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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els pareix començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Joana Barceló.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sra. Presidenta, Jaume Tadeo substitueix Assumpta Vinent.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

I.1) Pregunta RGE núm. 2461/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incompliment de la llei (I).

I.2) Pregunta RGE núm. 2462/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incompliment de la llei (II).

I.3) RGE núm. 2463/07, de l'Hble. Diputat Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions dutes a terme en relació amb el traspàs de
Justícia.

I.4) Pregunta RGE núm. 2464/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nomenament del director general de
Justícia.

I.5) Pregunta RGE núm. 2465/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conclusions de la reunió amb el
Ministeri de Justícia.

I.6) Pregunta RGE núm. 2466/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a calendari de negociacions per al traspàs
de Justícia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui era relatiu
a un seguit de preguntes formulades per l’Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez, però com que no assisteix a aquesta
comissió, es donen per decaigudes.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1447/07,
presentat pel Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola
a les Illes Balears, relatiu a la memòria corresponent a l'any
2006.

Passam al segon punt de l’ordre del dia. I primer donam la
benvinguda al president del Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola a les Illes Balears, Sr. José Ramon Orta i Rotger, a
qui cedim la paraula per tal d’exposar o presentar la memòria
en qüestió.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS
(José Ramon Orta i Rotger):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En definitiva ens trobam
reunits avui per analitzar la memòria del Consell Assessor de
Televisió Espanyola a les Illes Balears corresponent a l’any
2006. Bé, jo crec que avui serà la darrera vegada que en aquest
Parlament s’analitzi una memòria d’un Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola. Hem de pensar que en aquests
moments el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola no
disposa de cap pressupost, no disposa de personal assignat. No
s’ha procedit per part del Parlament a nomenar els membres del
Consell Assessor, que habitualment, i els diputats que tenen
experiència en aquesta cambra saben que era un dels primers
acords que se prenia en aquesta cambra, el nomenament pel
Parlament dels membres del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola.

En definitiva, jo crec que és una pèrdua simptomàtica d’una
competència autonòmica, una competència autonòmica
derivada d’una llei d’aquest Parlament, per la qual s’havia de
nomenar a cada comunitat autònoma, en concret a la nostra, uns
membres pel Parlament que tenguessin com a funció formar
part d’aquest organisme. És un organisme de caràcter consultiu,
però també fa falta dir-ho, un organisme amb un caire
fiscalitzador sobretot perquè hi hagués les situacions als
informatius d’objectivitat, transparència informativa.

Durant l’any 2006 realment el Consell Assessor estava
format per membres de tots els partits polítics. El grup
majoritari era el del Partit Popular que no disposava de majoria
absoluta. En definitiva, una de les seves funcions més
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importants va ser, a través de la contractació d’un estudi extern,
comprovar quines eren les referències informatives a tots i cada
uns dels partits polítics que sortien a l’Informatiu Balear. Estic
segur que tots els membres d’aquesta comissió han analitzat
detalladament aquesta memòria i podran comprovar com i de
quina manera el grup majoritari de les referències informatives
va ser sempre el Partit Socialista. Això va ser denunciat i va ser
fruit de grans debats dins la seu del Consell Assessor, que
desgraciadament varen caure en sacs romputs, sense que
tenguessin la més mínima transcendència a l’hora de cercar una
major imparcialitat en els informatius de Televisió Espanyola
a les Illes Balears.

La circumstància més important que va viure Televisió
Espanyola durant l’any 2006 va ser la solució, a través de la
Llei estatal de sanejament de Radiotelevisió Espanyola, que va
provocar a les Illes Balears una disminució molt substancial
dels membres integrats en aquest centre territorial de Televisió
Espanyola, deixant-lo amb 37 persones, la qual cosa va suposar
una minva de més de la meitat dels membres que hi havia
anteriorment. Això implica com a conseqüència directa una
pèrdua de potència d’aquest centre territorial, no tan sols a
l’hora de fer possibles informatius o altres programes, sinó
també la presència de les Illes Balears en els informatius de
caire nacional de Televisió Espanyola, nacional i internacional.
Però bé, la situació del Centre Territorial de Televisió
Espanyola no deixa de ser exactament la mateixa que passa a
moltes altres comunitats autònomes.

El que consider trist, i per això ho vull dir, perquè és la
darrera vegada que jo comparesc aquí, és que s’hagi deixat
perdre una competència autonòmica; no s’hagi procedit al
nomenament d’un consell assessor; s’hagi buidat de contingut,
s’hagi buidat de personal; no s’ha pressupostat i s’està
incomplint una llei, una llei que obliga aquest Parlament a
nomenar uns membres d’un consell assessor, aquesta llei s’està
incomplint. I per això avui som aquí per darrera vegada, en
nom de la pluralitat informativa i de la feina que els polítics
feim, per cercar el màxim equilibri a les referències
informatives en els mitjans de comunicació públics.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orta. Bé, a continuació hi haurà
intervenció dels grups parlamentaris per formular preguntes o
observacions de menor a major. Grups que volen intervenir?
Per part del BLOC té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement deixar constància
perquè quedi en acta, que nosaltres en el seu moment vàrem
lamentar i seguim lamentant, i creim que ha estat un error que,
a causa del Pla de sanejament de l’ens públic de Radiotelevisió
Espanyola, hagi suposat aquesta reducció de personal, aquesta
manca de presència de les Illes Balears dins la programació
nacional i, sobretot, el temps d’emissió en llengua catalana del
programa degà en català que s’havia fet en aquestes illes. Creim
i seguim creient que açò va ser un error que s’hauria de
corregir, perquè malgrat hi hagi una radiotelevisió pública de

les Illes, la pluralitat informativa que suposava tenir dos
informatius i altres programes en altres temps d’emissió, era bo
tant per a la difusió de la nostra llengua, com per a la pluralitat
informativa. Creim que ha estat un error del Govern estatal en
aquest sentit i ens reafirmam en la necessitat que es replantegi
en un futur.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup Socialista
té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista volem fer una anàlisi prèvia i enfocar-ho,
sincerament crec jo, al tipus de model de televisió que a hores
d’ara estam parlant. Nosaltres creim que és un model totalment
diferenciat del de l’anterior etapa i suposa una aposta pel
consens, una aposta allà on totes les representativitats
polítiques estan representades i per tant, això és un fruit d’un
consens aconseguit durant aquesta etapa dins aquesta
legislatura, crec que és bastant important. Un model de
televisió que nosaltres creim que és imparcial, plural i que, a
més, hi tenen cabuda totes les tendències, no tan sols polítiques
sinó també des de l’aspecte social, crec que això és bastant
important considerar-ho. I el nostre propòsit sempre serà el
consens i per tant, és bo que es produeixi el més aviat possible
aquest consens per tal d’aconseguir que hi hagi voluntat
d’aclarir el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola, com
també ha d’existir per aclarir el Consell Assessor de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que també de vegades
tractam.

Jo vull acabar dient que és bona la línia que s’està duent a
terme, crec que caminam cap a una televisió pròpia, d’una
societat plural i democràtica i que, per tant, crec que els
objectius que estan marcant s’estan acomplint poc a poc i amb
bona lletra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Per part del Grup Popular té la
paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair la presència aquí
del Sr. José Ramon Orta per venir a explicar la memòria del
Consell Assessor del 2006. Lamentar que, tal com ha dit, sigui
aquesta la darrera perquè s’ha deixat perdre precisament
l’oportunitat de tenir..., que cada any això seguís en
funcionament i per una decisió bàsicament política i en cap
moment no crec que això sigui defensar el dret a la informació,
sinó coartar i esbiaixar el dret que tenim tots a la informació.
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Revisant aquesta memòria anual, observem que certs partits
de l’esquerra sempre fan defensa d’una informació que sigui
lliure i que no es produeixi aquesta..., com ho podríem dir... És
lamentable si revisem aquests gràfics precisament veim que no
s’ha donat en cap moment aquesta llibertat o aquesta pluralitat
informativa, sinó que sempre s’ha donat molta més
programació a tot allò que venia del Govern central, a tot allò
que venia d’administracions governades pel Partit Socialista.
Crec que nosaltres el que hem de defensar sempre, i el Partit
Popular així entenc que ho ha fet, és defensar la informació i
que aquesta informació sigui lliure i que no es coarti com s’ha
observat en aquesta memòria presentada avui. Res més.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Per donar resposta si vol té
la paraula el president del Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS
(José Ramon Orta i Rotger):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per contestar en primer lloc
al representant del PSM. Tots els partits polítics vàrem
lamentar a la seu del Consell Assessor la pèrdua de potència del
Centre Territorial de Televisió Espanyola a les Illes Balears. És
una gran pèrdua, però no deixa de ser una cosa que es va
gestionar a Madrid per a totes les comunitats autònomes i
nosaltres ens vàrem veure especialment perjudicats pel fet de
ser una comunitat pluriinsular i pel fet de ser una comunitat
autònoma amb llengua pròpia. Per tant, nosaltres vàrem tenir el
mateix tractament informatiu que Extremadura. Malament!

M’hagués agradat un pronunciament del PSM per allò que
significa la pèrdua de la competència autonòmica que té aquest
Parlament i que té aquesta comunitat autònoma quant a la
facultat que un organisme que emana de la voluntat popular del
poble, expressada a través del Parlament, no pugui pronunciar-
se en aquest moment en cap aspecte en allò que faci referència
a la programació i el contingut dels informatius de Televisió
Espanyola a les Illes Balears. Per què el PSM no diu senyors
del pacte hem de constituir una altra vegada el Consell
Assessor de Televisió Espanyola? Tenim una llei que ens
empara. Jo crec que és una pèrdua, repetesc, creada per llei i
que no s’està emprant.

Per contestar al PSOE. He entès que la seva intervenció
alAludia a una hipotètica falta de consens. Bé, aquí no hi ha
consens, la Llei del Consell Assessor és una llei proporcional,
és una fórmula matemàtica, tants d’escons tants de membres. És
una fórmula matemàtica i cada un dels partits pot nomenar les
persones que consideri més adients. Vostè confon, crec jo, la
Llei del Consell d’Administració de Radiotelevisió de les Illes
Balears. La Llei del Consell Assessor és una regla de tres, fàcil.
M’agradaria que el Partit Socialista recapacités en el fet que
tenim aquesta competència autonòmica que no empram. Però
jo som una mica més malpensat perquè l’any 2006 qui era la
directora i delegada territorial del Centre Territorial de
Televisió Espanyola i Radio Nacional d’Espanya a les Illes
Balears? La Sra. Gina Garcías. Qui és avui la Sra. Gina

Garcías? És la directora general de Comunicació del Govern de
les Illes Balears. És una cosa molt curiosa. Jo li he de
reconèixer que el Consell Assessor no li va donar molt bona
vida a Gina Garcías, li va donar una certa mala vida i per què?
Perquè li criticaven la seva labor professional al front del centre
territorial.

Què ha fet na Garcías? Ha servit la seva venjança contra
aquest organisme, s’ha carregat, ella amb el vistiplau del
president Antich, el Consell Assessor, deixant buida una
competència que era autonòmica. Per què? Jo no ho entenc, la
veritat, si som mal pensant li ho puc dir, per tenir barra lliure i
tenir un altre element de propaganda a favor del Partit
Socialista, a través dels informatius de Televisió Espanyola. Jo
som així de mal pensat, perdonin-me els senyors diputats, però
estic molt acostumat a aquestes qüestions i sé que és així. Si
vertaderament fossin..., no ho sé, vostès dominarien el Consell
Assessor, no tendrien cap problema, però donarien una veu al
partit de l’oposició.

Respecte del que diu la representant del Partit Popular.
Efectivament, crec que en aquesta memòria..., són dades fredes,
comptabilitzades a través d’un estudi extern. Declaracions a la
càmera, representants del Partit Socialista Obrer Espanyol
PSIB-PSOE, 71 hores i 52 minuts, tot l’any; representants del
Partit Popular, 26 hores i 29 minuts. Es dóna la circumstància
que el PSM, un partit que té molta menys representació que el
Partit Popular, tenia 38 hores i 45 minuts de declaracions
davant càmera. No ho sé, no és una cosa que sigui..., són dades
fredes.

Respecte de percentatges negatius d’institucions governades
per diferents partits. Cridava l’atenció..., aquest estudi es feia
conforme als paràmetres que aquest Parlament ha adoptat per
fixar la presència de continguts a IB3, que són els criteris que
marca el Consell d’Audiovisual de Catalunya, aquests mateixos
paràmetres es varen realitzar per a aquest estudi. Percentatges
negatius, Ajuntament de Palma un 40,5% de notícies negatives.
Consell de Menorca, de totes les notícies del Consell de
Menorca només un 7,8% eren negatives. Consell d’Eivissa,
48,5%. Consell de Mallorca 35,7%. Govern de les Illes
Balears, baixava una mica, 42%. Ara el percentatge negatiu del
Govern central del Sr. Rodríguez Zapatero només aconseguia
un 12,8% de notícies negatives. Això no és pluralitat
informativa, això es va denunciar i ara no es podrà tornar fer.
Ho ha aconseguit el Partit Socialista.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orta. En torn de rèplica grups que volen
intervenir? Té la paraula el Sr. Riudavets en nom del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo per començar vull dir que no
entraré en cap debat amb el president del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola aquí, entre altres coses perquè a ell
no li pertoca ni demanar explicacions a aquests diputats, ni
molt manco, no li pertoca desqualificar cap periodista, ni li
pertoca fer anàlisis polítics, ni molt manco. No li pertoca, ni
molt manco, donar instruccions a aquests diputats. Això per
començar.

Tampoc no entraré en desqualificacions, no ho vull de cap
de les maneres sobre les actuacions com a president del Consell
Assessor que ha tengut el Sr. Orta. No me pertoca a mi en
aquests moments, per tant, jo no ho faré.

En tot cas és potestat d’aquest Parlament decidir quan es
nomena un consell assessor, un altre, en tenim varis nomenats.
El nomenarem quan creiem la majoria que volem i ens pertoca
fer-ho. No (...) quan el president del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola ens ho hagi de venir a dir. 

En tot cas, jo crec que ha quedat clar, molt clar i
precisament avui ens reafirmam en aquest sentit, és que
nosaltres ens havíem queixat de com es duia aquest consell
assessor d’una manera molt partidista des de la presidència i no
és una desqualificació, però avui que ens ha ratllat com si fos
un representant d’un partit polític, ha quedat palès que sí era
així i totes les nostres queixes es reafirmen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En nom del Grup Socialista
té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. En la mateixa línia que el Sr.
Riudavets, jo crec que li demanaria al Sr. President del Consell
Assessor respecte, no tan sols cap a les persones que aquí estam
representades, sinó també cap a les persones que no es poden
defensar de certes crítiques. Crec que això és molt important.
I sense entrar tampoc dins un debat, m’agradaria deixar un
parell de coses molt importants damunt la taula.

Miri, vostè parla de notícies negatives, serà que realment
devien ser notícies negatives, perquè en cas contrari actualment
seguiria governant el Partit Popular i per tant, els ciutadans han
elegit a diferents institucions, com a l’Ajuntament de Palma,
que el Partit Popular no governi. Vostè feia referència que
aquest consens no existeix. Miri, el sistema d’altres partits
polítics que han estat governant, era precisament nosaltres
cream un model i nosaltres decidim què feim. Per tant, quan
venguin vostès ja canviaran el que faci falta canviar. Nosaltres
no feim les coses així, a nosaltres ens agrada xerrar amb
tothom, nosaltres apostam pel diàleg i pel consens.

Parla vostè que és un element partidista. Jo crec que vostè
no està legitimat per parlar d’elements partidistes i per parlar de
mitjans de comunicació partidistes. Crec que no està vostè
legitimat per fer-ho. Per tant, torn insistir una altra vegada que
el model de televisió pública que nosaltres apostam és fruit
d’un màxim consens, fruit d’una cabuda de totes les tendències,
no tan sols polítiques i socials i crec que això ha de ser
l’element important a aconseguir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. En nom del Grup Popular la
Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc era evident que
això passaria perquè estam acostumats que l’esquerra sempre
predica el que no creu i sempre és parlar de molta pluralitat
informativa, molta llibertat, que podem dir tot el que es vol,
però quan arriba el moment de presentar un informe i
precisament aquest informe està fet per una companyia externa,
no l’ha fet cap grup polític i aquest informe el que denota
clarament és que precisament i es diu ben clar, es conclou que
hi ha hagut una manipulació informativa important, tant a
Ràdio Nacional d’Espanya com a Televisió Espanyola en
contra del Partit Popular i de la gestió desenvolupada a les
institucions governades pel Partit Popular, fonamentada en la
tendència de les notícies, els temps d’aquestes i els totals en
càmera. 

Els grups de PSOE, PSM i Esquerra Unida aquí tots opinen
el contrari i per què? Està molt clar, sempre han fet el mateix,
predicar el que no creuen. Arriben aquí, desqualifiquen a
tothom, ells poden desqualificar a tothom, però quan la veritat
es plasma, però quan la veritat està recollida en aquest informe,
quan la veritat resulta que la fa una empresa completament
aliena a qualsevol grup polític, clar, això no els agrada sentir-
ho. A partir d’aquí surten com surten, completament rebotats.
La veritat és tossuda i efectivament, tenim aquest gràfic aquí i
esperem que tot això que prediquen que no ho facin. Esperem
que si lamentaven inicialment que s’havia deixat perdre aquesta
competència autonòmica mitjançant llei, enlloc de predicar i dir
aquí que ho lamenten moltíssim, pressionin perquè això no
sigui d’aquesta manera i que no ens trobem aquí davant l’última
reunió per donar compte de les memòries.

Simplement, lamentar una vegada més el to i les maneres,
ja ens hi tenen acostumats per altra part en aquest Parlament,
dels partits d’esquerra.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per tancar aquest debat, si vol, té la
paraula el Sr. Orta per tancar el debat sobre la memòria anual
de Radiotelevisió Espanyola.
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EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS
(José Ramon Orta i Rotger):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull finalitzar la meva
darrera intervenció en aquest Parlament dient que jo no he
volgut dir als diputats què és allò que han de fer, jo sé allò que
he de dir com a representant del Consell Assessor. Jo el que he
dit en aquest Parlament és que he enyorat per part del PSM una
voluntat autonomista, no que vostès facin o deixin de fer,
m’agradaria que ho haguessin fet, no ho han fet i això respon
realment a quin és el seu tarannà, molta boca i pocs fets.

Respecte del PSOE, més del mateix. Què hem de fer? Molt
de tarannà, molt de diàleg, però un organisme creat per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Orta, m’agradaria que se cenyís a la memòria anual, no
a les valoracions dels partits polítics representants aquí.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS
(José Ramon Orta i Rotger):

Molt bé. Només reivindicar i crec que tenc dret a fer-ho,
Sra. Presidenta, l’existència d’un Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola; ho faig a l’organisme que pertoca, el
Parlament de les Illes Balears i ho faig com a darrera
intervenció. Pens dir que, per favor, deman als mitjans de
comunicació si volen prendre nota d’aquest extrem, que els
partits polítics no deixin caure un organisme creat per dialogar
i per parlar sobre un mitjà de comunicació públic com és
Televisió Espanyola i que tots pagam amb els nostres imposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orta. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, només queda agrair la presència del
Sr. José Ramon Orta com a president del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola en aquesta Comissió d’Assumptes
Institucionals.

S’aixeca la sessió.
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