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LA SRA. PRESIDENTA:
Començam la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions als diferents grups.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Diego Guasch.

d’aquest parlament i que té bàsicament dues funcions. La
primera funció és ser oït quant a les programacions relatives a
la ràdio i a la televisió espanyoles en l’aspecte de la
programació pròpia d’aquestes illes, i per una altra banda
presentar justament aquesta memòria que avui debatem aquí.
Aquestes són les dues finalitat bàsiques, i entorn a aquestes
dues competències es desenvolupa una sèrie de treballs que
estan recollits, jo crec que amb bastant profusió, en aquesta
memòria que tots vostès, en conseqüència, coneixen.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, Sra. Presidenta. Patricia Abascal sustituye a Francesc
Antich.
LA SRA. PRESIDENTA:
No hi ha més substitucions?
Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia, consistent en
l’escrit 4406... Sí?
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Margalida Rosselló substitueix Miquel Rosselló.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. No hi ha més substitucions?
Compareixença RGE núm. 4406/02, del president del
Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears, per tal
d'informar sobre la memòria d'activitats corresponent a l'any
2001.
Per tant passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia,
consistent en l’escrit 4406/02, presentat pel Consell Assessor
de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears, relatiu a la
memòria d’activitats corresponents a l’any 2001.
Aquest debat es desenvoluparà segons la Resolució de
Presidència de dia 31 de març de 1992, reguladora de la
tramitació de la memòria anual del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.
Don la benvinguda al president del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears, el Sr. José Ramón
Orta i Rotger, a qui cedesc la paraula per tal que exposi o
presenti la memòria en qüestió. Sr. Orta té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, el motiu de la meva compareixença avui és presentar
o defensar de qualque manera la memòria del Consell Assessor
corresponent a l’any 2001.
Bé, com totes les senyories sabran el Consell Assessor és
un organisme de caràcter consultiu que dimana directament

Per un altre costat he de dir que jo som president d’aquest
consell assessor a partir d’aquest passat mes de setembre i,
efectivament, a mi em toca ara defensar, diguem, una feina que
es va fer l’anterior mandat i que realment jo hi tenc una
participació directa com a membre que era llavors del Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola. No obstant, idò, en
aquesta funció qued a la vostra disposició pel que considereu
més oportú.
Res més, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Orta. Ara hi ha la intervenció d’un
representant de cada grup per formular preguntes o
observacions de menor a major. Donat que el representant del
Grup Mixt està en aquesta presidència, doncs no podrà fer ús
de la paraula i li correspondria al Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista. Si vol la paraula la Sra. Rosselló té un temps
de deu minuts.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar la benvinguda al
p resident del Consell Assessor de Radiotelevisió Espany o l a i
dir que més que parlar sobre la memòria del 2001, tenint en
compte que allò lògic seria venir a presentar la memòria del
2002, aleshores jo el que voldria demanar concretament és si hi
haurà també la possibilitat o si es vendrà a presentar la memòria
del 2002 i la memòria, també, del 2003, tenint en compte que és
l’any, diríem, d’inici d’aquesta nova legislatura, i en aquest
sentit si respecte a tot el que siguin propostes, això per una
banda, per tant les compareixences que hi pugui haver, i en
segon lloc, en termes més generals, també demanar si des
d’aquesta comissió es poden fer propostes de cara a millorar
l’activitat pública de la radio i televisió espanyoles en el sentit
que siguin una ràdio i una televisió que mostrin la pluralitat
d’idees i de plantejaments, i en aquest sentit si també des
d’aquesta comissió es poden fer propostes per tal que es
puguin dur a aquest consell assessor perquè siguin analitzades
per part de Radiotelevisió Espanyola.
Ho voldria saber perquè crec que en aquest sentit tot allò
relacionat amb Radiotelevisió Espanyola té molt d’interès de
cara al tema parlamentari, tant per donar a conèixer a la població
què es fa al Parlament, tenint en compte que es discuteixen
elements fonamentals per a l’organització de la pròpia vida
quotidiana i, en segon lloc, també perquè hi hagi la pluralitat de
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plantejaments ben representada a una ràdio i a una televisió
públiques.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
És un poc per demanar aquestes dues qüestions i, per tant,
en aquest sentit no tendria res més a aportar respecte a una
memòria que ens fa, més que res, una memòria, diríem, de les
actuacions que s’han duit a terme, i en aquest sentit és evident
que no hi ha molta cosa a dir.

Només un suggeriment, i és que la memòria del 2002 si pot
ser que es presenti d’una manera breu, més que res perquè no
té sentit parlar amb una distància de temps tan elevada. Jo crec
que amb això crec que senzillament..., supòs que això es farà
ràpidament. Gràcies.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Orta, té la paraula.
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Orta, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
M oltes gràcies, Sra. Presidenta. Quant a la primera pregunta,
si hi haurà més compareixences per presentar les memòries de
l’any 2002 i, quan es faci la del 2003, idò la del 2003,
evidentment que sí, perquè això és una obligació de caràcter
legal que ve marcada per la Llei reguladora del Consell
Assessor, i jo entenc que sí, que almanco això s’hauria d’haver
fet i s’ha de fer.
Quant a fer propostes al Consell Assessor, vostè és membre
fins i tot del mateix consell assessor. Estam a la seva disposició
per fer tot tipus d’aportacions a Televisió Espanyola; fins i tot
a la darrera compareixença que hi va haver del delegat territorial
de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears en el Consell
Assessor, que vàrem tenir fa escassament tres setmanes,
justament se’ns va demanar això, al Consell Assessor, és a dir,
que el Consell Assessor, com a element dimanant de la voluntat
popular expressada en aquest parlament, idò que havia de fer
propostes perquè la programació de la ràdio i la televisió
pública a les Illes Balears tengués els continguts..., que
nosaltres poguéssim proposar continguts per fer programes
dins aquest tema i, en concret, fins i tot si no record malament
vostè mateixa, Sra. Rosselló, li va fer una pregunta sobre el tema
del Parlament, un programa sobre la vida parlamentària, i el Sr.
Enguídanos va dir que es prendria en consideració i que
efectivament es fa un programa relatiu a temes del Parlament
quan es fa aquí, en aquest mateix parlament, aquest tipus de
reunions, una espècie de plenaris del Parlament amb escolars de
la nostra comunitat autònoma, i que efectivament s’aniria
caminant cap a això.
No obstant també s’ha de dir que, com vostè sap, la
programació de la Radiotelevisió es maneja dins uns marges de
temps que potser no serien els que nosaltres desitjaríem o els
que ens agradaria a tots, perquè és un organisme de caràcter
estatal i les franges horàries que tenim no són les que potser a
tots ens agradarien. Però això depèn ja del Consell
d’Administració de Radiotelevisió Espanyola i escapa, en
conseqüència, de les nostres competències.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Orta. Sra. Rosselló, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies. Sra. Rosselló, efectivament l’any 2002 el
president del Consell Assessor era el Sr. Antoni Company
Bonet, membre d’Esquerra Unida i representant també d’Els
Verds, i jo m’he posat en contacte amb ell per reclamar-li o
demanar-li que efectivament faci la seva feina per la qual ve
obligat, que és fer la memòria de l’any 2002, i en això estam, és
a dir, hem programat ja una sèrie de reunions perquè ens
asseguem i facem aquesta memòria del 2002, i tot d’una que
estigui feta la presentarem aquí al Parlament perquè, quan es
consideri oportú, tenguem aquesta compareixença relativa a la
memòria del 2002, que també em tocarà defensar a mi, amb tota
seguretat, sense que jo hagi estat ni el president del Consell
Assessor ni hagi tengut res a veure amb la confecció d’aquesta
memòria, però bé, les coses són així i esper que sí, Sra.
Rosselló, que la puguem presentar en un breu termini.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Orta. Pel Grup d’Esquerra Unida i Ecologista...,
perdó, pel Grup del PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Eduard
Riudavets té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair al Sr. Orta la
presència en aquesta compareixença aquí a la comissió, i
després en segon lloc felicitar els components del Consell
Assessor per la tasca realitzada que es reflecteix en aquesta
memòria de l’any 2001.
No crec que sigui el moment d’entrar en propostes, eixos i
suggeriments, que ja el trobarem més endavant, que segur que
n’hi ha molts a fer quan s’enceti el pla de feina o es presentin
memòries més properes a l’actualitat. Però sí dues notes que
crec que vull assenyalar perquè altres vegades ja hem
assenyalat i que crec que són prioritàries, i crec que és una
demanda tant del Parlament, en gran part, com també del mateix
consell assessor.
Una és la necessitat que aquest consell assessor pressioni
o intenti aconseguir que (...) les corresponsalies de Menorca,
Eivissa i Formentera, i l’altra és la necessitat que el mateix
consell assessor, per a la seva pròpia tasca, compti amb
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administratius suficients o personal d’administració per poder
dur una tasca i desenvolup ar-la amb certa tranquilAlitat i bona
feina, així com un espai adient per poder desenvolupar les
seves tasques.

del primer dia que es va fer el trasllat, és a dir, de fet un dels
meus objectius com a president és aconseguir tenir una seu que
tengui una vocació de permanència, és a dir, de poder estar allà
on ha d’estar aquest organisme, que és una seu digna, i en això
estam fent feina en aquests moment.

Res més, gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula el Sr. Orta.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair-li, Sr. Riudavets,
el seu agraïment. Jo qued a la seva disposició per allò que hagi
de menester.

Jo li agraesc la seva intenció, diguem, de donar-nos més
mitjans als membres del Consell Assessor perquè puguem
desenvolupar la nostra tasca d’una manera més còmoda, però...,
i esper comptar amb el seu suport perquè nosaltres farem feina
en aquest sentit.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Orta. Per part del Grup PSM-Entesa de
l’Esquerra té la paraula el Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Quant al tema que m’ha coment at vostè de les
corresponsalies, efectivament, jo crec que vostè s’ha llegit la
memòria de l’any 2001 i ha comentat el tema de les
corresponsalies de Menorca, d’Eivissa i Forment era. Jo li puc
dir que això és un tema intern de Radiotelevisió Espanyola, que
com a agent públic contracta de la manera que contracta i
escapa absolutament de les competències del Consell Assessor
poder dir qui s’ha de contractar i en quin termes s’ha de
contractar, és a dir, les nostres competències vénen fixades
molt clarament a la llei i són aquestes dues que he mencionat,
és a dir, que s’hauria de caminar cap a un organisme de caràcter
assessor que tengués més competències de les que té en
aquest moment el Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola? Jo crec que tothom hi estaria d’acord.
De moment tenim la llei que tenim i ens hem de subjectar a
les nostres competències. Si nosaltres hem d’entrar en una
qüestió o en l’altra, de fet el Consell Assessor hi va entrar i va
rebre informació, no crec que hi hagi cap interès obscur en
aquest tema, però bé, les corresponsalies es nodreixen així com
Radiotelevisió Espanyola com a ens públic considera i segons
el seu règim, i a nosaltres se’ns va demostrar i consta a la
memòria que no hi havia cap especialitat en concret en el
sistema de contractació que es va seguir a Menorca, Eivissa i
Formentera que fos diferent a altres comunitats autònomes,
perquè aquesta política que tenia Televisió Espanyola de
restricció de despeses potser es tallava per aquest costat.
Quant a allò que vostè me menciona del tema
d’administratius suficients, idò mirin, jo li comentaré que la
passada legislatura el Consell Assessor -figura en aquesta
memòria- tenia dues persones de personal administratiu. Val,
idò a dia d’avui el Consell Assessor, jo fa un mes que hi som,
té una persona, és a dir, s’ha restringit, de les dues persones
que hi havia inicialment ara només n’hi ha una, és a dir, s’ha
llevat el 50% dels mitjans humans. I quant a l’espai adient la
passada legislatura teníem una seu que jo personalment
considerava molt adequada, que estava en el carrer Lope de
Vega, núm. 3, segon pis; després se’ns va traspassar a una
petita dependència, molt coqueta però petita, a la plaça de les
Drassanes, a la Conselleria de Vicepresidència, i allà estam de
moment amb una vocació de provisionalitat que mantenim des

Molt breument. Som plenament conscient que no és
competència seva la forma de contractació que té l’ens públic
de Radiotelevisió Espanyola. Ara, en el sentit com a
representant del Parlament consider que s’ha d’avançar en
aquest sentit, i li deman com a president del Consell Assessor
que faci saber, ja ha dit que tots hi estàvem d’acord, la
necessitat de variar aquesta forma de contractació. Si vostè va
per aquest camí ens tendrà al costat. És només el que li volia fer
palès.
Quant a l’altre aspecte sens dubte tendrà tota la nostra
colAlaboració per aconseguir un espai que sigui necessari, així
com el personal que sigui necessari. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Orta, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo és que potser no m’he
explicat correctament. És a dir, és que el Consell Assessor no
és qui per dir a Televisió Espanyola: “Escolta, és que no
contractes bé, és que no estic d’acord com contractes”; és a
dir, el Consell Assessor no té competències per dir això.
Nosaltres ens podem ficar en si ens agrada la programació que
fa Televisió Espanyola, si consideram que és adequada per la
idiosincràsia de les nostres illes, si vertebra la nostra comunitat
o no la vertebra. És a dir, és la nostra funció, però no és la
nostra funció ser un comissari dins Televisió Espanyola del
Parlament de les Illes Balears, perquè és que no ho som. Ara,
que podem actuar i treballar amb Televisió Espanyola per
millorar sempre, jo entenc que aquesta ha de ser l’habilitat del
Consell Assessor, millorar i adequar-nos al que ens demana el
nostre poble quant a Radiotelevisió Espanyola. Per això es va
constituir aquest consell assessor, per això l’estatut de la
Radiotelevisió Espanyola va ordenar que a cada comunitat
autònoma hi hagués un consell assessor de Televisió
Espanyola i per això hem de feina.
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Ara, jo no he dit que no estigui d’acord amb el sistema de
dotar les corresponsalies. Evidentment allò adient seria tenir
una seu territorial no a cada illa, sinó a cada poble, però això és
inviable. I això és el que hi ha, Sr. Riudavets. De totes maneres
entenc el seu ànim constructiu i l’hi agraesc.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Orta. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Patricia Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, ante todo también
agradecer su comparecencia y enhorabuena por su cargo.
Bueno, yo iba un poco como mi compañero del PSM a
comentar en primer lugar que consideramos que el trabajo
realizado por el anterior Consell Asesor de Radiotelevisión
Española fue de implicación, de preocupación a la hora de tratar
temas que, como se recogen en la memoria, fueron temas
importantes y en algunos casos hasta polémicos.
También estamos dispuestos a reconocer que quizás una
manera de evitar ciertos temas, como ocurrió en su caso en la
contratación de Menorca, era la vía de poder llevar a cabo la
contratación de personal fijo. Acaba de explicar claramente que
el Consejo Asesor no tiene ningún tipo de competencia en esta
materia y de aquí era simplemente decir que, bueno, si podía
hacer algo por parte del Consejo Asesor que por nuestra parte
nos parecía muy correcto y que, bueno, que podía ser una
solución. Dicho lo que usted ha explicado entendemos
perfectamente los motivos y las razones.
En cuanto al tema de la ubicación usted reconoce que ahora
mismo, digamos, la ubicación no es la adecuada. También hay
que recordarle que ante la Junta de Portavoces se propuso
trasladar el Consejo Asesor aquí, a la sede del Parlamento. No
sabemos por qué motivo se denegó, se denegó, digamos, este
traslado, el PP no quiso digamos que así ocurriera, y
simplemente decir que, bueno, consideramos que podría ser
una buena ubicación. Quizás ahora sería un motivo más que
suficiente para volver a proponerlo, simplemente porque
consideramos que tendría que tener unas instalaciones
adecuadas a la hora de poder llevar a cabo el trabajo del
Consejo.
Y bueno, en cuanto al tema de que efectivamente es
necesario a lo mejor dotar, a lo mejor no, dotar de personal
administrativo al Consejo, y ahora mismo reconoce que incluso
se ha suprimido el 50%, bueno pues, la verdad es que es
preocupante. Consideramos que usted ahí, claro, tiene que
tener un interés especial para que por lo menos se recupere este
50% que se ha perdido, y por nuestra parte tendrá el apoyo
necesario para que esto sea así.
Y nada más. Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias. Sr. Orta, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vamos a ver, el tema de la
ubicación del Consejo Asesor, a mi me van a perdonar, aunque
estemos en el Parlamento, pero a mi me da la impresión de que
el Consejo Asesor muchas veces ha sido para las diferentes
administraciones..., digamos, ¿dónde lo colocamos? Entonces,
como es un organismo dimanante del Parlamento, pues siempre
se ha pensado en que efectivamente sería bueno volver al
Parlamento y, bueno, por parte del Consejo Asesor la verdad es
que no tenemos ningún inconveniente, pero éste es un tema
que periódicamente, por lo menos una vez en cada legislatura,
se ha planteado, y siempre por razones diversas se ha
descartado. No obstante no creo que sea ineludible y
estrictamente necesario que estemos aquí, lo que sí es
necesario es que el Consejo Asesor deje de ser una especie de
casa de mudanzas y que nos estemos trasladando cada
legislatura a un sitio diferente, y en esto estamos trabajando en
este momento. De hecho estamos ya en colaboraciones con la
Conselleria de Presidencia, que nos está buscando una
ubicación que ya tenga un carácter permanente.
En cuanto al tema del personal administrativo quiero
decirles que cuando en la pasada legislatura, en el año 99, había
dos personas; ahora en septiembre, desde que soy presidente,
solamente hay una, y no me lo ponga fácil. Nada más, Sra.
Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Orta. Sra. Abascal, té la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
No, nada, gracias. Ya está.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Popular, i
per defensar el tema té la paraula el Sr. Miquel Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
M oltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, en primer lloc i com no podria ser d’altra manera les
meves primeres paraules van en forma d’agraïment dirigides al
president del Consell Assessor, per felicitar-lo, en primer lloc,
i també agrair la presència del Sr. Juaneda, que és part del seu
equip, que avui també ens acompanya.
Bé, vist el contingut de la seva explicació, de la seva
argumentació, entenem perfectament la dificultat que suposa
fer-se creditor, primer, d’aquesta responsabilitat de presidir el
Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes, i als
pocs mesos comparèixer davant aquesta comissió per rendir
comptes d’una gestió en la qual vostè pràcticament no ha
participat. Entenem que això és una dificultat afegida, no
entrarem en discussions, i més tenint en compte que podem
arribar a coincidir amb alguns criteris que altres parlamentaris
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han exposat aquí. Per tant no entrarem a discutir la memòria, i
més tenint en compte que és la del 2001. L’únic que farem serà,
bé, animar-lo, desitjar-li molts d’èxits tenint en compte que
l’impacte informatiu i la transcendència pública d’aquest mitjà
és importantíssima i bàsicament pensam que hauria d’estar
regida per criteris de professionalitat, de rigor informatiu,
independència i, sobretot per damunt de tot, objectivitat.
Esperam que siguin aquests els criteris que marquin aquesta
pròxima etapa que vostè enceta.
Res més. Animar-lo a treballar decididament en aquesta
feina i esperam que els èxits els acompanyin. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Orta, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Idò tornar-li els agraïments
pels seus bons desitjos. Efectivament crec que les persones
que fan feina a Televisió i a Ràdio Nacional d’Espanya a les
Illes Balears són un exemple d’objectivitat, d’independència i
rigor informatiu, i la professionalitat d’aquestes persones està
fora de tot dubt e. De totes maneres, com que esper que ens
anem veient aquests anys successius per presentar aquestes
memòries anuals, ja tendrem oportunitat de comentar-ho en
aquesta mateixa seu.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Orta. No hi ha més intervencions?
Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més temes
a tractar s’aixeca la sessió i agrair la presència del president del
Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS (José Ramón Orta i Rotger):
Moltes gràcies.
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