronta la
seguretat.

Si hi havia públic o no hi havia públic, nosaltres teníem el
públic limitat, però sí puc dir-li que, per exemple, abans que es
canviassin les mascaretes ja varen començar a venir col·legis,
és una cosa que dóna vida, i també venien la gent de la tercera
edat, no s'han incorporat encara, però, quan sigui possible, sí,
perquè volen veure la televisió de prop, com es fa, hi ha molta
gent que diu: a mi m’agradaria veure com es fa, és a dir, encara
existeix aqueixa incògnita de la màgia que el que surt pel mòbil
o el que surt per la pantalla, les senyores o els senyors que
surten per la pantalla, que els vegin de prop. Això ens va
incomodar.

Però nosaltres hem tengut una molt bona notícia, perquè ha
suposat que el nombre contagis que hem tengut a l’interior IB3
dels distintes departaments ha estat baix i els símptomes lleus,
en la majoria dels casos, afortunadament, excepte un cas en el
començament, que era una contracta d'un tècnic de so, em
sembla que era, d’una contracta del Cinc dies, em sembla, sí,
però la resta afortunadament hem tengut poques situacions
greus.

Ara, evidentment, com a mitjà públic, com a difusor de la
realitat i de la tranquil·litat de la ciutadania i les obligacions a
haver d'afrontar a través de les pantalles, el número de 400
streamings que han fet dedicats a aquesta roda de premsa i
notícies que s'han fet aquí des de la Conselleria de Sanitat, des
del Govern, des dels especialistes de salut pública, els metges
de Son Espases que han parlat a totes hores, per al metge de
Manacor que parla els matins, el veterinari, Tolo, que parla els
horabaixes de manera pedagogia sobre temes, és a dir, hem fet
una feina com de camilla social per predicar i donar exemple de
quines són les necessitats sanitàries, higièniques i de
compromís. I ara, en certa forma d'alliberament relatiu de les
mesures.

Tots els espais d’IB3 tenen ventilació natural, en els espais
que no ha estat possible, controls i estudis, hi ha un sistema de
climatització i renovació d'aire des de l’exterior. En els espais
tancats disposam de mesuradors de CO2, i també mampares, en
aquests casos mampares que hi ha entre redactors, entre
controls, entre tècnics, entre treballadors de distints
departaments.

A la ràdio vàrem muntar un gran operatiu que és vera, que
se'ls ha de reconèixer a aquest equip, Joan, Cati, Jaume, que
varen muntar el centre Francesc Quetglas una ràdio en
paral·lel; la ràdio, després, la vàrem dur a la..., vàrem fer un
intent a Ca n'Oleo, però era massa petit el lloc, després vàrem
anar a la Universitat, a General Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

És a dir, i, per exemple, i vàrem fer una tertúlia de ràdio a
l’Hipòdrom de Sant Rafel, d’Eivissa, per poder atendre les
mesures aquestes de dispersió de contactes, és a dir, l'esforç de
vegades sembla molt bé per a la gestió d'infraestructures i
organització, i aquestes coses és complicat més enllà de les
mascaretes i dels gels hidroalcohòlics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Manresa, per la seva
resposta. Des del meu grup parlamentari estam contents que a
poc a poc es torni a la normalitat i a l'alliberament, com diu
vostè, de certes mesures que teníem abans de la pandèmia.

Nosaltres l'animam a reprendre les tertúlies i debats que han
estat demanats en diverses ocasions per diversos diputats
d'aquesta cambra. A més l'animam també a dur a terme les
tertúlies de joves que va proposar el Sr. Fernández,
evidentment, sempre respectant les mesures de seguretat per
evitar qualsevol possible infecció. Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Ha esgotat el temps, Sr. Manresa.

9) Pregunta RGE núm. 3574/22, presentada pel diputat
Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a seguiment de les festes tradicionals de
Menorca.

Per tant, passaríem a la següent pregunta, RGE núm.
3574/22, relativa a seguiment de les festes tradicionals de
Menorca, intervé, en aquest cas la Sra. Irene Triay i Fedelich,
del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president. Sr. Manresa, li volia comunicar que
aquesta pregunta l'havia de fer el Sr. Mascaró, el president de
la comissió, però, per motius de Mesa, no pot baixar a fer-la,
per tant, la faré en nom seu.

A l'anterior comissió, a la comissió del mes passat, el Sr.
Mascaró li va demanar quins canvis, amb quines mesures
modificaria els canvis de mesures COVID quan ja es feia i es
fa evident que entram en una nova normalitat i recuperam, amb
l'adaptació corresponent, la vida social d’abans de la pandèmia.

Amb aquesta premissa, el passat 19 d'abril, la corporació
municipal de Ciutadella i la Junta de Caixers de les festes de
Sant Joan, guardant des de la prudència de seguretat que hi
pugui haver en les dates que se celebren, que aquest any seran
dels dies 19 de juny, que serà el dia del be, a dia 23, amb la
tradicional vigília del 24, dia de Sant Joan, després de dos anys
de pandèmia amb la ciutadania, havent vist reduïda la seva
mobilitat i activitat social, aquesta notícia no pot deixar de
veure-la com a una bona notícia per a tots i totes, amb la
conseqüència de recuperar una millor situació sanitària pel que
fa aquestes festes. I crec que abans de la pandèmia havíem
comentat el gran seguiment que tenien, sobretot les
retransmissions de Sant Joan, per l'audiència d’IB3, tant per
televisió com per ràdio, web i xarxes socials, i s'ha dit que eren
tècnicament espectaculars.

Si tot segueix com podem preveure, Sant Joan serà la
primera de les festes que es faran aquest estiu a Menorca;
després d'aquestes serà el torn de la resta de festes patronals de
la resta de municipis, i també seran atracció de visitants i
espectadors i, evidentment, d’oients d’IB3.

Per aquest motiu, i una vegada passat aquest bienni sense
festes, a Menorca, el Sr. Mascaró, de part meva, li vol demanar
quin seguiment farà l'Ens de les festes de Menorca aquest estiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. 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, Sra. Triay, i Sr. Mascaró, com a autor
intel·lectual de la pregunta, com a ciutadellencs.

Farem tot allò que sigui possible i que sigui a l'abast de la
nostra dotació pressupostària, tecnològica i humana, d'acord
amb el temps i d’acord amb les exigències de seguretat i
control sanitari que hi hagi també encara, perquè supòs que serà
i és la reunió multitudinària més gran de les Illes Balears, més
prolongada i més passional, segur, des de fa molt de temps.
Però és important, perquè des de fa dècades la imatge del
cavallet volant o botant o fent (...), botant, forma part de la
iconografia televisiva dels anuncis de deu fer quaranta anys,
aquests joves que són aquí no ho saben, però jo els vaig veure
a la televisió per primera vegada, i després vaig anar-hi a
veure-ho.

És important, forma part de la iconografia, és una festa
mediterrània, és una festa popular, és una festa que ultrapassa
els cànons de distinció de categories i castes i precedències
socials, però que té, ha tengut l’inconvenient que han estat
bloquejades durant dos anys per mor de l’hecatombe, de la
COVID. 

Què farem? Com a novetat tornarem instal·lar una cable-
cam, és a dir, una càmera corredissa per poder seguir els actes
per sobre i retransmissions i programa en directe dels principals
actes, per donar imatges -diguem-ne- espectaculars a tothom,
perquè evidentment hi ha moltíssima gent, però hi ha
moltíssima gent que ho mira o ho vol seguir o ho vol veure en
diferit o ho vol veure des de lluny i d’enfora, com hem tengut
en directe, referència, és a dir, si ho miren a través del canal de
YouTube per exemple poden fer córrer per enrere i per
endavant i rebobinar, que és una cosa que també passa amb els
informatius, no?, és a dir, els informatius els pot fer endavant
i enrere, els directes.

Llavors, també ajudarem a posar pantalles gegants, d'acord
amb l’ajuntament, amb la Junta de Caixers per evitar que les
congregacions o les manifestacions o les acumulacions siguin
més grans, i que la gent que està..., que els al·lots petits o la
gent que tengui capacitacions especials no pugui acostar-s’hi de
prop o ha de ser a ca seva o ho mira per la finestra.

Retransmetrem el jaleo de les festes de Gràcia de Maó,
també, per aquella cosa de la tradició de Llevant i de Ponent,
de la capital històrica i de la capital contemporània o del pont
de la capital religiosa o la capital política, el que trobin, al gust
del consumidor.

I també estudiam l'opció de tornar emetre a l'estiu els jaleos
de diumenge a altres pobles de Menorca, depèn de la partida
pressupostària que ens costi, però ho vàrem fer al 2018 i 2019
i va anar bé, és a dir... I a la ràdio serem presents a la festa de
Sant Joan a Ciutadella i farem els seguiments en directe, les
previsions i el seguiment i obertures de taules de directes, dia
23 de juny el primer toc de flabiol, epicentre a Ciutadella i tota
aquella història tan emocional que els ciutadallencs i els turistes
que ho segueixen ho tenen tan a l'aguait.
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Al mes de setembre es realitzarà, com en anys anteriors, un
especial seguiment de les festes de Maó. És a dir, fer dues
retransmissions televisives de les festes populars, fer
l’streaming que puguem i també tenir una web especial de Sant
Joan, sempre i quan el nostre equipament tecnològic, tècnic,
humà, laboral i econòmic sigui a l'abast. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, Sr. Manresa, per la seva resposta. Des del meu
grup parlamentari creiem que és important que IB3 arribi a
totes les cases dels ciutadans, no sols de Menorca, sinó de totes
les Illes Balears, per la suma de cultura que ofereix als
ciutadans i ciutadanes de les Illes.

És evident que les festes de Menorca pel seu atractiu tenen
un seguiment massiu pels residents i visitants i que són un
reclam cultural i tradicional que els mitjans de comunicació
se'n fan ressò, i que enguany potser sigui un atractiu especial
davant l'expectativa que se’n pot crear. 

Cal dir també que molts de menorquins que no són a l’illa
de Menorca segueixen moltes festes patronals gràcies a IB3 des
de la distància. 

Avui mateix surt en premsa local el president de
l'Agrupació Empresarial d'Agències de Balears que declara que
les reserves per viatjar a Ciutadella per les festes de Sant Joan
segueixen amb la tendència habitual dels darrers anys i que
s’omplen els trajectes a les dates de Sant Joan, i que la gran
majoria de reserves són i es preveu per a enguany també en un
80% cent de joves.

L’ens té un paper important i atractiu en el seguiment de les
festes i també en aquest cas no sabem si s'ha plantejat tenir en
compte que també hi pugui tenir un paper important, com
també citen les institucions locals amb la previsió i
conscienciació i respecte dels participants i visitants a la festa.
Els animam també que el seguiment dels diumenges, que vostè
ens ha comunicat, els jaleos, siguin viables i es puguin
executar.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. 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. És una cosa que els ciutadallencs, els
menorquins, els mallorquins, bàsicament, els catalans, tothom
té una especial passió per aquestes festes i de participació i a
més a cada poble es repeteixen, i llavors la ràdio i la televisió

i els mitjans digitals són més que mai la finestra i el mirall que
mostra la realitat en aquest cas festiva, antropològica, cultural,
emotiva, singular, no repetida a qualsevol altra banda de les
Illes Balears, tot i que hi ha intents d’emular a qualque poble de
Mallorca aquestes festes que tenen una arrel tradicional de
l’equinocci, del solstici, més ben dit, vinculat a Sant Joan.

Ho farem per complir el nostre compromís institucional de
ser el mitjà de comunicació que reflecteix la realitat de les
tradicions i que sigui això, la gran finestra sobre un fet festiu i
el gran mirall per repercutir el mirall arreu del món, com vostè
diu també..., perquè jo record que fa dos anys, tres anys hi
havia al xat de YouTube moltes referències de gent que ho veia
des d’Amsterdam, de Nova Zelanda... 

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

He acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa.

10) Pregunta RGE núm. 3666/22, presentada per la
diputada Sra. María Esperança Sans i Regis, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, relativa a internalització.

Torn per a la pregunta RGE núm. 3666/22, relativa a
internalització, intervé la Sra. Esperança Sans i Regis, del Grup
Parlamentari Unidas Podem. Té la paraula.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Manresa i a l’equip que
l’acompanya a aquesta comissió. En primer lloc, li vull donar
l’enhorabona de part del nostre grup parlamentari, Unidas
Podemos i li volem desitjar sort i encerts a aquesta nova etapa.
Pens que a l’anterior es varen aconseguir moltes coses i
s’acabava l’etapa -diguem- amb l’anunci de la internalització,
una internalització que tots crec que vàrem celebrar i que
tothom esperava amb moltes ganes, i que crec que serà també
una de les fites més rellevants d’aquesta nova etapa d’aquest
nou mandat, que seria la culminació d’aquest procés i que, al
final, es produeixi doncs la internalització de tots els
treballadors i que s’acabi amb aquesta anomalia d’així com es
va conformar IB3 en el seu naixement.

Llavors, nosaltres tenim coneixement que qualque cosa ja
s’ha començat a fer i per això, en aquest sentit, avui la nostra
pregunta és que ens agradaria conèixer en quin punt es troba el
procés d’internalització de l’ens públic, les passes que s’han fet
bàsicament.

I després ja ampliarem. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203666


Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 22 / 28 d'abril de 2022 511

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. 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, Maria Esperança Sans i Regis, per les
seves paraules i la seva reflexió de suport.

Jo estic d’acord amb vostè que la internalització suposa una
gran fita històrica, i així ho vaig dir, que canvia la història
d’IB3, la multiplica per quatre, la converteix en un mitjà que
serà ja referent arreu i que no podrà ser un mitjà feble ni un
mitjà que estigui sotmès a la incertesa de les polèmiques i de
les reivindicacions laborals i salarials per mor de
circumstàncies laborals, que esperem que no esdevinguin. I
sobretot ser una responsable indústria informativa de creació de
continguts i de servei públic.

Com està? Moltíssimes reunions hem fet ja per preparar en
paral·lel una cosa que s’acaba, l’estabilització del personal de
la casa, que té un termini de juny-desembre, que això forma
part del personal, dels 104 treballadors de la casa, però que el
procediment d’internalització que fa referència als cinc serveis:
Serveis Informatius, 198 treballadors; Servei d’Explotació, 45
treballadors; Servei de Suport Tècnic de televisió, 30
treballadors; Servei d’Operació de Ràdio, 13 treballadors;
Servei de Suport, tècnic de televisió, bàsicament, 20
treballador, així, en xifres generals.

La internalització, com vostè sap i com he dit, la intenció és
que sigui efectiva i així ja hi ha calendari, en el cronogrames,
en els fulls immensos de reunions, treballs, cites i obligacions
que hem vist, la direcció de gestió, el consell de direcció dues
vegades, a les empreses contractistes, que ha estat traslladat
també als comitès verbalment, que s’ha de reunir a la reunió
informativa en la qual hi han de ser els treballadors de les
contractes amb IB3, o amb el Govern, que també s’han reunit
amb el Govern en presència meva, i de la direcció de gestió; és
que tot camini, d’acord, així com toca, perquè dia 31 de gener,
quedi feta automàticament la internalització.

Per què? Aleshores seran necessàries moltes coses, que es
fan i treballant, estudis, papers i escrits. Haurà finalitzat la
durada de les 5 contractes, no totes acaben el mateix dia, n’hi
ha que acaben distints dies, hem fet una data, que és dia 1 de
febrer, perquè s’ajusten totes, s’hauran de fer pròrrogues
mínimes per 4, em sembla que són, perquè coincideixin així. En
aquell moment l’ens passarà a gestionar ja amb una RLT, una
relació de llocs de treball provisional, en la qual es faran les
caselles corresponents a aquests 200 treballadors d’informatius,
45, 30, 13 i 20, perquè es puguin incorporar.

I quedaran, segons una sentència que hi ha hagut, en una
situació que, tècnicament en diuen “congelats”, a mi no
m’agrada, haurem de cercar un sinònim de situació idèntica a
la que tenen ara, per a després fer un procés propi d’examen,
concurs, oposició, valoració de mèrits, per fer la seva
estabilització dins IB3. És a dir, això seria un procés que

duraria un any, un any i mig, dos, segons els càlculs que han fet
des del Govern, a partir de l’1 de febrer. 

Però el que sí és cert i segur és que tot el personal, no els
responsables de les empreses contractistes, sinó tot el personal
que forma part d’aquestes plantilles històricament, o
habitualment, o en nòmina, passaran a ser treballadors d’IB3.

I aleshores, n’hi ha que finalitzen el mes de novembre del
22 i el gener del 23 i es passarà a fer una data marcada, fitada,
dia 1 de febrer del 2023. Hi ha la persona encarregada de la
unitat de gestió de la Conselleria de Presidència, que està en
camí de ser, una vegada informat el consell de direcció de
manera formal, que ja ho sap, serà la nova gerent, en comissió
de destinació especialment, que, juntament amb la directora de
gestió i secretària del consell de direcció aquí present, Xisca
Perelló, l’altra nom Bàrbara Barceló, que no està oficialitzat,
però ho podem dir aquí perquè parlam entre confiança, seran
les persones que, conjuntament amb l’equip i els representants
dels treballadors, tutelaran aquest procés.

La negociació amb els treballadors de les contractes, no és
una negociació...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Manresa.

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

... sinó que és una comunicació d’informació. Jo ahir vaig
parlar amb un representant del comitè de Dalton i avui m’han
comunicat un altre representant del comitè d’una altra empresa
i abans d’ahir vaig tenir una comunicació del president, però jo
no negociï amb ells. A mi m’informen, quan siguin
treballadores d’IB3, sí que podrem negociar, però la idea és
que sigui una transició segura, plàcida, amb totes les dotacions
així com toca... -li deman 10 segons més-, una vegada que
s’hagi...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Manresa.

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

... fet les licitacions del nou material necessari i si no arribam
a temps, tenim també un informe que ens permet poder fer una
licitació per a compra de materials usats, que no està permesa
a l’administració. I aleshores, jo crec que hi ha molta feina per
fer, però va encaminada bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sra. Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Gràcies Sr. Manresa per la resposta.
Bé, suposo que ja no tendrà temps per poder contestar-me ara
una altra vegada, però, bé, crec que hi ha prou informació. Crec
que és un tema que serà recurrent durant aquest any i fins que
es culmini el procés, per veure en quin estat es troba.

A nosaltres és una qüestió que ens preocupa, perquè és cert
que, arran de la pregunta del Sr. Fuster, vostè ja ha comentat un
poc totes aquestes queixes o problemes, que es posen de
manifest o es fan públiques, relacionades amb la sots-contracta
Dalton, però és vera que a nosaltres ens preocupa, perquè no
seria la primera vegada que quan una empresa sap que
finalitzarà, doncs que tal vegada no tota la cura que hauria de
tenir a l’hora de donar el servei i de cobrir les demandes dels
treballadors, i que hi hagi bones condicions i que no hi hagi
problemes en el clima laboral.

Però vostè, com dic, ja abans n'ha fet un poc d’esment.

És clar, jo també volia saber, vostè ha comentat que hi ha
un equip que s'ha conformat i era saber un poc també com
s'havien conformat aquestes persones.

I sobretot, vostè també ha esmentat que hi un dels
contractes que acaba el novembre, però la data escollida perquè
culmini tot seria el 31 de gener, no sé si això podria afectar tots
aquests treballadors, sí, suposo que està tot resolt, sé que no em
podrà contestar, però, bé, ho deix aquí un poc per si ho podem
comentar en properes ocasions.

Bé, gràcies de nou.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans.

11) Pregunta RGE núm. 3668/22, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a equip directiu de l’EPRTVIB IB3.

Passam a la següent pregunta la RGE núm. 3668/22,
relativa a equip directiu de l’Ens Públic IB3. Intervé el Sr. Juan
Manuel Gómez i Gordiola del Grup Parlamentari Ciutadans.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Ara sí, Sr.
Manresa, des del nostre grup parlamentari, vull donar-li a vostè
la benvinguda institucional que pertoca, ha estat nomenat, com
pertoca pel Parlament de les Illes Balears, no abans i, per tant,
la nostra benvinguda a vostè i a l’equip actual que
l’acompanya.

El motiu de la nostra pregunta que vostè coneix, dins
aquesta segona etapa al front de l’ens públic, de la direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió, és per si la continuïtat de
l’equip actual, gran part aquí present, la té prevista, així com
els càrrecs de lliure designació, direcció de departaments
vinculats també amb l’alta direcció de la ràdio, la televisió i la
multimèdia. 

Els motius de la nostra pregunta són tres, tres motius
fonamentals, i que m’agradaria que tengués temps vostè de
contestar-los.

Un és, sobretot, és quina valoració fa de la gestió i si té
prevista vostè una substitució de part de l’equip directiu i del
departament, quina és la valoració que el du, de la gestió fins
ara, de cada un d’aquests directius, respecte que vostè es
plantegi, com ha anunciat, o ha donat a entendre, que té
prevista una reestructuració de departaments i dels caps
d’aquests departaments.

El segon aspecte és una qüestió que ens preocupa a
nosaltres i que, a més a més, preocupa molts de professionals
dels mitjans de comunicació, entre els quals mitjans de
comunicació de referència, i que ho han manifestat
públicament, i és el fet que hi ha hagut polítics que han ofert
càrrecs intermedis a ràdio i a televisions públiques, i dic que
són professionals de mitjans de referència, no és qualsevol
opinió i, per tant, l’ha manifestada, l’ha criticada i l’ha
rebutjada. Per tant, li demanaria si vostè té coneixement, si ha
rebut qualque ingerència dins aquest àmbit de qualsevol dels
partits polítics en aquest sentit; entre altres coses perquè,
afortunadament, he d’agrair que aquesta professional periodista
que denunciava això, deia “alguns” que qüestionen la
independència dels mitjans de comunicació. Evidentment, no
ens donarem per al·ludits nosaltres i agraesc a la periodista que
digués “alguns”, esper que siguin molt pocs.

Estam totalment d’acord que no ha d’incidir en absolut, ni
tan sols en la recomanació, cap polític, ni en la recomanació de
qui ha d’estar al front de l’equip i d’un servei públic com és
aquest. Per tant, li demanaré també si ha rebut aquesta
recomanació, si en té coneixement.

I finalment, vostè ha manifestat recentment que té una idea,
té previst reinventar o refundar l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, i, és clar, això té a veure, no només amb
una qüestió, també del model que pugui haver-hi, i dels
pressuposts, que seria més objecte de la compareixença del
conseller o consellera competent del que en depèn
pressupostàriament l'ens públic, però sí afecta també al capítol
1, o pot afectar al capítol 1 i, evidentment, l'equip que vostè
pugui necessitar cap a dalt o cap a baix, vull dir, reduir el
capítol 1 o plantejar, amb aquesta idea de refundació o de
reinvenció, un augment d'aquest equip.

Per tant, li demanaria si té previst també augmentar aquest
nombre d’aquests directius i que hagi de substituir i, sobretot,
si això repercutirà en el seu capítol 1, insistesc, vinculat a la
pregunta que li han formulat inicialment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula, Sr. Manresa.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Andreu
Manresa i Montserrat):

Moltes gràcies, Sr. Diputat Gómez. Ningú no hem baixat
del cel, a mi em va venir a cercar un diputat d'un partit polític,
que era de MÉS per Mallorca, en nom d'altres grups, i em vaig
reunir a continuació amb un diputat que era de Podemos i
després em vaig reunir amb una consellera o diputada que era
del Partit Socialista, i després em vaig reunir amb El Pi i em
vaig reunir amb Gent per Formentera i amb MÉS per Menorca.
I aleshores es va formar una majoria i varen proposar..., i fins
i tot em vaig reunir amb la portaveu del Partit Popular intentant
a veure si podia entendre..., però jo no he demanat el vot a
ningú en aquest moment en la segona elecció.

Aleshores, jo no diré què han de fer la resta, però el món
està format per polítics i ciutadans, tots els ciutadans tenen un
component de ciutadans polítics, no hem de fer una espècie de
culpabilització dels polítics; és a dir..., així de clar, la
independència d’IB3 es gestiona i es defensa en el parlament
cada dia, cada dia a les redaccions, cada dia als butlletins
informatius i cada dia a les..., i aquest equip ha estat
independent i el que hi haurà serà independent i no hi haurà
ningú que vengui a fer amb una camiseta d'un equip de futbol
com si fos un partit polític.

Les persones que posen en qüestió la independència d’IB3,
perquè jo no som ningú per gestionar, també tenen una
biografia personal, cadascú té la seva biografia personal; jo he
fet feina a una institució que era d’UCD i després del PP sis
mesos, i vaig estar sancionat per haver demanat una firma per
al Partit Comunista, i em varen treure fora del Diario de
Mallorca a l’any 1974 per organitzar el Congrés fundacional
del PC a la Casa de l’Església de Mallorca, però..., és a dir què
és que jo som un àngel? No, jo som un ciutadà normal i corrent,
granat, que fa feina i que jo defensaré sempre la independència
dels professionals d’IB3 i la independència del treball d’IB3.

Que hi ha (...)? Sí, me les han dites a mi, m'ho ha dit una
persona, en nom dels grups m'han fet propostes perquè jo triï.
Seran independents? Sí, perquè seran professionals, no hi haurà
cap comissari ni cap càrrec polític ni cap càrrec que vengui
directament de l'administració, ni cap conseller, ni cap senador,
seran professionals aptes i valuosos que faran feina.

És a dir, jo som el primer que no som un àngel. Per què?
Perquè em va proposar un partit polític, un grup de partits
polítics, a l’any 2015, i ara han arribat a un acord i,
públicament, han fet una opinió crítica respecte de la gestió del
director i del seu equip, que l’havien de llevar.

Els sindicats varen dir una cosa i després en varen dir una
altra, assemblees de... cinc comitès d'empresa... varen dir una
altra cosa, que deien que acceptaven, si el Parlament decidia,
el director, d’acord?

I els partits de la majoria varen arribar ells a un pacte, ells,
no jo, amb mi, no jo, no amb mi, no amb jo, que hi hauria una
reestructuració, després de sis anys, consideraven que era
necessària, i varen fer propostes. Hi ha tres noms proposats,
quatre, i ja està. És que abans venien directament des del

Consolat i els posaven directament a IB3 i des del Consolat
telefonaven i deien quines notícies podien dir i quines no.

Posin la mà al foc els que puguin dir que això hagi passat,
o del Consell de Mallorca o des de la seu, o de qualsevol altre
partit! No passarà, jo som el garant de la independència d’IB3,
darrer, perquè vostès m’ho diuen sempre!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Me’n alegr, entre altres coses vostè té una opinió de
manifestar això als mitjans de comunicació ni a xarxes socials,
sinó a una comissió de control, la qual cosa és bo que vostè ho
faci.

No sé si tendrà temps de contestar-me la valoració de la
pregunta que li he fet, que no era tan sols només això, li he
plantejat tres temes damunt la valoració que fa dels directors
actuals i, per tant, de la possible substitució de cadascun d'ells,
que també li ho he demanat. 

Jo li he comentat..., vostè ha anat a un tema molt concret,
que és el tema, el que li he plantejat, perquè eren professionals
dels mitjans de comunicació i no d’IB3, és que ho deien,
perquè els ha arribat, entre altres coses el que tenen els
professionals dels mitjans de comunicació és la investigació i
informació, i com que això ho publiquen a xarxes socials
preocupats, que l’han cridat recomanant-li que posi aquests
directius, no hi ha noms evidentment, això és el que diuen, Sr.
Manresa. 

Jo li faig una reflexió i per això li faig la pregunta. Ho
desmenteix? Me’n alegr.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 Bé..., no..., me’n alegr...

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en diàleg. És el torn del Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... és que me’n alegr, és el que li dic, perquè si no fos així
evidentment nosaltres acudiríem a un altre context, a unes altres
compareixences o al jutjat de guàrdia, no sé on aniríem; me’n
alegr, té l’oportunitat de dir-ho i ho ha dit. 

Necessitam, des del nostre grup parlamentari en aquesta
comissió, saber si vostè substituirà l’equip directiu present aquí
avui i quins són els motius per fer-ho. És una de les preguntes
prou precisa.

I l’altra, en aquest model de refundació o de reinversió que
vostè ha manifestat recentment als mitjans de comunicació, si
també afectarà aquesta nova reestructuració de l'equip directiu
de l’ens públic, i que, per tant, li he dit que afectaria el capítol
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1, evidentment, per tant, els pressuposts, però també el model,
no és una qüestió només pressupostària. Però ens interessa, és
una comissió de control i aquesta informació de la gestió que
ha fet el seu equip actual i la seva valoració...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... és fonamental.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula, Sr. Manresa.

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

Vostè sap, Sr. Gómez, que els tribunals d’honor estan
prohibits per la Constitució, i aquí vostè em du a fer un tribunal
d'honor d’analitzar sis persones, que no puc fer-ho d'aquesta
manera com vostè em diu.

Les persones que seran canviades ho saben, directament per
mi, amb molt de dolor per part seva i per part meva, alguns em
varen posar el càrrec a disposició fa un mes i mig, que els
honora, i d'altres no; però això és un equip que ha estat cinc
anys o sis anys treballant i ho ha fet de manera extraordinària.
I arriba un punt que, després de sis anys de direcció general i
amb una perspectiva de sis anys més -una perspectiva de sis
anys més- es pot canviar.

Que vostè em faci preguntes sobre una piulada d’una
professional concreta, que jo vaig veure, que va dir, jo és que
no vull jutjar persones, no vull fer ni tribunals d'honors ni jutjar
persones...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -d’acord, però vostè s’ha basat en l’argumentació del que
deia una persona-, no ho vull jutjar, em sembla un perfecte
professional, però tothom té la seva biografia; jo li dic que no
som un àngel i li he dit per què. Idò, ningú no és un àngel,
tothom viu i escriu i fa feina i opina i treballa a ser sotmesa al
criteri.

Jo aquí no vull utilitzar, fer judici (...) humana, personal,
professional, però els períodes acaben.

Hi ha hagut suggeriments? Els partits de la majoria varen
arribar a un pacte, ells, i varen dir: suggerirem al director
distintes persones perquè ell hi estigui d'acord i conformi el seu
equip. Ho han fet? Sí. Quan vaig començar l’operació? Després
de ser elegit, dimarts horabaixa, des del despatx i des de ca
meva, vaig parlar amb tres persones, i al mateix moment,
l’endemà el matí vaig parlar amb dues d'elles per dir-los-ho
concretament, i una altra que ja m'ho havia dit d'antuvi, que

posava el càrrec a disposició, que honoro la gent que posa el
càrrec a disposició, els ha d'honorar, és a dir, jo els tenc un
reconeixement, i a més...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

... hi ha dos càrrecs d'alta direcció de (...), el director de la ràdio
i el director de la televisió que ja ho saben, qui són, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa.

12) Pregunta RGE núm. 3567/22, presenta pel diputat
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llibertat per conformar
l’equip del director general d’IB3.

Passarem a la següent pregunta, RGE núm. 3567/22,
relativa a llibertat per conformar l’equip director general d’IB3,
intervé el Sr. Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Com li he dit abans, Sr.
Manresa, aquesta pregunta l’havia de fer la primera per
continuar un ordre, però la vaig presentar malament i després
no he tengut la rapidesa de dir al president que me la canviàs,
que estic segur que me l’hagués canviada, no és una crítica a
vostè, és un tema meu.

Miri, dimarts passat vostè va ser elegit una altra vegada com
a director general d’IB3, vostè va venir al Ple del Parlament,
una reelecció que no va tenir el suport del Partit Popular,
dimarts passat ja li ho vaig explicar a la consellera Garrido, la
màxima representant d’IB3, política d’IB3 -política d’IB3-, que
el seu nomenament, Sr. Manresa, és totalment legal, però era
anòmal o es podria haver fet d'una altra forma o es podria haver
fet molt millor, perquè el Govern va dur al Parlament el seu
nomenament sense haver parlat amb cap grup polític, partits de
l'oposició i molt manco amb el principal partit de l'oposició.
Crec que de veritat es podria haver fet molt millor. 

No cregui que és una crítica a vostè, Sr. Manresa, perquè no
ho és, aquesta no és una crítica a vostè, vostè no és la persona
que havia d’haver intentat aquest pacte, per suposat que no,
corresponia als partits polítics. Jo, personalment, i el meu grup
parlamentari també, com li he dit, li desitjam molta sort i molts
d'encerts en aquesta nova etapa. 

Li vull dir que dins aquesta comissió de control li
continuaré fent la feina de control, que és la feina que em
pertoca com a portaveu del Grup Parlamentari Popular i ho
intentaré fer de la forma més constructiva i positiva possible,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203567


Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 22 / 28 d'abril de 2022 515

ho he intentat fer. Si vostè fa coses encertades jo l’aplaudiré
perquè així és com entenc la política.

També li agraesc que, malgrat que tenim discrepàncies
polítiques importants i també de gestió d’IB3, importants, vull
agrair-li el to educat que sempre ha tengut en aquest primer
mandat i el seu tarannà, que ha demostrat, i que estic segur que
també tendrà en aquest segon mandat. 

I ara em vull centrar en la pregunta en si, em referesc a la
pregunta del seu equip. També abans vull fer un agraïment a
tots els membres del seu equip, que, evidentment, com a
portaveu, amb independència dels agraïments, amb
independència de les crítiques de gestió o polítiques que hagi
pogut fer a qualque moment, crec que han fet una feina a un
moments molt complicats i molt difícils, com han estat els de
la pandèmia, especialment el Sr. Jaume Perelló i el Sr. Joan
Forteza, que ara surt publicat, perquè ho he vist aquí a Diari de
Mallorca, que no continuaran al front o dins l'equip d’IB3.

Miri, Sr. Manresa, ens arriben informacions no molt
positives de la confirmació del seu equip, amb independència
dels noms que es proposen, el que ens arriba és que a vostè li
han imposat el càrrec de direcció i que aquests han estat elegits
sota criteris polítics i no periodístics o tècnics, i la finalitat,
evidentment, és la de controlar IB3 i els seus informatius a un
any de les eleccions. 

Vostè ha dit coses que m'han resultat molt interessants a una
pregunta anterior: normal que parlin amb vostè, és clar que sí,
normal, perquè vostè és el director general, però no em sembla
tan normal que a vostè li facin les propostes dels noms del seu
equip. Li vull fer una pregunta, no sé si me la contestarà, però
coincidiran els elegits amb les propostes que li han fet?
Coincidiran les sortides que es proposaran a IB3 o que es
realitzaran a IB3 amb les propostes que li han fet? Perquè això
no són propostes si coincideixen, això es diu imposició. I és el
que jo ara aquí li vull demanar, Sr. Director General: tendrà
vostè llibertat o ha tengut vostè llibertat per elegir el seu equip?

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

Hola, moltes gràcies, Sr. Fuster. Jo procuraré ser educat i
correcte i molt clar, de bon de veres, li agraesc. És a dir, i quan
dic això, jo no vull jutjar les persones, perquè fer un judici de
persones és una cosa que no es pot fer i menys en públic, amb
les persones davant, perquè no això no és un judici. Jo tenc el
màxim respecte personal, professional, privat de tots i cadascun
dels membres del meu equip, amb el qual hem treballat 6 anys
i 4 mesos, o 5 anys i 3 mesos, si no, no haguessin arribat fins
aquí. Les persones que surten se’n van. 

Aquesta persona que ha publicat aquesta informació, me
l’ha tramesa abans per Whatsapp, i li he dit: “no ho digui per

favor, perquè jo ho he de comunicar a la Comissió de Control
abans”. I hagués esperat un poc més i ho hagués dit així.
Però..., perquè el sistema i les regles del joc són aquestes. Jo
m’he curat en..., i ho ha tramès el consell de direcció, dient que
hi hauria una sessió extraordinària on s’explicarien els canvis
i hi hauria el procés.

D’acord, els periodistes tenen una tendència a parlar molt
d’ells mateixos, cosa que és una equivocació.

Controlaran IB3? Vostès controlen IB3, controla IB3
tothom, el més transparent del món és IB3, no poden fer res
que no es vegi a tot el món, res que no se sàpiga, res que no es
tengui en compte; és a dir, si som el lloc més públic, més
transparent del món i més diàfan, no és una eina
d’instrumentalització política, no hi haurà una fragmentació
com una tortada, de quin serà ara, aquest bocí és teu, aquest
bocí no és teu, seria un error que funcionàs IB3 d’aquesta
manera. Els professionals que s’han proposat, que me n’han
proposat 3, 4, són professionals indubtables, professionals
indubtables; és a dir, per la seva biografia i pel seu treball, si
no, no els haguéssim acceptat. Parla amb jo, (...), que consti
que vaig parlar amb ell després de l’elecció, ningú no és un cap
de premsa, ningú no ve de la política, ningú no ve de la
professió... secundària a la professió, tots són professionals,
tots seran 3; 3, 4 com a màxim.

S’ha de refundar IB3? Sí, és clar, si passam de 100 a..., -si
parlen al mateix temps Sr. Sagreras i Sr. Fuster, jo no puc..., li
deman una pausa de..., sí, se us sent molt, perdoni, eh!, és que,
saps quan passen el rosari i n’hi ha un devora que parla i perd
l’ordre, idò jo com ell. Perdonau la broma.

Han de controlar IB3. Qui controla IB3 són vostès, és el
públic cada dia amb la seva audiència, és a la Comissió de
Control, comissió d’assessors i de programació, el comitè de
direcció cada 15 dies o cada mes; és a dir, el control és total, no
hi ha..., qui vulgui dir jo tendré un home dins IB3 per
controlar-ho, s’equivoca. Ha passat en el passat i s’han
equivocat; és a dir, els professionals que entraran, són
professionals que vénen de dins IB3, o d’una professió privada.
Es dirà, hi ha noms al Diario de Mallorca dels substituts? No,
d’acord, idò no els diré. No (...) Hi haurà un professional...,
home, esperaré a dir-ho, perquè jo he parlat amb ells...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en diàlegs per favor. Té la paraula Sr. Manresa.

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

Escoltin, no em donin lliçons per favor, d’independència, de
criteri, de pluralitat i diversitat, així de clar! Perquè jo sé com
Matas actuava i vetava periodistes, o posava periodistes, va
vetar en absolut que treballàs..., -o Bauzá-, que treballessin a un
lloc o anessin a una tertúlia o quan arribassin li ho diguessin.
No, no entrem en aquest joc, perquè si no jo perdré una mica
l’humor, és a dir, la independència d’IB3 està assegurada.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Manresa, el que
havia apuntat jo a la meva rèplica que intuïa, Sr. Manresa, sabia
o intuïa que vostè em diria que sí, que tendria total i absoluta
llibertat per fer el seu equip, però és que se m’ha embullat molt
i jo li he demanat: coincideixen les sortides i les entrades amb
les propostes? I pràcticament m’ha dit que sí, per tant, el que jo
entenc és que aquí hi ha hagut una imposició per part dels
partits polítics.

Jo no li he demanat els noms dels qui entren, i he citat els
que surten, perquè ho he vist aquí i els volia agrair la seva
feina. No els ho he demanat i no els ho demanaré, tal vegada si
ho demana qualque polític, tal vegada m'ho diran també amb la
mateixa seguretat. 

Escolti, Sr. Manresa, una altra cosa, jo tampoc no li he
demanat que faci una valoració del seu equip ni un tribunal
d'honor, de fet, jo no he fet cap referència a això.

Miri, jo li he demanat tot això, perquè saben com se las
gastan els partits polítics que conformen el Govern i, Sr.
Manresa, tal vegada li semblarà rar o tal vegada li semblarà...
o no em farà cas, però li dic que nosaltres no l’hem triat a
vostè, però, un cop que vostè ha estat escollit, crec que vostè ha
de tenir la llibertat de conformar l’equip que vostè vulgui, amb
total i absoluta llibertat. 

Dit això, si no es deixa influir, que, pel que es veu, sí que
s’ha deixat influir per les contestacions que m'ha donat, jo el
que li volia dir és que tendrà el nostre suport i tot el suport del
Partit Popular per conformar un equip tècnic que sigui, doncs,
escolti, sota la seva confiança, de la seva confiança, que vostè
serà el màxim responsable d’IB3, per vostè no respon ningú del
seu equip, respon vostè, per tant, vostè ha de tenir aquí
persones de la seva confiança, no que les imposi un polític d’un
partit o de l’altre. 

Entenc el que vostè ha dit, l’entenc, però he tengut la
sensació, Sr. Manresa, no, tenc la seguretat, després
d'escoltar-lo, que hi ha hagut imposicions importants en el nou
equip d’IB3, tant per entrar com per sortir. 

Moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr. Manresa.

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

És clar, entrarem en els sofismes, l’opinió és lliure, jo li
donaré els fets i els fets demostraran cada dia quina serà la
independència, la llibertat i el control que vostès exerciran
sobre el director general, que és l’òrgan de contractació d’IB3

i qui dóna la cara, qui dóna les explicacions i qui és
responsable de qualsevol cosa que passa a qualsevol dels seus
canals, plataformes, webs, de tot, des d’un accent, una paraula
mal escrita, una foto que es posa malament, una política que
surt amb un rètol equivocat o un vídeo creuat en el plànol web,
tot, i jo don la cara sempre. Darrera hi ha 450 o 430 persones
que estan implicades en aquest procés de producció.

Miri, a mi em varen dir: a tu d’interessa continuar? I varen
sortir dos grups i varen dir no, aquest senyor se n’ha d’anar i el
seu equip també. I jo vaig dir: jo no tenc cap inconvenient a
continuar, jo no em vaig proposar per venir a IB3 el 2016, em
varen venir a cercar i em varen convèncer, i faig un homenatge
a la meva dona que no hi és, qui va ser qui em va dir: ves-hi
perquè si no al teu diari estaràs incòmode. D’acord, i així va
passar, jo no tenia cap (...).

I vaig tenir el meu cost personal, laboral i (...), quines feines
de contestar 460 preguntes durant 53, perquè et fiques amb
això? I un em va dir: gaudeixes? Dic, home, gaudesc, no,
m’agrada, sí m’agrada. I tenc tota la llibertat, és a dir, durant
mesos o setmanes els grups de la majoria varen parlar entre ells
i varen arribar a l’acord que proposarien els noms al director
general, i jo no he negociat cap nom...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Manresa.

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

I és clar que proposarien els noms, com em varen proposar
a mi, jo som proposat per un polític, no he caigut del cel,
òbviament, i que l'aprovació és diversa i dispersa. La gent que
treballa... i tota aquesta gent té el seu origen, uns es varen
presentar a un concurs de selecció, els altres els varen proposar,
els altres varen venir de selecció interna..., tots..., i tothom té un
origen...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Manresa.

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

La garantia total i absoluta que IB3 serà independent,
quedarà al marge de la pugna política i que no hi haurà un
equip sectorial d’això és meu i això és teu, li ho garantesc, i que
serà una IB3 de qualitat, creixent i que no serà alterada per
anècdotes i circumstàncies que són en aquest cas alienes, renou,
ruido, que en diuen, de la notícia, tècnicament, és una cosa que
es diu tècnicament el renou.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. 
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13) Pregunta RGE núm. 3568/22, presentada pel diputat
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cobertura informativa de
Formentera.

Passarem a la darrera pregunta de la comissió, RGE núm.
3568/22, relativa a cobertura informativa de Formentera.
Intervé de nou el Sr. Fuster, té la paraula.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Manresa, molt
breument, fa un parell de setmanes que es va denunciar per
primera vegada en la història IB3 que es feien informatius de
cap de setmana amb manco personal del mínim de gent
estipulada en els diferents contractes, un fet que evidentment
dificulta la feina de les persones que sí fan feina, i que també
té una repercussió directa en el nivell dels informatius o en el
nivell que s'espera de la ràdio i de la televisió autonòmica, que
té un pressupost -com vostè sap- de 34 milions.

També es va denunciar que no hi ha productores que
gestionin a les Pitiüses les contractacions de baixes malgrat
tenir currículums de gent que podria fer aquesta feina.

També es va denunciar que els caps de setmana l'illa de
Formentera, concretament, es quedava sense notícies locals, i
Formentera és una part de les Illes Balears, perquè no hi havia
cap redactor ni cap càmera. 

Dit això, Sr. Manresa, quina valoració en fa d'aquests fets?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. 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. Fuster, per la informació, jo tenc i em
passa el responsable del contracte, de la gestió del contracte, el
director d’Informatius, Josep Pons, i el director de Transmèdia,
Jaume Perelló, no hi ha hagut manca de personal. No és veritat
aquesta hipòtesi.

Sí és cert que a Formentera tenim l’enorme dificultat
immobiliària i de capacitació de professionals preparats i
titulats i tecnològicament (...) per poder-ho cobrir sempre, és el
lloc on tenim més dificultats. Un temps hi havia set persones i
una delegada, el temps, diguem-ne, de l'amplitud, el temps de
les piràmides. 

És vera que vàrem tenir un problema, que no tenim un
redactor a Formentera, però des d'Eivissa es poden traslladar,
si no hi ha mal temps a Es Freus, ràpidament, per cobrir-ho. Hi
va haver un fet excepcional, però sempre ha estat cobert per la
part de la contracta directament o per delegació, tant càmera
com redactor, i, a més, tenim cinquanta mitges jornades
contractades... -no, això era passat-, és a dir, a l’anterior
contracte teníem cinquanta mitges jornades contractades perquè
abans hi havia una diputada de Formentera que ens ho

demanava sempre, la Sra. Sílvia Tur, aquí, se la recorda. I ara
està estabilitzat, tenim dos i dos redactors i càmeres establerts
allà, és a dir, per a una població de 12.000 persones reals; és a
dir, evidentment Formentera és tan important com Palma o
Felanitx o molt més, i necessitam que estigui connectada i
formi part de l’univers.

I som l’únic mitjà de les Illes Balears que podem informar
cada dia de Menorca, d'Eivissa, de Mallorca, de Formentera, de
Cabrera també, de tant en tant, la setmana passada va haver-hi
una operació a Cabrera, també tenim càmera per fer en directe
des de Cabrera. 

És a dir, que no és secundària l’atenció a Formentera que
ens ha dut altres preocupacions en aquesta (...) I el màxim
respecte que... aquest cap de setmana precisament s’estrena un
Zoom, que es diu El camp de Formentera, fam i presó i
memòria, especialitzat sobre el camp de penitenciaria o la...
presó o el campament de Formentera, especialment fet allà per
l’equip d’allà sobre la identificació de 50 víctimes de les 1.300
persones preses que eren allà, republicans... Ja. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Té la paraula, Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. També seré breu. Primer de
tot, vostè en moltes ocasions em diu que la cobertura d’IB3...,
és l'únic mitjà que té una cobertura total i és lògic, li vull
recordar que és l’únic mitjà que té 34 milions d'euros del
pressupost dels ciutadans de les Illes Balears, només faltaria,
només faltaria. 

Una altra cosa, a la pregunta que li he fet m'ha dit que no és
vera. Ha començat dient-me que no és vera. Idò aquí el comitè
d'empresa diu mentides, ho aclarirem, serà per a una altra
sessió, perquè tot això surt del comitè d'empresa. No el faig
mentider a vostè, li dic que ho aclarirem perquè no coincideix
la realitat que descriu un i la realitat que descriu un altre.

I per acabar, Sr. Manresa, això que li he comentat ara i el
que li he comentat a la meva primera pregunta, que torn insistir
que hauria d’haver estat la segona, queda un any de contracte
de Dalton; sé que no serà fàcil, sé que ve un any interessant,
difícil, complicat per a IB3 amb tot el que ve, però vostè ha de
fer un esforç molt important per controlar que la sots-contracta
Dalton faci les coses sempre ajustades a dret i que no es
produeixin injustícies, ara que sap que d'aquí a un any deixarà
de ser sots-contracta d’IB3.

És la seva responsabilitat, per això el varen triar dimarts, no
sé si encara vostè és el nou director general, si ha jurat el càrrec
davant la Mesa, per tant, encara no ho seria, malgrat que... ens
hem avançat tots, però, formalment, fins que no juri el càrrec
no ho és, però bé, és una formalitat.

I sí que li deman -com li he dit un altre pic- que estigui atent
a tot això, perquè evidentment IB3 és una televisió i una ràdio
pública important, nosaltres l'estimam, nosaltres la respectam,
de fet la vàrem posar en marxa i per suposat que li donarem tot
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el suport si es fan les coses ben fetes en aquesta nova etapa de
l'any 2005, per sobre de qui la gestiona o qui no la gestioni.

Moltes gràcies, Sr. Manresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula, Sr. Manresa, li queden
dos minuts.

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

Ah, d’acord. Faré una conclusió, no el rebatré evidentment,
perquè seria... si vostè ha acabat el temps, no.

Miri, a les dotze i mitja de la nit d'ahir vaig passar un correu
al propietari de la companyia contractista, i ell m’ha
contestat..., més ben dit, jo li vaig passar a les dotze i a les
dotze i mitja m’ha contestat i avui matí li he contestat, per què?
Perquè li mostr la meva preocupació i li dic: escolta, sàpigues
que tenim una comissió de control, aquest tema està així, us
estan a sobre; és a dir, no sols els sindicats, que vostè fa en
aquest moment elegantment com a braç transmissor de la veu
dels sindicats, és lícit evidentment, que vostè ho sigui i ho faci
així, sinó que nosaltres hi som i en parlam i els dos encarregat
del contracte hi estan a sobre i la directora de gestió en
comunicació permanent amb el responsable.

Per què? Perquè sabem, i també va haver-hi una reunió a la
Conselleria de Presidència, per cert, parèntesi, la responsable
política d’IB3 no és la consellera, no, no hi ha responsables
polítics, els responsables polítics són vostès; la consellera és la
consellera d'adscripció per a tràmits administratius i econòmics,
i completament respectable. El responsable polític d’IB3 és la
Comissió de control. I vàrem tenir una reunió dels cinc
contractes per expressar la meva preocupació i va haver-hi una
reunió de tots els treballadors dels representants sindicals de les
cinc contractes a la conselleria per parlar del procés
d'internalització, i també una reunió del comitè d'empresa
d’IB3, històrica fins ara, clàssica, o no sé com dir-ne, el
personal que està a la casa en procés d'estabilització que no són
de les sots-contractes, diguem-ho així, es varen reunir també a
la conselleria i amb mi mateix, amb la directora de Recursos i
amb el director de Recursos Humans contínuament. 

És a dir, hi estam a sobre, és evident, gestionam doblers
públics, no volem cometre cap error i gestionam persones,
gestionam no, gestionam llocs de feina que afecten persones, i
la màxima responsabilitat, i no hi ha... I, escolti, en aquesta
decisió tan important que és reinventar i refundar IB3 i fer una
fita històrica, importa la implicació de tots els partits, també
vostès són el principal partit de l’oposició i els que la varen
crear, i nosaltres som transitoris i esperem que un temps que
duri, i en vendrà un altre i ha de continuar, i sobretot ha d’estar
assegurada la continuïtat d'una radio i televisió pública en
català, plural, independent, oberta, compromesa i que viu dels
fons públics i que la controlen els polítics des de la Comissió
de control, d’acord, i que hi haurà professionals, plena garantia
que hi haurà professionals dels (...).

I abans d'acabar, ja acab, no hi ha més preguntes, no?

EL SR. PRESIDENT:

No.

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

Abans d'acabar vull dir i vull adreçar-me als meus
companys directius, els que continuen fins ara, i als que
continuaran i als que vendran, que ha estat un plaer, que
m'hagués agradat moltíssim que tots continuessin, que no hi
hagués hagut mals entesos, però, en qualsevol cas, les decisions
han estat preses per mi, en base a la meva pròpia consciència i
les persones que han estat en diàleg amb mi, ho saben. 

Aleshores dic que hi haurà nous directius i s’obrirà un
procés de selecció, amb gent que participarà en el procés de
selecció, d'acord així com es configura per a alts càrrecs i que
s'hauran de conformar, i que moltes gràcies i que jo sé que hi
ha gent que ho passa molt dolorosament, però jo crec que la
professió del periodisme és una professió que no té, jo crec que
el lloc més estable de la professió periodística en aquest
moment és IB3, no n’hi ha cap altre.

Avui ha tancat un mitjà històric, s’ha convertit en una plana
web i en un diari de cap de setmana, homenatge al Majorca
Daily Butlletin, primer diari autoritzat en temps del franquisme,
quan no autoritzaven ningú i que Pere Serra va aconseguir
autoritzar el Majorca Daily Butlletin en anglès. Avui passa a
ser una plana web i un diari setmanal, el meu homenatge als
lectors i també als treballadors, i que les coses són
complicades.

Gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Manresa. Hem esgotat l'ordre del dia d'avui,
vull agrair la seva assistència, així com la dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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