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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix Antònia
Vallès.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Marc Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 11587 i 11858/14 i
acumularem a efectes de debat les dues proposicions no de llei,
d’acord amb l’article 174.7 del Reglament del Parlament, ja que
aquestes tracten sobre la mateixa matèria.

Hi estan tots d’acord? Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11587/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la
recepció dels canals de televisió digital que emeten en
llengua catalana a les Illes Balears (rectificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 11662/14).

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 11587/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assegurar la recepció dels canals de Televisió Digital Terrestre
que emeten en llengua catalana a les Illes Balears, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 11662/14, té la paraula l’Hble.
Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el mes de desembre
de l’any passat, el meu grup va presentar aquesta proposició no
de llei que té com a pretensió poder assegurar la recepció dels
canals de la TDT que emeten en llengua catalana aquí a les illes.
Hem de recordar que va ser l’any 2010 quan es va produir
l’apagada analògica, quan es va executar aquesta apagada
analògica i la proliferació de multitud de canals a través de la
Televisió Digital Terrestre, íntegrament tots ells en castellà i
prèviament el Govern de les Illes Balears l’any 2009 ja havia
firmat un acord amb la Generalitat de Catalunya, precisament
per garantir la recepció dels canals de la Corporació de
Catalunya, a través d’un dels múltiplex autonòmics.

Però a partir de l’any passat, a través d’una normativa de
l’Estat, a través d’un acord del Consell de Ministres, es va
aprovar un reial decret on s’aprovava un nou Pla de Televisió
Digital Terrestre, per alliberar una part de l’espai radioelèctric
i destinar-ho al desplegament de la telefonia mòbil, anomenada
de quarta generació, coneguda com a 4G. Idò bé, per fer aquest
desplegament de la telefonia mòbil de quarta generació és
necessari alliberar un dels múltiplex, o un dels canals d’àmbit
autonòmic, arrel d’aquesta normativa estatal, i el que canal que
s’ha alliberat és el canal 65.

Hem de recordar que tot això havia d’estar llest per al dia 1
de gener d’enguany, si bé el propi Govern de l’Estat ha establert
una pròrroga fins al mes d’abril, perquè es veia que tot això no
podia estar enllestit amb les condicions desitjables.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista, per donar una
solució, perquè creim que la té, malgrat s’elimini un dels
múltiplex del canal 65 autonòmic, la qual cosa implica que
desapareguin els canals que fins ara vèiem de Catalunya i per
tant, en llengua catalana, el meu grup ha presentat una
proposició no de llei per la qual es proposa d’instar el Govern
perquè s’arribin bàsicament a acords amb els consells insulars
de cada una de les illes, tenint en compte que cadascuna de les
illes a través dels consells insulars, tenen un múltiplex cada un
d’ells d’àmbit insular. Això permetria poder garantir la recepció
dels canals en llengua catalana, bàsicament el Canal 3/24, el
Canal 33, o el Súper 3, o el canal infantil Súper 3.

Coincideix la nostra proposició no de llei bàsicament amb
la proposició no de llei també presentada pel Grup Parlamentari
MÉS i per això esperam que tengui el suport de tots i cada un
dels grups, ja que suposa o suposaria no canviar la recepció dels
canals que hem tengut fins ara, a través d’un mecanisme que és
aprofitar els múltiplex insulars que tenen cada una de les illes i
que en aquests moments està inutilitzada.

També volem fer referència a la situació per la qual passa la
recepció de la TDT, especialment a l’illa de Formentera, que si
no s’arreglen les condicions que ja des del Consell de
Formentera s’ha reivindicat, podria suposar que l’aplicació
d’aquest dividend digital a l’illa de Formentera, fes desaparèixer
determinats canals en aquesta illa.

Per tot això, demanam a tots els grups que donin suport, tant
a la nostra proposició no de llei, com en aquest cas a la del Grup
Parlamentari MÉS, les quals coincideixen, a fi que el mes que
ve, en què s’ha de produir definitivament la desaparició d’un
dels múltiplex d’àmbit autonòmic, que depenen per tant, del
Govern de les Illes Balears, per alliberar aquest espai
radioelèctric per a la telefonia mòbil de quarta generació,
aprofitar en aquest cas els múltiplex insulars que hi ha a cada
una de les illes, per a la recepció dels canals en llengua catalana
que hem tengut fins ara. Tot i recordar que la proliferació, que
en una part ha estat molt positiu en l’apagada analògic i l’encesa
digital, a través de la TDT, ha suposat que tenguem una oferta
molt més gran de canals en aquest cas digitals, però tots ells en
llengua castellana. Per això, esperam que tots els grups donin
suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 
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2) Proposició no de llei RGE núm. 11858/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir la recepció
a les Illes Balears dels canals de televisió afectats per la
supressió d'un múltiplex autonòmic.

I ara per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
11858/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir la
recepció a les Illes Balears dels canals de televisió afectats per
la supressió d’un múltiplex autonòmic, té la paraula l’Hble. Sr.
Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, dir que
coincidim amb l’exposició que ha fet la diputada Pilar Costa i
lògicament votarem a favor de la seva proposició no de llei, que
és quasi totalment coincident amb els punts, tot i que estiguin
redactats de forma diferent, de la nostra proposició que ara
defensaré i que també presentam.

Com s’ha dit, la regulació estatal de l’espai radioelèctric
preveu suprimir canals de TDT, per deixar freqüències
disponibles per a la telefonia mòbil de quarta generació.
Consideram però que aquesta reordenació no pot, no hauria, de
ser l’excusa per suprimir canals de la Corporació Catalana de
Mitjans de Comunicació. Val a dir que en aquest sentit que la
normativa sí que contempla la supressió d’un dels dos múltiplex
autonòmics que actualment tenim a les Illes Balears.

És per açò que el nostre grup, a través de diverses
iniciatives, ha presentat o ha defensat una posició que avui
també tornam reiterar. Creim que el Govern, instam el Govern
perquè aquest hauria d’assegurar, creim, la recepció dels actuals
canals, TV3, TV3Cat sinó, 3/24 i Súper 3 i que faci una
proposta perquè açò sigui possible, sigui viable, tant
tècnicament, com jurídicament. 

En segon lloc també hem defensat i avui ho tornam
proposar, que es reclami, es negociï amb l’Estat, cosa que a dia
d’avui hem de dir que no s’ha fet, perquè cada vegada que el
nostre grup s’ha interessat en aquest sentit, la resposta ha estat
nulAla, que es reclami com deia a l’Estat, una consideració
específica per tenir llengua pròpia, com a fet diferencial, com
passa a Catalunya, dos múltiplex autonòmics. 

No n’hi ha prou en quedar-nos només amb TV3, amb
TV3Cat, que serà el que passarà, no ho acceptam i no ho podem
reconèixer com una situació vàlida; no ho podem acceptar
perquè suposa no només anar en contra del compliment de fer
feina en aquell sentit que marca l’Estatut, amb el mandat
estatutari, de la normalització lingüística, aquests canals juguen
un paper molt important, són un instrument important en la
normalització lingüística, i en segon lloc, per una qüestió de
llibertat, de llibertat dels ciutadans de les illes per elegir els
mitjans, els canals, a través dels quals es volen comunicar.

Diverses entitats culturals han fet propostes, avalades
tècnicament i jurídicament, com s’ha dit també, que incorporen,
preveuen, la utilització del múltiplex insulars dels consells
insulars, ara mateix en tenim 1 per a Mallorca, 1 per a Menorca
i 1 per a Eivissa i Formentera, per mantenir i fins i tot
augmentar l’arribada de canals en llengua catalana a través de
la TDT. En aquest sentit, s’ha proposat i nosaltres assumim com

a proposta vàlida usar els canals de què disposen els consells
insulars, per emetre IB3, també IB3 d’alta definició i aprofitar
per complir amb el marc legal que precisament també no s’ha
executat, que indica que la televisió autonòmica ha de realitzar
desconnexions a cada una de les illes i en aquest sentit poder
participar, que hi hagi una participació significativa dels
consells insulars.

En aquest sentit creim que el Govern manté una postura fins
ara ambigua i jo crec que avui clara. Ambigua perquè quan el
nostre grup li demanava al conseller de Presidència sobre
aquesta qüestió, el conseller, ho recordaran, fa poc més d’un
mes, deia que tècnicament no era possible utilitzar els múltiplex
insulars. Ara, el mes de febrer, a través de respostes escrites, el
mateix conseller diu que açò en aquest moment no serà una
realitat, que s’està estudiant a nivell tècnic i jurídic, però que a
finals d’aquest mes, és a dir, dia 1 d’abril, no es seguiran veient,
perdrem, s’apagaran els canals 3/24 i el Canal 3 o Súper 3,
Canal 33. Els queda per tant, poc menys d’una setmana.

I què ha fet el Govern en aquest sentit? Simplement
reafirmar que tècnicament i jurídicament no és possible, però
cada vegada que se li demana per aquests informes jurídics i
tècnics, no els coneixem, no sé si avui apareixeran, però després
d’insistir a conèixer aquests informes tècnics i jurídics, la
resposta ha estat zero. Si existeixen i són l’aval perquè es
produeixi l’apagada d’aquests dos canals, doncs crec que com
a acte de transparència els hauríem de conèixer.

Vull dir també que els consells insulars, almenys el Consell
Insular de Menorca, està d’acord amb la nostra proposta,
aquesta mateixa proposta la va presentar el nostre grup en el
Consell Insular de Menorca i el Consell Insular de Menorca la
va modificar lleugerament, però la va aprovar. I què va aprovar?
Va aprovar expressar la voluntat al Govern de colAlaborar en el
procediment d’adaptació al dividend digital, ho estic llegint
textualment de la resolució del consell insular, en el sentit de
poder preveure la cessió del canal múltiplex, actualment
adjudicat al Consell Insular de Menorca, a favor del Govern
balear, per garantir la recepció dels canals 3/24 i Súper 3, Canal
33. Per tant, per part dels consells insulars no hi ha cap
problema, ans el contrari, s’han posat a fer feina perquè
jurídicament i tècnicament sigui possible.

Per tant, no hi hauria d’haver problemes. Nosaltres entenem
que el problema no és jurídic, no és tècnic, és ideològic i és una
altra vegada el mateix problema que hem patit durant aquests
quatre anys i que vam conèixer el primer dia que va començar
aquesta legislatura i és aquest menyspreu, aquest rebuig a tot
allò que suposi potenciar la llengua pròpia de les Illes Balears,
la llengua catalana i fer-ho a través dels mitjans que hi ha
disponibles, els propis i els d’altres comunitats autònomes amb
les quals compartim la llengua i que lògicament, el lògic seria,
com fan les altres comunitats, les castellanes per exemple,
colAlaborar per tal de potenciar la llengua que és un patrimoni,
o hauria de ser reconegut per a tots com un patrimoni colAlectiu.

Res més. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I ara en torn de fixació de
posició per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Alejandro Sanz, també per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, señores diputados. Como
ya se ha explicado, el Gobierno de la nación el año pasado
aprobó el Real Decreto con el nuevo plan de Televisión Digital
Terrestre (TDT), para desplegar la cuarta generación de
tecnología móvil y liberalizar el denominado dividendo digital.
Casi 1 millón de edificios, el 55% de los hogares han tenido que
resintonizar las antenas, antes de final de año, lo que supondría
un coste de 286 millones de euros que ha asumido por parte de
las arcas del Estado. El dividendo digital es el proceso que
obliga a liberar la banda de los canales que van del 61 al 69,
ocupados hasta el momento por los canales TDT, con el objeto
de que puedan ser utilizados por parte de las redes inalámbricas
de última generación 4G.

Es un problema que se plantea a nivel europeo, cuestión que
se omite en las exposiciones de motivos de ambas PNL y que
también se ha omitido por parte de los grupos políticos que
antes han intervenido, ante la próxima reordenación del espacio
radioeléctrico fijada por la Unión Europea. El Consejo de
Ministros aprobó el 27 de diciembre del año pasado, ampliar el
plazo máximo de liberalización del dividendo digital, hasta 31
de marzo de 2015, es decir, dentro de unos días, para facilitar la
adaptación de la TDT a todos los hogares del conjunto español.

Por tanto, el primer punto que queremos dejar claro y que
conste en acta, es que es una decisión que afecta a todos los
ciudadanos de la Unión Europea y que no es una decisión ni un
capricho unilateral por parte del Gobierno de esta comunidad
autónoma.

Por otro lado, también no hay que confundir con lo que ya
se hizo anteriormente por el Gobierno socialista del 2010, que
fue adjudicar 9 canales de Televisión Digital Terrestre,
saltándose la Ley de comunicación audiovisual, puesto que se
adjudicaron sin concurso. Lo que ha hecho este Gobierno, lo
que hizo el Gobierno hace unos años no tiene nada que ver.
Aquí lo que se ha hecho es ejecutar la sentencia del Tribunal
Supremo, que justamente ha declarado ilegal aquella
adjudicación. 

El 6 de mayo del 2014, supongo que todos ustedes ya
conocerán, se dejaron de ver 9 canales de la TDT, acatando la
sentencia del Tribunal Supremo y nadie dijo nada. Por cierto,
con niveles de audiencia similares a los canales que hoy se
plantea en esta comisión, Canal 33 y 3/24 y nadie de este grupo,
que conozcamos, o de otros grupos parlamentarios nadie dijo
nada. Se perdieron canales como de Atresmedia: Nitro, Explora,
Sexta 3 y de Mediaset: Siete, Nueve, Unidad editorial, AXN,
Marca TV y Net TV, como por ejemplo Intereconomía. 

Como ya se ha explicado, el Govern de las Illes Balears,
gestiona dos múltiplex autonómicos, el múltiplex 26, donde se
alojan TV3, Canal 4, IB3 y IB3HD y el múltiplex 65 que están
3/24, Canal 33, IB3 y IB3HD. Hasta el 31 de marzo y en gran
parte del territorio, aunque no en su totalidad, prácticamente de
todas las cadenas, a excepción de los canales de alta definición
y Teledeporte han estado emitiendo en simulcast, es decir, a
través de las frecuencias simultáneas, aquello que decimos
vulgarmente la nueva y la vieja. A partir del 31 de marzo se
apagarán progresivamente las frecuencias antiguas y con ello se
eliminarán las duplicidades. 

Desde hace meses, ya lo ha explicado el Sr. Nel Martí, el
Govern de las Illes Balears ha estado la mejor solución técnica
para que no deje de verse ningún canal y así se ha explicado en
diversas ocasiones en el Parlamento, con el objetivo claro de
que no decaiga la recepción de ninguno de los canales de
televisión actuales. Posición ambigua es faltar a la verdad, el 9
de diciembre en este pleno, ante una pregunta de la oposición
sobre esta misma cuestión, ya dijo el vicepresidente del
Gobierno: “si algo tenemos claro es que en la medida de lo
posible, este gobierno trabaja con la finalidad de que no decaiga
la recepción de ninguno de los canales de televisión actuales.
Así lo deseamos y así nos gustaría que fuese”. Por lo tanto,
posición ambigua ninguna, todo lo contrario, cuantos más
canales se puedan ver en nuestra comunidad autónoma mucho
mejor.

Como ya saben, a fecha de hoy no se ha dejado de ver
ningún canal, pero también como todos ustedes saben, la
reordenación del espacio radioeléctrico en la Televisión Digital
Terrestre, fijado por la Unión Europea, no decisión unilateral
del Govern, por mucho que ustedes lo quieran decir, es una
cuestión de ámbito europeo, obliga a ceder uno de los múltiplex
que gestiona la comunidad autónoma a las compañías de
telefonía o telefónica, para la tecnología 4G. 

A las iniciativas que hoy concretamente debatimos, tenemos
que decir que tal y como están planteadas y con lo que ustedes
proponen, a fecha de hoy no podemos darle apoyo, pero no
porque no se quiera, sino porque jurídicamente entendemos y
este grupo lo entiende, que no es viable. Estas iniciativas que
hoy debatimos las han presentado en otras instituciones, como
por ejemplo el Consell de Menorca, es cierto. Ahí se presentó
una iniciativa calcada del Grupo MÉS, o PSM y el Grupo
Socialista y evidentemente se llegó a una propuesta de acuerdo,
supeditado a un informe jurídico. Y hoy tenemos que decir que
jurídicamente, según nuestras informaciones, pues no se puede
hacer en cuanto a que los usos de los múltiplex insulares, recaen
en las competencias del Estado y es prácticamente inviable un
convenio entre cada consell insular y la Generalitat de
Catalunya.
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Otra solución técnica es introducir los dos canales, 3/24 y
Súper 3 en el múltiplex autonómico, aunque ello supondría una
reducción de ancho de banda y por tanto, de la calidad de IB3.
Como ya saben, IB3 ha reducido en parte su calidad para que
pueda caber TV3 y TV3 no se perderá. Y para saber de qué
estamos hablando, Súper 3, 33 durante el año 2015 ha tenido
una cuota en pantalla del 0,2% y Canal 3/24 una cuota de
pantalla de 0,1%, una cuota de pantalla prácticamente inferior
o similar a los nueve canales que se perdieron hace un año y que
nadie tampoco dijo nada.

Pero aún así, desde el Grupo Popular queremos pensar que
estarán totalmente de acuerdo con nosotros en que no es bueno
reducir aún más la calidad de nuestra televisión pública, que no
es otra que IB3, televisión que cada día la ve más gente,
televisión que fue vista el año 2014 por más de un millón de
personas. Cada día, prácticamente, cerca de 300.000 personas,
de una manera u otra, conectan con IB3 y eso evidentemente,
pues, supongo que lo que tenemos que defender primero de todo
es nuestra televisión pública que es IB3, y de hecho ya TV3
tendrá cabida.

Por tanto, señores diputados, no es un tema de querer o no
querer, yo creo que no es justo que se lleve a un terreno
meramente partidista, de hacer creer que es un capricho del
Govern balear o en contra de la lengua catalana, nada más lejos
de la realidad; el Gobierno no tiene ninguna voluntad de que se
pierda ningún canal por muy poco seguimiento que tenga
cualquier canal televisivo, de hecho, se ha realizado y se está
trabajando en todo lo posible desde el minuto uno y es un tema
que jurídicamente y técnicamente no es viable. 

Desde el Grupo Popular lanzamos que se tienen otra
propuesta que jurídicamente o técnicamente sea viable la
trasladen al Gobierno balear, hay foros técnicos que están
trabajando, de hecho creo que el viernes, según me comentan,
hay una reunión para hablar de ese tema con los técnicos en la
materia; si hay alguna solución para que esta decisión que afecta
a la Unión Europea, a toda Europa, no se vean perjudicado esos
canales en Baleares, pues, estamos encantados de que si ustedes
encuentran la solución técnica-jurídica pues que se pueda emitir,
como ahora se están emitiendo esos canales. No tenemos ningún
impedimento.

Por lo tanto, no es una decisión política, es una decisión
técnica y jurídica y si evidentemente, pues, solicito los informes
jurídicos pertinentes a la Conselleria de Economía para que se
los puedan facilitar y a nivel técnico ya les he explicado la
decisión que hay. De todas maneras, hay una reunión el viernes,
si tienen una propuesta que lanzar pues láncela, el objetivo del
Gobierno balear es que se vean todos y cada uno de los canales
por muy cuota de pantalla que tengan.

Una vez fijada la posición de nuestro grupo parlamentario,
como presidente de esta comisión pues me gustaría decir unas
palabras en el sentido simplemente de agradecer a todos y a
cada uno de los miembros de esta comisión durante el trabajo
que se ha hecho desde el respecto mutuo durante estos cuatro
años, especialmente a la vicepresidenta de esta comisión, la Sra.
Lourdes Aguiló, que ha sido un placer trabajar con ella, también
el secretario de la Mesa, Fernando Rubio, y como no a la
letrada, Esperanza, que siempre ha estado las 24 horas del día
para que toda esta comisión funcionase correctamente. También

a la gente personal de esta casa y a todos los grupos, tanto de mi
grupo como la diputada no adscrita, diputado no adscrito, a los
diferentes grupos, agradecerles y desearles mucha suerte de cara
al futuro.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula, per
contradiccions, per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, començaré per
la part positiva que són les darreres paraules del portaveu del
Grup Popular, compartesc els agraïments amb la Mesa
d’aquesta comissió i amb els companys diputats i diputades
d’aquesta, però he de lamentar la negativa del Grup Popular a
donar suport a una proposta amb la qual crec que tots hi
podríem estar d’acord.

Em semblen excuses de molt mal pagador que el Grup
Popular s’empari que l’eliminació d’uns dels múltiplex
autonòmics que ve per normativa estatal i, efectivament, perquè
la normativa europea preveu a tots els països de la Unió
Europea aquesta redistribució d’espai radioelèctric europeu,
això és una cosa que evidentment és una evidència, i l’altra és
si l’eliminació d’aquest múltiplex autonòmic que provocarà que
a partir de dia 1 d’abril no veiem els canals en llengua catalana
de la Corporació Catalana té solució o no. Nosaltres defensam
que sí. Se’ns diu que portem aquí informes jurídics, ja és el
darrer que l’oposició hagi de portar aquí els informes jurídics o
els informes tècnics del que vostès políticament no volen fer
perquè hi ha determinats temes als quals vostès tenen alAlèrgia
i aquest n’és un d’ells.

Miri, la Generalitat Valenciana ja fa molts anys que va
tancar les emissions de TV3 excusant-se també en les qüestions
tècniques, quan tothom sap que va ser una decisió política.
Siguin més valents i ho expliquin clarament. 

L’any 2010 el Govern del pacte progressista aquí, a les Illes
Balears, va firmar un conveni amb la Generalitat de Catalunya
perquè es poguessin veure aquests canals. En aquests moments
el problema que suposa l’eliminació del múltiplex autonòmic té
solució utilitzant el múltiplex insular, i vostè em diu, no, això
tècnicament no és possible perquè depèn de l’Estat. Però miri,
l’Estat som tots, per cert, governat pel mateix partit, pel Grup
Popular, que aquí no dóna suport a aquestes propostes. Si hi ha
voluntat política d’arreglar-ho amb l’Estat, amb la Generalitat
de Catalunya i amb el Govern de les Illes Balears, evidentment,
això té solució.
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Miri, aquesta eliminació del múltiplex autonòmic, que serà
el canal 65, estava previst per al 31 de desembre, precisament
el Govern de l’Estat va acordar prorrogar o donar un termini
més de tres mesos per solucionar tot això. Vostès no han fet res,
zero, i ara arribam a cinc dies d’acabar el mes de març, que és
quan s’eliminarà aquest múltiplex autonòmic i s’eliminaran les
recepcions dels canals en llengua catalana, i han seguit fent el
mateix, zero, és a dir, res, perquè la seva voluntat política és que
es deixin de veure els canals en llengua catalana de la
Corporació Catalana. I aquesta és una trista realitat que a vostès
els ha perseguit sempre i ara s’escuden en l’eliminació d’aquest
múltiplex autonòmic, que és cert que és per una normativa
estatal i europea de redistribució de l’espai radioelèctric per
donar entrada a la telefonia mòbil de quarta generació, però això
no té res a veure que no trobem una solució alternativa, que hi
és, com dic, amb els múltiplex insulars, de cada una de les Illes,
per tenir la recepció de Canal 33, Súper 3 i el 3/24.

Miri, vostè diu, primer hem de defensar “lo nostro” IB3, és
que miri, IB3 ja està defensada perquè es veu IB3 i, a més, es
veu també en alta definició i en té diversos de canals IB3, no
està en perill IB3. Per tant, no mescli ous amb caragols, com
que IB3 la tenim garantida, el que diem és que, atesa la
proliferació de multitud de canals, cosa que per a la pluralitat és
molt bona, multitud de canals de la televisió digital terrestres,
però que ho són en una sola llengua, en la castellana, seria bo
que no eliminessin aquells que emeten en la nostra llengua
pròpia, la catalana. Què vostès tenen alAlèrgia a això? Sí, ja ho
sabem, desgraciadament, i en aquesta legislatura s’ha pogut
veure més que mai. 

I clar, ens deia: no és que ja es varen eliminar crec que varen
ser nou canals de la TDT en compliment d’una sentència i no
podem veure la Sexta 3, que era la de les pelAlícules, vostès no
poden veure Intereconomia i no sé quants de canals més. Miri,
a mi això em sap molt de greu, m’entén? Però és que no ho
podem solucionar tot, els nous canals que no tenen Atresmedia
ni Intereconomia i tots aquests, idò..., jo què vol que li digui?
No és comparable..., no per un tema d’audiència, que no té res
a veure, jo no li parl d’audiència, perquè per aquesta regla de
tres, és com si del conjunt de l’Estat ens diguessin que
desaparegui Televisió Espanyola perquè tenim altres canals
privats que tenen més audiència, com puguin ser Tele 5 o
Antena 3, i ningú no planteja això.

Que ara en compliment d’una sentència judicial no es
puguin veure o s’hagin eliminat determinats canals no té res a
veure perquè el Govern balear tengui la sensibilitat que hauria
de tenir per no permetre que desapareguin de les nostres
recepcions a partir de l’1 d’abril els canals que fins ara hem
pogut veure en llengua catalana de la corporació catalana.

Només em queda esperar que, com que vostès no donaran
suport a això, el proper govern que arribi, tal i com va fer
l’anterior que va permetre amb un acord amb la Generalitat de
Catalunya veure aquests canals, els torni recuperar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara també per contradiccions
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. La responsabilitat del Govern no recau en
haver generat la situació en què ens trobam, però sí que la
responsabilitat del Govern es no haver trobat o no ha volgut
trobar una solució a la situació que es genera per la reordenació
dels canals i nou dividend digital en la qual es perden ara, ja
sabem de forma clara, dos canals en llengua catalana que
jugaven un paper molt important en la normalització de la
llengua catalana, i també a donar llibertat als ciutadans per
elegir a través de quins mitjans es volen informar o dedicar a
entretenir-se, a utilitzar el seu temps.

Nosaltres sí que creim que hi ha diverses possibilitats
tècniques per mantenir, fins i tot per augmentar l’arribada de
canals en llengua catalana, els hem exposades en aquesta
proposició no de llei i també pensam que el Govern hauria de
vetllar pel mandat estatutari que l’obliga a promoure la llengua
catalana com a llengua d’aquesta comunitat autònoma, una
llengua que necessita instruments per ser cultivada i ser
convertida en llengua habitual, però també en llengua de
cultura.

Per què pensam que hi ha ambigüitat, o hi ha contradicció,
tal vegada seria més correcte? Doncs perquè el gener, el
conseller de Presidència ens deia que no era possible i dia 19 de
febrer del 2015, el Sr. Joaquín García ens respon: “s’està
estudiant la possibilitat d’emetre els canals susceptibles de
quedar fora de l’emissió del canal autonòmic” i ho diu
clarament: Canal 33, Súper 3 i 3/24, amb les freqüències dels
múltiplex insulars. “S’està estudiant”, com quedam? El
conseller de Presidència ens diu que no és viable utilitzar els
múltiplex insulars i per la seva banda el Sr. Joaquín García ens
diu que s’està estudiant.

Bé, estudiant i estudiant, el cert és que arribam a finals del
mes de març i no hi ha cap solució i per tant, amb menys d’una
setmana perdrem dos canals, sense cap perspectiva de tenir una
solució. I, com s’ha dit, és evident que si es vol hi ha
possibilitats de trobar solucions i molt més si es diu que els
problemes són jurídics.

Si els consells insulars no posen cap problema a cedir els
seus múltiplex, com ja s’ha posat de manifest, almenys que jo
en tengui constància a través d’un d’elles, el Consell de
Menorca, segur que és possible trobar una solució com altres
comunitats autònomes també l’han trobada.

Per tant, és una qüestió de voluntat política i no veim
aquesta voluntat política en aquest govern. No té res a veure ni
la quota de pantalla, no té res a veure, perquè bé, seria un altre
debat, estam en el debat de dos canals en llengua catalana,
estam en el debat de la llibertat d’expressió i la llibertat dels
ciutadans a poder-se informar.
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Nosaltres, per tant, seguirem defensant aquestes propostes,
aquestes dues idees que recollim en aquesta proposició no de
llei i pensam, efectivament, que el Govern no té interès a
mantenir aquests dos canals.

Insistesc: per què no podem conèixer els informes tècnics i
jurídics que s’estan elaborant o estan elaborats, ja no ho sabem,
que diuen que no és possible? Els hem demanat, on són aquests
informes?, és que no els té ni el Consell Insular de Menorca que
també els ha demanats, on són aquests informes que diuen que
no és possible..., si no és possible alguna cosa escrita hi deu
haver, que ens ho expliquin, que ens ho expliquin i a partir
d’aquest “no és possible” miraríem les altres comunitats com sí
ho han fet possible i trobaríem una solució, voluntat política en
definitiva.

Per la meva part res més, he de dir que sí, que ha estat un
plaer des de la discrepància moltes vegades debatre amb els
membres d’aquesta comissió i que ara torna ser el moment dels
ciutadans, els ciutadans tenen la paraula i diran quin ha de ser
el camí que ha de seguir ara de nou, que  ha de tornar emprendre
aquest parlament i aquesta comissió i jo esper que ho faci amb
un altre color, però bé, açò serà la voluntat dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de les
proposicions no de llei. En primer lloc, votam la Proposició no
de llei RGE núm. 11587/14, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11587/14.

A continuació, votam la Proposició no de llei RGE núm.
11858/14, del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

En conseqüència també queda rebutjada la Proposició no de
llei RGE núm. 11858/14.

Per acabar, i atès que aquesta serà la darrera sessió d’aquesta
legislatura, em permetran que aprofiti l’avinentesa per afegir-me
als agraïments del president i per agrair en nom de tots la feina
feta per la lletrada, que ens ha assessorat gairebé en totes les
sessions d’aquesta comissió d’Assumptes Institucionals i dels
uixers i de la resta de personal de suport del Parlament, i aprofit
també per acomiadar-me de tots vostès tot desitjant-los molta
felicitat.

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