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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Maicas per Bel Oliver.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, algú més?

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 1268, 1539, 1553, 1555, 1558, 1560,
1561, 1554, 1559, 1562, 1556 i 1557. 

Assisteix el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Xavier Muntaner i Roca, director de Radio d’IB3, el Sr. Joan
Mestre i Garcia, director d’Informatius d’IB3 Televisió Illes
Balears, i el Sr. Xavier Morales, cap d’Informatius d’IB3.

1) Pregunta RGE núm. 1268/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pelAlícules en català.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 1268/12,
relativa a pelAlícules en català, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Lluís Macies i Socias per un
temps...

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És Maicas, gràcies, és un error
habitual, gràcies.

D’un temps ençà, IB3 emet totes les pelAlícules de la seva
programació en castellà. Atès que, segons la versió original del
conseller Gómez, anterior director general de l’ens, l’emissió
tenia un caràcter temporal i n’era la causa una compra que se’n
feu, podria assabentar-nos per quin temps tenen estoc i quan es
tornaran emetre pelAlícules en català a la televisió autonòmica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, si he de ser
franc no puc reconèixer jo aquesta intervenció perquè no l’he
feta jo, per tant, no vos puc contestar amb criteris certs perquè
no és una reflexió meva, no és una afirmació que jo hagi fet. Per
tant, no puc contestar allò que em demanau, a aquesta resposta
concreta, a aquesta pregunta concreta no vos puc contestar.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Maicas i Socias.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, gràcies. Efectivament, vostè no hi era ni va fer aquestes
declaracions. És una llàstima que no hi sigui la persona que les
va fer, però bé, la meva preocupació continua essent que tenc la
sensació que tot obeeix a un pla preestablert. Em preocupa que
vostè no sàpiga si es tornaran emetre pelAlícules en català o no.
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Jo des de casa, tot i que és cert que tenc un canal de
pagament, puc veure 65 canals en espanyol dels quals a més de
20 emeten pelAlícules en castellà, en català en puc veure 4, de
canals, dels quals només a 2 emeten pelAlícules en català. 

D’aquestes dades podem deduir que l’espanyol o el castellà,
tan se val, es troba socialment amenaçat i en greu perill
d’extinció, tant i més si hi afegim la premsa escrita -diaris i
revistes-, les emissores de ràdio i les sales de cinema que editen,
emeten o projecten en català. 

Em tem que tot plegat obeeix a una estratègia dissenyada allí
i executada aquí l’objectiu de la qual és l’extinció de la llengua
catalana; una estratègia perversa que inclou actuacions en els
diferents àmbits susceptibles de ser manipulats: funció pública,
ensenyament, indústria editorial i un molt llarg etcètera.

Estan des del Govern i des de les institucions i, per què no
dir-ho, des d’IB3 aplicant una forma d’anorreament lingüístic
que ens fa viure una situació d’excepció, de resistència. Una
televisió autonòmica com IB3, segons la nostra opinió, només
té sentit si ofereix una programació que enforteixi el sentiment
de pertinença, d’identitat, una programació vehiculada en català
que compensi l’oferta en espanyol de moltes altres cadenes, una
programació que doni cohesió social als ciutadans d’aquesta
comunitat.

Crec sincerament que en el tema de la llengua s’han
equivocat a l’hora de considerar-ne les conseqüències. Aquest
és un poble pacífic, sense cap dubte, però té prou dignitat per
defensar el seu patrimoni, la llengua pròpia; la llengua és l’únic
tret d’identitat que ens fa ser com som, perdre-la significa
deixar d’existir com a poble i som molts els que ens resistirem
a desaparèixer.

Jo, Sr. Ruiz, li agrairia que a la propera intervenció que es
pugui produir pogués verificar si el seu conseller va dir aquestes
paraules i, en qualsevol cas, verificar si l’estoc de pelAlícules en
castellà es va esgotant i tornaran emetre les pelAlícules en català
o si, contràriament, aquesta és una decisió definitiva i és un
canvi en la política d’emissió de pelAlícules. 

En qualsevol cas, les pelAlícules tampoc no respecten el
carrer i el que vostès diuen que és el carrer, que hi ha gent que
parla una de les dues llengües oficials. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Ruíz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Jo no he dit
que no sàpiga el que farem, jo no ho he dit això, és a dir, jo no
em puc fer responsable d’afirmacions que hagin fet uns altres.
Jo vos puc contar el que sí farem, que vos pot agradar més o vos
pot agradar menys, però sí que sé el que farem. I farem
exactament el que fem fins ara que és l’emissió de producció
aliena en castellà, això és el que farem. Vull dir, és un concepte
que tenim molt clar, és un concepte...

(S’escolta de fons el Sr. Maicas i Socías, de forma
inintelAligible)

... -permeti’m Sr. Diputat-, de convivència entre les dues
llengües. És una estratègia que està ben acollida per la nostra
comunitat, està ben acollida i tenim dades que efectivament
certifiquen que això és així. Per tant, no tenim pensat canviar
d’estratègia, és a dir, les adquisicions de drets, no de pelAlícules,
de drets, es continuarà fent com s’ha fet fins ara perquè és una
aposta d’absoluta convicció, vull dir, no és una cosa fortuïta i
aleatòria que decidim idò ara ho feim així o ho farem així.
Evidentment, no vull que vostè interpreti que nosaltres vetarem
la projecció de pelAlícules en català, no és això, el que passa és
que el que sí farem és donar continuïtat al que estam fent fins
ara.

Probablement el conseller, quan es va plantejar aquest debat,
ho va plantejar en termes comercials. És molt més complicat
adquirir drets de pelAlícules en català que no en castellà, és molt
més complicat, a més en retarda a nosaltres en la prioritat a
l’hora de fer les emissions, pràcticament seríem els darrers.
Això tècnicament per a una televisió no és bo, no és bo, és a dir
quan tothom ja ha vist la pelAlícula a la comunitat, a l’Estat,
quan ja tothom l’ha vista a Catalunya, l’emetem nosaltres, això
ja perd una miqueta el sentit de l’eficàcia professional.
Probablement el conseller quan va parlar d’aquest tema es va
referir a això. Però no m’atorgui vostè a mi ni a aquesta direcció
el poder d’establir estratègies perverses d’extinció del català,
nosaltres som molt més modests en tota aquesta història;
nosaltres volem fer una televisió viable, volem respectar els
principis que ens ha ordenat la llei. Evidentment, també tenim
criteris d’actuació, que és aquí on decidim una cosa o l’altra.

Un atac al nostre poble, uf!, això em supera, Sr. Diputat,
establir una estratègia per atacar el nostre poble, em supera i de
molt, jo som molt més humil, nosaltres som molt més humils
que tot això. Aquesta estratègia que vostè planteja em fa por i
em dóna molt a pensar. Nosaltres estam molt més a nivell del
carrer, pensam com a persones humanes que tenim els
problemes de cada dia.

Estratègies d’eliminació, això és com a molt greu. No hi
som en aquest joc, Sr. Diputat, no hi som en aquest joc.

Resposta concreta: continuarem amb aquest model, la
projecció de producció aliena serà en castellà com ara, perquè
consideram que ha estat un encert, i de moment no tenim
intenció de canviar aquesta estratègia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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2) Pregunta RGE núm. 1539/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
projecte d'IB3.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 1539/12,
relativa a projecte d’IB3, intervé el diputat del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
el Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director, en primer lloc,
donar-li la benvinguda a vostè i al seu equip i tot i que no
compartim el seu nomenament, com va ser obvi, sí donar-li
públicament l’enhorabona pel càrrec.

Com a primera pregunta crec que tot i que vostè era ja dins
la casa amb unes altres funcions, crec que el primer que hem de
demanar i el primer que hem de saber, més que qüestions
puntuals, és saber exactament quin projecte vol de la
Radiotelevisió de les Illes Balears. Sé que... amb poc temps,
però si ens podria dir exactament cap on vol dur la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Ja ens ha donat una idea de quina serà la política lingüística,
ja li avanç que evidentment no hi estarem d’acord i que, a més,
creim que contradiu la llei, però en qualsevol cas sí que ens
agradaria saber exactament quines són les qüestions que
planteja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruíz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria en primer lloc agrair
les seves paraules i aplaudir la seva pregunta, perquè entenc que
és una pregunta que està a l’alçada del debat, primer, vostè és el
nou director general, conti’m què vol fer amb la televisió, amb
la ràdio. Crec que això mereix un reconeixement i des d’aquí li
ho vull fer, per tant, el primer és aplaudir la pregunta.

A partir d’aquí podem discutir molts temes, però sí que hi ha
unes qüestions bàsiques que hem de respectar, nosaltres amb
l’ens, amb IB3 no podem fer el que ens sembli bé, tenim un
marc legal que hem de respectar, que està molt ben definit, que
és la llei de l’ens públic, a més, al seu article 2 ens deixa molt
clar quines són les funcions del servei públic, per tant, ens
delimita molt la nostra actuació. Tenim també una Llei del
consell audiovisual, que a l’article 4 parla dels principis rectors
del nostre model audiovisual, per tant, el marge ja no és tant. La
llei també és interpretable com vostè ha dit ara, vull dir, no estic
d’acord respectam o no respectam, és la llei, vull dir està escrit,
negre damunt blanc. Per tant, això ens obliga molt.

A partir d’aquí la direcció general i la direcció de l’ens, els
membres de la direcció, tenim un marge relativament petit, però
hi hem d’afegir una altra qüestió també, que és la qüestió
purament pressupostària, que és el projecte de viabilitat; que
això ens obliga, sí que és cert, a treure tot el que tenim nosaltres
a dins i poder marcar una miqueta la pauta de si anam per aquí,
anam per allà, sempre entenent aquest marc com a un quadre
que ens obliga a actuar aquí dins.

Ho heu dit molt bé, vull dir, tal vegada amb cinc minuts és
complicat, però estic disposat a explicar-li-ho amb més
tranquilAlitat o fins i tot al torn de rèplica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Barceló i
Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és evident que el marc de la llei
de la radiotelevisió, hi estam totalment d’acord, és una llei que
està aprovada per unanimitat i per tant, mentre aquest marc es
respecti entenem que hi pot haver com a mínim qualque tipus
d’aproximacions; nosaltres sempre hem apostat pel mateix,
informatius, proximitat, suport al sector audiovisual de les Illes
Balears, servei públic, en definitiva, allò que marca la llei de la
radiotelevisió. En aquest sentit, l’inst evidentment a continuar
fent producció pròpia, proximitat i a reduir al màxim possible
la producció aliena. La producció aliena suposa un cost, suposa,
a més, fer-ho amb una llengua diferent a la pròpia de les Illes
Balears i, a més, competint amb una oferta televisiva -com ha
dit abans el Sr. Maicas- que ja existeix, ja tenim sèries i
pelAlícules a bastament, d’aquesta oferta.

Em preocupen exactament els criteris, perquè vostè
segurament em dirà que està totalment d’acord amb el tema de
servei públic i dels informatius i de la proximitat, però la veritat
és que ens preocupa la situació econòmica, que ha duit en
aquests moments a una sèrie de retallades, per exemple, s’ha
llevat la pàgina web de notícies, vull dir que sí, crec que a més
és la desaparició d’una de les poques pàgines web que hi havia
en la nostra llengua de notícies actualitzada. S’han eliminat
també delegacions, part forana, a illes, etc. S’han reduït una
sèrie de programes, alguns de proximitat, s’han reconduït. I en
canvi, per això li dic el criteri,  mantenim programes, per
exemple el dissabte vespre un programa que és molt car, per la
informació que tenim costa 25.000 euros cada programa, és un
programa d’entreteniment, però que, diguem que la part de
servei públic i de proximitat, almanco no l’acompleix des del
nostre punt de vista. 

Aleshores, amb un pressupost que dóna a bastament per tenir
aquest tipus de programes no seria discutible, però a un moment
en què es tanquen delegacions, en què es lleven programes, en
què es redueix personal..., avui ha sortit que es pot reduir
personal, és discutible com a mínim que es mantenguin
programes que ens costen 25.000 euros i a més, amb unes
audiències discutibles. Per tant, proposaríem fer programes més
assequibles d’acord amb els objectius que marca la Llei de
Radiotelevisió de les Illes Balears, ho pos com a exemple -
insistesc- del que pensam que ha de ser i que, en definitiva, és
el que ens trobam en aquest moment.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 15 de març del 2012 69

 

La nostra preocupació en aquests moments és una, Sr. Ruiz:
per primera vegada el consell de direcció només representa un
grup parlamentari, dels nou membres del consell de direcció tots
són a proposta d’un grup parlamentari. Vostè per tant, aquí té
una important responsabilitat, els controls que hi havia hagut
sempre al consell d’administració han desaparegut. Per tant, la
transparència i la pluralitat en aquests moments estan en
entredit, i vostè té aquí una gran responsabilitat per demostrar
que no és així, perquè, evidentment, al consell d’administració
hi havia una sèrie de persones implicades en la gestió,
implicades en el dia a dia que tenien tot tipus d’informació tant
d’audiències com d’execució pressupostària, en fi, del que fos,
de contractacions, del que fos. Això ha desaparegut, l’únic
control que queda és aquest, molt limitat al temps i que dóna pel
que dóna i que no és un consell d’administració, no hi té res a
veure, perquè si haguéssim d’entrar a analitzar què és el consell
d’administració, el format d’aquesta reunió s’hauria de canviar
totalment. 

Per tant, li insisteix, Sr. Ruiz, que vostè té una important
responsabilitat i, a més, el fet que vostè hagi estat -li agradi o no
li agradi- una persona amb càrrecs polítics en representació del
Partit Popular el marca encara més. Per tant, a partir d’aquí,
evidentment, veurem com va la cosa i si realment volem fer una
tele viable, una radiotelevisió viable, de futur i que respongui
com dic a aquestes marques d’identitat, de proximitat,
d’informació i de servei públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Barceló. Continuo amb
la meva exposició perquè efectivament heu apuntat coses que
són interessants i que ens durien a un debat molt extens i molt
intens i crec que amb conclusions molt bones, però en qualsevol
cas pilars bàsics del nou projecte, n’he apuntat un, el tema
proximitat.

Per a nosaltres és clau, el tema de proximitat identifica la
nostra televisió i la nostra ràdio, però quan parlam de proximitat
no parlam de distància, vull dir, som més prop d’Inca, més prop
de... no, no, la nostra comunitat afortunadament -segons com
sigui, afortunadament o no- és petita, vull dir que les distàncies
són curtes, aquí l’agilitat a l’hora de tenir informació és
relativament ràpida. És un concepte que no és preocupant el
tema..., malgrat que algú consideri que sí, el tema d’espai, de
distància no és preocupant. 

Quan parl de proximitat, parlam d’intentar transmetre la
imatge fidel del que és la nostra comunitat, del que és el perfil
dels nostres habitants, del nostre poble com apuntaven per aquí,
intentar transmetre com sentim nosaltres. Proximitat no és un
concepte geogràfic, és un concepte de sentiment i això s’ha
demostrat que funciona bé, especialment en el tema dels
informatius. Aquí sí que hem aconseguit transmetre el sentiment
de la nostra comunitat, les audiències així ho ratifiquen i és el
nostre orgull. 

Per tant, qual parlam de proximitat, ho podem centrar en el
tema d’informatius, però ho feim extensiu a altres programes
que funcionen absolutament bé i vos en podria apuntar un parell
amb els qual segurament coincidireu amb mi.

Després hi pot haver un debat, escolta, aquest, vaja, no
encaixa per res amb el que parlam, però és un debat que
podríem tenir i acordar una cosa o no, però hauria de ser fruit
d’un debat. En termes generals (...) del nostre poble l’hem
aconseguida i l’audiència així ens ho ratifica, l’audiència i
alguna cosa més, vull dir, el parer del carrer. Estic segur que
qualsevol de nosaltres quan passeja pel carrer i demana pel tema
IB3 l’opinió ha canviat, l’opinió ha canviat en qüestió de mesos.
Per tant, nosaltres aquí estam tranquils.

Però hi ha un altre concepte que per a mi també és, per a
nosaltres és molt important, que és la participació, no la
participació del colAlectiu que té reconegut un dret d’accés a
l’ens, no, això és aquí, és discutible i ho hem d’afavorir i ha de
ser així, la participació en un concepte molt ample, és a dir, la
Mesa audiovisual ha pogut participar i ha participat, de fet, amb
un pronunciament molt concret en tot el procediment d’elecció
de director general, però no ha estat una actuació puntual en
l’elecció del director general. La Mesa audiovisual, amb qui
vaig ser fa dos dies, va posar damunt la taula totes les seves
inquietuds, evidentment nosaltres des de l’ens també vàrem
posar les nostres possibilitats, per intentar cercar una via de
comunicació permanent, d’enteniment permanent. Aquesta és
l’aposta, participació.

Nosaltres no tenim tota la raó, si nosaltres penséssim que
tenim tota la raó, aniria en contra del que acab de dir, el tema de
l’humilitat. Hem de sentir i escoltar propostes, la Mesa
audiovisual n’és una, però no només compta la mesa
audiovisual, hi ha altres colAlectius, entre els quals els
professionals que participen en el dia a dia de la nostra
organització que tenen la possibilitat d’opinar. Per tant,
confeccionam, tenim un funcionament absolutament
participatiu, que és el que nosaltres volem. Independentment del
tema de les audiències que també marquen una miqueta la ruta
del que hem de seguir i que és fonamental, vaja, ens guiam per
això i això és clau. Per tant, la participació és una peça
estratègica dins el disseny de la nova etapa.

Hi ha un tercer un concepte del qual tothom quan en parla hi
passa molt per damunt, però nosaltres sí que li donam molta
importància i és la funció de promoció econòmica que tenim
dins IB3; ja no és tant només mirar perquè les nostres
productores puguin tenir feina, puguin desenvolupar els seus
objectius, puguin mantenir les seves plantilles; en ocasió de la
reunió que vàrem tenir amb la Mesa audiovisual, Mallorca Film
Commission ens va fer una reflexió absolutament extraordinària
i que enllaça molt bé amb el premi que hem tengut fa no res a
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l’ITB de Berlín per una coproducció d’IB3, que és la possibilitat
que tenim nosaltres d’influir dins el sector econòmic de la
nostra comunitat, en colAlaboració amb les productores i en
colAlaboració amb els responsables de la promoció turística.
Això és fonamental i no podem obviar i molt menys en aquestes
circumstàncies, aquesta obligació. Per tant, lluitarem perquè
això sigui una realitat i lluitarem perquè al final es pugui traduir
en fets.

Tres claus: proximitat, concebuda com els ho he explicat;
participació i promoció econòmica.

Altres consideracions com el que heu plantejat del diari
digital, delegacions, hi ha preguntes que estan relacionades amb
això i si els pareix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ruiz, ha d’acabar.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 1553/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió del diari digital.

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 1553/12, relativa
a la supressió del diari digital, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Oscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Permítanme en primer
lugar comenzar por, en nombre de mi grupo parlamentario, dar
la bienvenida al Sr. Ruiz y al equipo que hoy le acompaña. Voy
a ser breve y voy a ir al hilo directo del argumento de la
pregunta.

Empiezo y comienzo, y permítanmelo ustedes, por una
reflexión: yo creo que las actuales circunstancias económicas y
en adición la herencia recibida por el anterior Ejecutivo, hacen
que en la gestión pública, ahora más que nunca, se exijan
medidas de eficiencia y ahorro, es decir, otro modo de gestionar,
Sr. Ruiz, más responsable. Y si se exigen esfuerzos a la
ciudadanía, con el objeto de recuperar cuanto antes una herencia
económica maltrecha, agravada igualmente y obviamente por el
escenario internacional; si no cabe, esto si queremos ser
razonables, más remedio que la acción valiente que nos lleve al
camino de las necesarias reformas en el modo de gestionar lo
público, también IB3, en nuestra opinión, no debe permanecer
ajena a este reto de ahorrar y de ser más eficiente.

Si se ha suprimido el diario digital, si esta decisión ha
afectado de manera positiva o negativa y qué consecuencias ha
tenido esta decisión, creemos que también es necesario y
oportuno someterlo a la información y debate en esta comisión.
Por tanto, Sr. Ruiz, le formulo la pregunta: en relación a la
petición de datos, ¿disponen ustedes de datos concretos que
justifiquen la decisión de prescindir del diario digital?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, Sr. Fidalgo. Efectivamente,
tenemos datos que avalan la decisión y datos que la justifican.
La justificación prácticamente la ha dado usted, estamos
hablando de recortes porque tenemos la obligación de ajustarnos
a unos presupuestos y tenemos que tomar medidas, medidas que
no gustan, por supuesto que nos gustaría mantener el diario
digital, pero estamos aquí para tomar decisiones y no todas
gustan y ésta es una de las que no gusta.

Pero en cualquier caso, le hago un razonamiento que
entiendo yo que todo el mundo debe entender, las decisiones
que se toman ahora, algunas pueden tener carácter permanente
y hay otras que pueden tener un carácter temporal. Cuando tu
manejas las posibilidades de tomar decisiones temporales, dices,
bueno, tenemos 3 canales de información: la televisión, la radio
y el diario digital; evidentemente con la tele no se puede jugar
temporalmente, es decir voy desmontar la tele y dentro de un
año la monto cuando las cosas estén bien, no; con la radio tres
cuartos de lo mismo, no voy a desmotar temporalmente la radio
porque ahora estamos mal y la voy a montar dentro de un año.
Pero justamente la configuración de un diario digital permite
hacer estas cosas, dejar de emitir un diario digital es
relativamente fácil y volver a emitirlo cuando las cosas
funcionen mejor, es también relativamente fácil. Por lo tanto,
eso ya nos marcaba un poquito por dónde teníamos que actuar.

A partir de ahí, después de un debate se toma la decisión y
lo valoramos. El coste del cierre del diario digital, en términos
económicos son 140.000 euros al año, no es cualquier cosa, son
140.000 euros al año. Evidentemente, no es el único criterio que
nos tiene que mover, porque evidentemente tiene unas
consecuencias el cierre de un diario digital, pues a partir de ahí
intentamos calcular, valorar más que calcular, el impacto
mediático, porque lo tiene evidentemente. Pero ahí tuvimos una
sorpresa que nos dio pie a discutir, a debatir, a reflexionar,
además llegamos a una conclusión que no nos esperábamos bajo
ningún concepto, y es que, no sé si conocen ustedes, si han
tenido ocasión de entrar en la página web de IB3, nosotros sí
que es cierto que habíamos promocionado muchísimo el diario
digital, ib3noticias.com, como vía de acceso a la página web;
entonces esa era la ruta, nuestra publicidad era ib3noticias.com
y a partir de ahí se entraba al resto de la página web. Pues
resulta que desde el cierre del diario digital tenemos más visitas
a la página web y la verdad es que eso nos sorprendió. Hemos
pasado, con datos extrapolados, evidentemente, porque todavía



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 15 de març del 2012 71

 

no tenemos el dato del mes entero del cierre digital, de 120.000
visitas prácticamente a la página web a 140.000, un 16%. Claro,
no te esperas ese resultado, es decir vamos a cerrar el diario
digital, que es lo que hemos promocionado durante mucho
tiempo, entonces poca gente visitará la página web, pues se ha
producido un efecto contrario.

A partir de ahí discutimos, los responsables discutimos lo
que ha pasado aquí, que haya más gente que accede ahora a la
página web.

Las conclusiones son tres, además se las cuento por orden,
entendemos nosotros, de cre de credibilidad: la primera es que
es sí que cierto que hay una cierta saturación de diarios digitales
en nuestra comunidad, entonces, quien intenta acceder a la
página web y lo primero que se encuentra es un diario digital,
pues a lo mejor desiste, porque no le interesa y a partir de ahí no
va más allá. Ahora sin embargo eso no pasa, se accede
directamente a la página web y a sus contenidos. Bueno, pues
puede ser un aliciente, es decir, aquellos que no tienen
necesidad de ver un diario digital, acceden directamente y
acceden a distintos contenidos que le hacen visitar con más
continuidad nuestra página web.

Hay otra interpretación, que alguno la podríá valorar como
mejor o peor, pero también es cierto que puede ser un
incremento paralelo a la audiencia de nuestros medios de IB3,
radio y televisión; es decir, si suben los otros, por qué no va a
subir la página web, bueno, pués ese es otro razonamiento. Y
luego hay otro que alguno lo apunta y puede tener también su
explicación, que es que, fruto de todo este debate público que
estamos haciendo, la gente quiera saber y entre.

Pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que a raíz del
cierre del diario digital tenemos más visitas en nuestra página
web; que se ofrece prácticamente lo mismo, evidentemente sin
la actualización prácticamente inmediata en las noticias, en el
diario digital, se incluyen noticias, se incluye televisión a la
carta, contenidos todos en catalán. Por lo tanto, no digo que sea
(...) el cierre del diario digital, pero no ha sido tampoco un
desacierto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

4) Pregunta RGE núm. 1555/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació en el documental L'obra d'un gegant.
La Serra de Tramuntana i Mallorca.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 1555/12, relativa
a participació en el documental L’obra d’un gegant. La Serra
de Tramuntana i Mallorca, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director General,
benvingut a aquesta comissió de control i benvinguts també als
membres del seu equip, ens veurem per aquí els pròxims mesos
i per tant, estam agraïts per la seva compareixença.

Li volíem demanar per aquesta qüestió, pel documental
L’obra d’un gegant. La Serra de Tramuntana i Mallorca,
perquè ha estat seleccionat per participar en el Festival de
Cinema de la Fira ITB de Berlín, i que, a més, ha estat
coproduïda amb l’Institut Ramon Llull, perquè consideram que
aquesta és una qüestió important. Avui es parla molt de la gran
importància del sector audiovisual, dels beneficis econòmics
que poden suposar per a la nostra comunitat autònoma, per a la
nostra economia i el que pot suposar per al turisme. Per tant,
creim que és una bona iniciativa el fet que la televisió pública,
l’ens que vostè dirigeix, pugui participar en actuacions d’aquest
tipus, per molts motius, perquè s’identifica la Serra de
Tramuntana amb Mallorca i amb les nostres illes i per tant, que
això s’hagi fet a una escaparata tan important com és l’ITB de
Berlín suposa una propaganda per a la nostra comunitat
autònoma com a destí turístic, i per tant, creim que tot això pot
revertir d’una manera molt important a la nostra economia.

A més a més, la Serra de Tramuntana ha estat recentment
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i posar en
valor tot aquest patrimoni cultural, paisatgístic que tenim, dóna
encara més reforç a aquesta idea de què efectivament això serà
positiu per a la nostra economia. Per això ens agradaria saber de
quina manera ha participat IB3 en aquest documental?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Rubio per les seves
paraules. Vos don les dades objectives i després, si em deixa,
faré una petita valoració.

La producció, la coproducció, el preu total ha estat de
182.967 euros, pràcticament 183.000 euros. L’aportació d’IB3
ha estat de 25.000 euros, la qual cosa ens dóna una quota de
participació d’aproximadament el 14%. Després hi ha dades que
poden tenir més o menys interès: la primera emissió es va fer el
maig de l’any passat, amb una audiència de pràcticament el 4%.
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La importància d’això, i a més és un mèrit que aquest equip
no es pot penjar, de la mateixa manera que parlàvem abans que
eren uns altres que ho havien comentat i per tant, ho havíem de
dir, això, nosaltres, el meu equip, ja ho vam trobar fet, per tant,
el que hem de fer és felicitar i donar l’enhorabona per la feina
feta amb anterioritat.

En qualsevol cas no ha estat seleccionat, ha estat guardonat,
és a dir que el premi ja el té, per tant és un motiu d’orgull per a
tots els que som aquí, al Festival de Cinema de la Fira d’ITB
com a millor programa de televisió, per tant, és tot un orgull. I
per què és un orgull? Perquè això a més encaixa en una de les
tres línies que marcàvem abans, que era la promoció econòmica
de la nostra comunitat autònoma, això enllaça directament.
Independentment de la producció que ha estat absolutament
extraordinària, feta per Singular Produccions, extraordinària, és
digne de veure, amb una qualitat tremenda, i per tant, això és un
producte de qualitat que convé exportar.

Però enllaça amb el que us deia abans de la promoció
econòmica, de manera explícita, a més turística de la nostra
comunitat, fa menció clara i expressa del nostre patrimoni, de la
nostra feina, de la feina que es fa de la pedra en sec; recull
opinions de distints protagonistes, vull dir que donen senyal
clara d’aquesta proximitat de què també parlava abans. Per tant,
orgull, satisfacció plena, i a més IB3 va tenir la possibilitat de
participar en el seu moment i per a nosaltres és extraordinari.

Aquest és justament el repte que ens va marcar Mallorca
Films Commission, intentar donar un altre caire a la nostra
institució, participant activament d’aquests tipus de promocions.
Evidentment és una cosa que no obviam i que tendrem molt
present en un futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

5) Pregunta RGE núm. 1558/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractes amb diferents agències de
comunicació.

Per formular la cinquena pregunta RGE núm. 1558/12,
relativa a contractes amb diferents agències de comunicació,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Josep Maria
Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Presidenta. Benvingut Sr. Ruiz i enhorabona pel
nou nomenament. 

La pregunta va dirigida tant al tema de ràdio com de
televisió, que dins aquest entorn econòmic hostil, on és
necessari més que mai justificar i dignificar qualsevol canvi
pressupostari, tant si és una quantitat per més o per manco.

Aquest grup voldria saber quina valoració fa sobre la
situació dels contractes amb diferents agències de comunicació,
tant pel que fa a la televisió com a la ràdio?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, aquesta
actuació l’emmarcam justament en el que comentàvem abans,
és a dir la necessitat de prendre mesures perquè tenim un
pressupost que ens marca el dia a dia i evidentment, el que deia,
hem de prendre decisions, i aquesta és una decisió que s’ha pres
recentment per intentar optimitzar els nostres recursos.

Pensar una cosa, nosaltres fèiem feina amb cinc agències de
comunicació: EFE, Europa Press, APTM, Reuters i SMTV, cinc
que subministraven informació tant a la ràdio com a la televisió.
Evidentment, com poden entendre, aquí hi havia superposició
d’informació.

Però amb l’exercici que han fet els nostres professionals de
determinar quines són les necessitats que sí o sí hem de tenir i
de quines podem prescindir, doncs tenim aquest resultat. I el
resultat és que a la ràdio pràcticament estalviam 70.000 euros
anuals, discriminats en dues agències, que són EFE i Europa
Press, amb una reducció, una renegociació del contracte que
tenim amb ells ens ha permès la rebaixa a 70.000 euros, amb un
import total de disminució de 47.000.

I a la televisió hem fet una cosa semblant, en la mateixa línia
estratègica d’estalvi. Hem estat capaços de reduir 10.200 euros
mensuals. Això són 122.000 euros anuals. Si sumau això és
dóna un import de 192.000.

Torn a insistir, són xifres ja importants, son xifres
significatives. Evidentment això no afectarà, això no és una
decisió ni de la gerència ni la direcció general, això és una
decisió dels professionals que fan feina amb aquestes agències,
són ells que diuen, escolta’m, doncs per aquí, per aquí i fins
aquí podem arribar. Evidentment, clar que els agradaria comptar
amb més recursos, clar que sí! Però com que som a uns
moments en què no sobra res, doncs hem d’ajustar i molt. I ells
han decidit ajustar per aquí. Evidentment després es pren la
decisió i el resultat és aquest.

Sense que pugui veure’s minvat el servei d’informació cap
a la ràdio i cap a la tele, 192.000 euros d’estalvi, i jo crec que
això és fonamental. Aquesta és la decisió que hem pres i jo
consider que és encertada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

6) Pregunta RGE núm. 1560/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a experiència en gestió de mitjans audiovisuals.

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 1560/12, relativa
a experiència en gestió de mitjans audiovisuals, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme Bonet i
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, en primer lloc donar la benvinguda a aquesta comissió
de control al nou director general. No li agrairé que vengui,
perquè crec que seria un poc ridícul que li agraís que complís
amb la seva obligació, que és venir a aquesta comissió a
explicar-nos la seva gestió.

Sí que agraesc les paraules que hi ha hagut de felicitació per
l’èxit del documental Serra de Tramuntana, l’obra d’un gegant,
perquè vàrem tenir l’honor des del Consell de Mallorca, en
concret des del Departament de Presidència que jo dirigia,
d’impulsar i patrocinar també aquest documental que ha tengut
un notable èxit i que ha de ser motiu d’orgull per a tots
nosaltres. Estic content que el Partit Popular ho valori ara.

Al Sr. Ruiz no li vendrà de nou, vostè que ha estat senador,
la dinàmica d’un Parlament, la dinàmica parlamentària i
entendrà que la primera pregunta la formulem, o li formuli
aquest diputat, sobre la seva capacitació, coneixements del mitjà
que ara li correspon dirigir. Té un ample currículum polític i de
gestió política i de confiança política, que, la veritat, l’alab, i
que he de dir que crec no invalida per tenir altres
responsabilitats, més aviat el contrari. Ara bé, sabem que té el
que ha de tenir, és a dir, la confiança del Partit Popular i la
simpatia d’una part del sector.

I la pregunta un poc va en aquest sentit: què més Sr. Ruiz,
què més pot aportar? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a declaració d’intencions i de
principis, Sr. Boned, no em durà al debat polític, no em durà al
debat polític perquè no som aquí per fer això. Hi ha altra gent
que està preparada aquí per fer això, qualificada, i que ve aquí
a fer el debat polític. Jo no venc a això, no perdi més temps amb
aquesta història, no perdi més temps perquè, d’això, jo no en
parlaré.

Vostè em demana l’experiència; jo li contestaré,
evidentment, a partir d’aquí tot el que faci vostè seran
valoracions. Permeti’m que no hi entri, permeti’m que no hi
entri, potser això sí que és una estratègia dissenyada per vostè,
de dur el director general al debat purament polític, jo no hi
entraré, si li va bé a vostè em pareix perfecte. Com a declaració
de principis, i si qualque vegada ho he de repetir ho repetiré,
però el temps que estigui com a director general aquí no faré
cap debat polític en aquest sentit, partidista, que és el que vostè
planteja. Aquí no hi entraré, d’acord?

A partir d’aquí em demana l’experiència. L’experiència és
la que tenc des de dia 10 de gener, des del gener fins ara això és
l’experiència que he pogut acumular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica intervé el Sr.
Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies. Bé, entenc que no vulgui entrar en el debat
polític. Entendrà vostè també, perquè coneix perfectament les
dinàmiques, que aquest és precisament el seu flanc més fluix,
perquè vostè em diu que no farà debat polític, que això... Això
no és perdre el temps, parlar del perfil de la persona que ha de
dirigir l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, és una
valoració nostra, però crec que no és perdre el temps. I allò bo
és que no som els primers ni serem els darrers que entrarem en
aquestes valoracions polítiques. 

Política a priori no és una paraula dolenta; la política s’ha de
circumscriure a allò que s’ha de circumscriure, i aquesta
pregunta tenia o té sentit en el marc de l’argumentació emprada
pel seu antecessor, el Sr. Gómez, que ens recordava
contínuament en aquesta comissió, en el ple o on fes falta que
el Sr. Martorell, també un dels seus antecessors, tenia carnet
d’un partit polític. Nosaltres pensam que el Sr. Gómez també
tenia carnet, o en té encara, carnet d’un partit polític, i pensam
que vostè també. Ja dic que a priori això no és res dolent, però
continuam sense entendre per què un carnet polític, dit i repetit
pel Sr. Gómez, invalidava el Sr. Martorell i no invalidava el Sr.
Gómez o a vostè mateix per dirigir la televisió, perquè això es
deia en aquests termes. Per tant no som nosaltres que duim
aquesta qüestió aquí, qui l’ha posada damunt la taula des de fa
temps ha estat precisament el Sr. Gómez.

Oblidava el Sr. Gómez el seu antecessor, que era el punt de
partida que tenia el govern actual a l’hora de gestionar IB3, que
era el Sr. Terrassa, un perfil força diferent del Sr. Martorell.
També oblidava el perfil de periodista independent de la
direcció de Televisió de Mallorca, o oblidava la professionalitat
dels equips. 

En definitiva, jo crec que en aquests moments, i em sap greu
que li sàpiga greu, però el seu equip no pot dir el mateix. Vostè
ha heretat -no és la seva responsabilitat, certament- un equip
format a través d’un procés de selecció que nosaltres hem
considerat irregular i que trobam que hauria de repetir, aprofit
per dir-li-ho, i tenien un bon punt de partida, no és la primera
vegada que ho debatem, i això al seu antecessor, Sr. Gómez, li
he dit moltes vegades i li diré; tenien un bon punt de partida el
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mes d’agost amb tres eixos que vostès han anat rompent: la llei,
més bona o més dolenta, però una llei aprovada per unanimitat
perquè es va admetre in voce una darrera esmena presentada pel
diputat del Partit Popular que facilitava el  procés de
nomenament que vostès han emprat ara, i la varen modificar per
decret llei el primer mes de gestió del nou govern. Heretaven
una televisió amb un director general de perfil netament
professional i gens sospitós de tenir carnet polític de cap partit,
un tema que, amb el nomenament del Sr. Gómez, també varen
rompre. I heretaven un pla de viabilitat econòmica del qual han
prescindit, perquè apliquen un altre tipus de política econòmica
completament diferent; les circumstàncies, l’herència, etc., sé
que em dirà això.

M’agrada, per cert, que parli de la capacitat de promoció
econòmica que té IB3, que és un fet que el seu antecessor o no
entenia o sempre va negar quan nosaltres li vàrem reclamar o
recordar que aquest era el paper de la radiotelevisió pública en
el marc del sector audiovisual com a sector econòmic. 

Sap que el nostre grup no li dóna suport; per tant no esperi
alabances, i no pot confiar en un perfil que, repetesc, és polític,
clarament polític, com el seu, i a més amb un consell de direcció
que no li tossirà, que ell sí que li alabarà tot el que faci. I
entengui que desconfiem sobretot si a més és un neòfit en la
matèria, com ens ha reconegut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, ja he acabat, deu segons de més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Gràcies. En torn de contrarèplica intervé el
Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. A la pregunta “quina experiència
té vostè en gestió de mitjans audiovisuals” contestaré el que he
dit abans: la que he pogut acumular des de dia 10 de gener fins
a dia d’avui, i explicaré una mica quin ha estat l’esdevenir
d’aquests dos mesos. 

No han estat dos mesos normals en la vida de qualsevol
personal, vull dir que això no sé si serà justificació suficient
però és la que és, és la que és i la que jo puc donar. Han estat
dos mesos molt intensos, dos mesos no dedicats d’una manera
convencional a una feina de vuit a tres, perquè no ha estat això;
ha estat de vuit a vuit, de vuit a nou, dotze, tretze, les hores que
facin falta, amb moltíssima intensitat. Dos mesos amb reunions
diàries, no amb el meu equip que vostè diu que està marcat i per
tant no val, no amb el meu equip, que també, sinó amb altres
que no han estat sospitosos d’absolutament res: proveïdors que
també fan feina amb IB3, productores, hi ha proveïdors que
saben més que nosaltres com funciona IB3, per a la seva
tranquilAlitat... Proveïdors, productores, treballadors, amb la

Mesa Audiovisual, que, bé, jo crec que alguna cosa sí li hem de
reconèixer, la Mesa Audiovisual té un paper clau en tota aquesta
història, perquè si hem donat crèdit a la Mesa Audiovisual quan
ha demanat la dimissió d’un conseller, o d’un director, o de qui
sigui, també ha de tenir crèdit quan avala una candidatura,
entenc jo, entenc jo, i no perquè hagin de cobrar tot d’una, com
qualcú ha dit; “ara com que cobraran, per això voten”; no, no.
Respecte a la Mesa Audiovisual, n’hi hem de tenir quan critica
i quan avala, en els dos moments.

Per tant jo crec que aquests dos mesos han servit per a molt.
A partir d’aquí la sort que tenim tots i que tenc jo és que aquest
ens..., no puc dir presidencialista perquè no tenim un president,
no és “director generalista”, vull dir que no és que el que jo
digui va a missa, aquí hi ha debat, com deia abans, hi ha
participació. I això és la meva garantia, i això és el meu aval, i
entenc que ho heu de fer vostre, també. Escolta, no és un que va
allà i decideix, no, no, no, aquí els mecanismes de decisions són
plurals i es fan plurals amb ànim d’enriquir la decisió final.

I potser jo som culpable de tenir aquest equip directiu. Idò
sí, som culpable, i m’hi trob molt a gust perquè és gent
professional. Probablement en saben més que, d’aquí cap aquí,
tots; que d’aquí cap aquí, tots nosaltres, segur, segur. Això és la
meva tranquilAlitat, faig feina amb ells molt a gust, i si d’això
som responsable, em consider responsable, i els mantendré costi
el que costi sempre que ells es vulguin mantenir. Per tant això
és una tranquilAlitat que ens ha de donar a tots.

Aquesta és l’experiència que jo tenc, experiència i valor
reconegut per qualcú, vull dir..., la Mesa Audiovisual ha dit
coses importants, importants, que s’han de reconèixer. 

Per tant jo entenc la seva inquietud, la seva inquietud
política, a part que, aquesta, la podem tenir tots. La seva
inquietud partidista, l’entenc, d’acord? L’accept, res més, no hi
entraré més, i el que intent és transmetre tranquilAlitat perquè jo
crec que els avals que he posat damunt la taula són suficients.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

7) Pregunta RGE núm. 1561/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre la nova etapa d'IB3.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 1561/12, relativa
a nova etapa d’IB3, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Pilar Costa i Serra.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Ruiz, la cortesia
parlamentària em porta a donar-li la benvinguda i, per suposat,
l’enhorabona, a pesar que, com sap, el meu grup rebutja
profundament el seu nomenament, i aquesta mateixa cortesia li
deman, però sobretot el que li deman és respecte institucional a
la cambra en la qual ens trobam, al Parlament, i a la feina dels
diputats, que no és altra que fer política en majúscules, i som a
una comissió de control i venim aquí a controlar la feina, en
aquest cas a través del director general d’IB3.

Volia preguntar-li, Sr. Director, com afronta aquesta nova
etapa monolítica del Partit Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Ruiz
Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Déu em guardi d’ofendre els
polítics. Jo m’he dedicat a això molt de temps, i més respecte
que jo no en tendrà ningú, el que passa és que jo dic que no
entraré en aquest debat perquè a dia d’avui aquí aquesta no és
la meva funció, n’hi ha d’altres que se’n cuiden, d’això. Per tant
clar que sí, que els respect, faltaria més, faltaria més.

A partir d’aquí, com que em demanau una valoració, una
opinió, la meva opinió és que sí, que sí hem començat bé.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica intervé la Sra. Costa i
Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. Director. Bé, jo esperava -he començat
cortesament- esperava una mica més de seriositat parlamentària
i de resposta a aquest grup, però bé, Sr. Ruiz, la militància en un
partit està clar que no invalida ningú per estar a determinats
càrrecs. Ara bé, estam parlant de la televisió pública, i no estam
parlant que hi hagi un alt càrrec o tan sols el director, que ja és
prou greu, que hagi estat dirigent d’un partit polític, perquè més
greu que el seu cas és el del Sr. Gómez, que era conseller de
Presidència i director general.

Però, miri, és que avui ens hem despertat amb un nou càrrec
del Partit Popular a IB3; aquest és el gerent, el nou gerent
d’IB3, el Sr. José Miguel Fabregat Planas, una persona que
anava a les llistes del Partit Popular a Calvià, concretament el
número 20 fa unes quantes legislatures. Si a això sumam els
components del Consell de Direcció, Sr. Ruiz, li vull recordar:
Sr. Pedro Orfila, va president del PP de Maó; Sra. Núria Ferrer,
a més de farmacèutica, com vostès van dir, va ser regidora del
PP de l’Ajuntament de Santa Eulària; Sr. Francisco Ferrer,
regidor i conseller insular del Partit Popular de Formentera; Sra.
Margalida Alemany, directora general de Formació Professional

amb el govern del Sr. Matas. I podria continuar però no vull
continuar perquè si no se m’acabarà el temps.

Sr. Ruiz, això és molt greu, això és prendre la televisió per
part del Partit Popular, però no intentin dissimular. El Sr. Bauzá,
president de tots d’aquesta comunitat, va dir fa pocs dies que el
Govern no és una agència de colAlocació de membres del Partit
Popular. Sembla ser que es va oblidar de fer l’excepció: devia
voler dir “excepte a IB3". I precisament ho ha fet al revés. Que
hi hagi membres del Partit Popular dins el Govern és el més
normal del món perquè han guanyat les eleccions, fins aquí res
a dir. El que no és normal és que el Consell de Direcció d’IB3
hagi passat a ser una espècie d’executiva del Partit Popular dins
l’ens públic. 

Sr. Director, això ja no té remei, ja només li puc demanar
que faci la millor gestió possible encara que aquesta nova etapa
de l’ens públic ha nascut absolutament viciada, i que el meu
grup exercirà, com no pot ser d’altra manera, el control
necessari perquè hi hagi les mínimes garanties de pluralisme,
objectivitat, que, vista la composició d’aquest consell de
direcció i d’aquest director, això és quasi impossible, però
volem veure una llum al fons d’aquest túnel i, com li dic,
nosaltres com a diputats del Grup Socialista estarem vigilants.

Això és la primera volta que passa en la història, en la
història d’aquest ens públic, i la llàstima és que a pesar que el
president Bauzá es vol apartar de l’etapa del Sr. Matas la realitat
és que el nou consell de direcció demostra que ha tornat una
petita etapa del Sr. Matas a IB3.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica intervé el
Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar en qualsevol
consideració em tranquilAlitza que es comprometi a fer aquesta
feina de control perquè jo crec que és l’obligació del seu grup.
Per a mi també és una garantia, vull dir que ja té qualque
instrument de control, que això ja és important. I no doni la
batalla per perduda; això no li ho dic ni amb sorna ni res, li ho
dic amb absoluta convicció. Si troba que qualque cosa estam
fent malament digui’ns-ho, i respectant aquest fet d’humilitat
que plantejava inicialment. Segur que ens ho dirà, també és cert
que segur que ens ho dirà, però nosaltres som aquí per fer les
coses bé. 

Tot el que ha relatat, que podria ser cert..., bé, no és
necessàriament motiu per fer les coses malament des d’aquí. El
Sr. Gerent és una persona de la meva confiança, una persona
que no ve a dissenyar estratègies ni res, que va a ajudar-nos a
treure això endavant, graduat social i advocat, és una persona
qualificada. La Gerència ha de ser un càrrec de confiança, i jo
he apostat per ell, Sra. Diputada, jo he apostat per ell no per
dissenyar estratègies en contra d’aquell o de l’altre, sinó perquè
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m’ajudi a fer aquesta feina immensa que hem de fer,
extraordinària que hem de fer. Per tant això és la justificació.

A partir d’aquí, i tornant a la seva pregunta, a veure, dos
àmbits distints: l’àmbit purament parlamentari, que evidentment
és el que hem de respectar perquè és un pilar bàsic de la nostra
democràcia; clar que l’inici podria haver estat millor, clar que
sí, a mi m’hauria agradat tenir..., no jo, el Consell de Direcció,
el cent per cent dels vots, el cent per cent dels vots, això hauria
estat extraordinari, però també és utòpic, aconseguir això és
pràcticament impossible. Hem tengut la majoria absoluta; no sé
si és suficient o no, la llei ho deixa ben clar, venc a dir que en
termes reals tenim la majoria absoluta del Parlament. Bé, alguna
cosa significa això; més que la majoria absoluta; no arribam al
mínim establert inicialment però, bé, és una majoria absoluta
respectable. Per què no hem aconseguit allò altre?, idò que
cadascú faci un exercici i repassi quin ha estat el seu paper en
tota aquesta història, no descarregui damunt jo l’èxit o el fracàs
del final d’aquesta història. Aquí cadascú té les seves
responsabilitats. Per tant facin aquest exercici de..., aquest repàs
de la seva consciència a veure on hem fallat. Si al final la
conclusió és que vostès no han fallat, bé, idò ja està,
enhorabona.

Hi ha un altre àmbit de discussió, que és purament
professional, que també ens preocupa i no per no ser en seu
parlamentària no té tanta importància. És a dir, nosaltres feim
feina amb el suport de distints colAlectius. Sí que és cert que dins
l’ens hi ha coses que han canviat i que estan avalant la nova
etapa, i nosaltres estam envoltats de professionals extraordinaris
que ja ens han fet saber que es troben a gust en aquesta nova
etapa. Vull dir que hem començat bé, tenim el vot de confiança
d’aquests professionals. No dic de la direcció, que això podria
ser o no relativament fàcil, dic dels professionals que són allà
dins, perquè detecten que alguna cosa canvia i ens ho han fet
saber, ens ho han fet saber. La llum que no veis vosaltres, que
no veuen vostès -disculpau-, hi ha professionals que sí la
comencen a veure.

Però a més tenim una audiència en aqueixa etapa, recent dels
darrers mesos, que avala també la nostra gestió. Això no és
començar malament, començam bé, ens dóna tranquilAlitat, bé,
una etapa que comença bé, amb una molt bona audiència. A
partir d’aquí les conclusions són evidents. Potser a l’àmbit
parlamentari podria haver estat millorable, però a l’àmbit
professional, escolti, no començam malament, la cosa va bé:
aval de professionals, la Mesa Audiovisual fa una aposta ferma,
audiències bones...

No és una catàstrofe, no és una catàstrofe, l’etapa ha
començat bé, amb un vot de confiança. La nostra feina serà no
decebre això.

Per tant no tenc res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 1554/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència del mes de febrer.

Per formular la vuitena pregunta, RGE núm. 1554/12,
relativa a audiència del mes febrer, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Director, las
televisiones públicas tienen, en mi opinión, y permítame la
reflexión, un doble objetivo: por un lado IB3, obviamente, el de
emitir y programar en función de parámetros insulares, es decir,
dotar al canal autonómico de aquellos contenidos que sin la
existencia de la televisión balear difícilmente podrían hallar
espacio en la parrilla televisiva, un carácter evidentemente y
eminentemente de servicio público.

Por otro lado, obviamente, el objeto de la televisión es,
además de emitir y dotar de estos contenidos a su espacio
televisivo, obviamente ser vista, porque se vista es sinónimo de
ser apreciada, que los ciudadanos igualmente valoren el
contenido de la televisión y que la programación, además, sea
de su agrado: si los servicios informativos son o no son vistos,
qué lugar ocupa en la preferencia de los ciudadanos la cadena de
televisión autonómica, si ha mejorado su audiencia con respecto
al año anterior; todas estas preguntas son importantes e
interesantes para conocer y valorar el nivel de implantación de
la televisión balear en nuestras islas, por lo que soy breve, Sr.
Ruíz, y voy al grano, mi pregunta es: ¿ha variado la audiencia
del mes de febrero respecto al mismo mes del año anterior?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruíz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Me va a permitir, Sr. Diputado,
que dé lectura a algunas cifras que por ser muchas a lo mejor sí
que merece que sean leídas, porque son muchos datos, son
puramente estadísticos y entiendo que son buenos y que quería
ser muy exacto a la hora de darles lectura. 

Tenemos una serie de criterios que dicen que, efectivamente,
empezamos bien y que avalan que la gestión que se está
haciendo es buena, recogidos evidentemente a través de la
audiencia. Algunos de ellos, y le cuento, hemos acabado el mes
de febrero de 2012 con un 6,4% de audiencia, solamente se ve
superado por el mes de febrero del año 2007 con un 7,1. En los
años de existencia de IB3 estamos viviendo, hemos vivido el
mejor mes de febrero, el segundo mes de febrero, en la corta
vida de IB3, por lo tanto, es un dato ya muy para tener en
cuenta.
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Seguimos manteniendo la cuarta posición en cuanto a
cadenas más vistas en nuestra comunidad, solamente superados
por la Primera, Tele 5 y Antena 3, evidentemente no son
competidores directos nuestros, es decir, no podemos competir,
yo creo que es evidente, no estoy anunciando nada nuevo, ni
con Tele 5 ni con Antena3 ni con la Primera y ¡ay! del que se
plantee que estos son competidores nuestros porque entonces
podemos acabar mal. A partir de ahí estamos por delante de los
miembros que integran la FORTA, estamos por delante cuanto
a audiencia de Telemadrid, de Canal 9, Castilla-La Mancha y
Murcia, que van desde el abanico del 5,8% al 3,5. Por lo tanto,
también es motivo de orgullo.

En lo que llevamos de año estamos en una media del 6,7, por
lo tanto es un dato que yo creo que a todos nos tiene que dar
cierta satisfacción, con un incremento del 29% con respecto al
año pasado. Todos son datos positivos, si se fijan ustedes, no
hay ninguno donde nosotros hayamos reducido, hay uno que
luego se lo darán, però hasta el momento todos son positivos.

Somos la única cadena, junto con la televisión de Aragón,
que ha mejorado su audiencia con respecto al año anterior, por
lo tanto otro dato que avanza en las bondades de nuestra
gestión.

Un dato importante que entiendo que será de la utilidad de
muchos de nosotros: en hogares catalano-parlantes somos la
televisión más vista, creo que eso es importante, tenemos el
apoyo de todos esos hogares, una cuota del 15%, que duplica la
del resto, por lo tanto algo también se está haciendo bien.

Los informativos mantienen una audiencia extraordinaria,
extraordinaria, del 16,2% de media.

Y evidentmente, y aquí es el único dato donde bajamos, pero
porque es una bajada generalizada desde la puesta en marcha de
las cadenas temáticas, que bajamos un 8% desde que éstas se
pusieron en marcha; pero si comparamos con otros datos, por
ejemplo Antena 3, que perdió un 43%, Tele 5 un 27 y la Primera
un 14, pues tampoco es tan malo.

Por lo tanto, satisfacción plena y confirmación de que las
cosas las estamos haciendo bien. Gracias.

9) Pregunta RGE núm. 1559/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temps d'emissió dels informatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la novena pregunta RGE núm. 1559/12,
relativa a temps d’emissió dels informatius, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular Sr. Josep Maria Camps i
Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Sr. Ruiz, és coneguda la variació de
determinats suports a la televisió balear destacant entre aquests
els informatius del migdia i del vespre. La pregunta exacta és si
la variació de determinats suports als informatius suposarà un
minvament en el temps d’emissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. No, la pregunta és no.
Evidentment, quan prenem mesures d’aquest estil, com
comentàvem de prescindir dels serveis, de reduir els serveis
d’agències d’informació ho fem amb les garanties evidentment
que això no tendrà una repercussió directa en els serveis
informatius que nosaltres prestam de la casa.

Vos puc comentar estadísticament com funcionarà: el
migdia, l’informatiu de migdia l’hem augmentat entre 10 i 15
minuts diaris, els informatius començaran a les 13,58 i acabaran
entre les tres i quart, tres i vint, i el vespré, doncs bé, amb una
duració de 52, 53 minuts, quan abans en feien 45, doncs bé,
també ha suposat un afegit a això.

En total, incloent també el programa La mirada, doncs
pràcticament tenim unes cinc hores d’emissió diària.

Vull aprofitar per a ja anunciar que tornam a l’emissió del
programa Parlament, jo crec que a aquesta casa és una notícia
que ha d’agradar, això ho farem els diumenges pràcticament per
parlar de l’activitat parlamentària, perquè crec que mereix un
aval a la nostra tele i a la nostra ràdio i evidentment això és el
que podem aportar nosaltres, a partir del diumenge que ve,
entorn dels 25 minuts, que això reforçarà la nostra capacitat per
intentar informar la nostra comunitat.

Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

10) Pregunta RGE núm. 1562/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de varietats a IB3 televisió.

Per formular la desena pregunta RGE núm. 1562/12, relativa
a programes de varietats a IB3 televisió, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet.
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EL SR. BONET I BONET:

Plantejam aquesta pregunta, però bé, primer vull començar
alabant-li el gust de recuperar el programa Parlament, crec que
va perfectament en el sentit de prioritzar una sèrie de tipus de
programes que tenen molt a veure amb la funció de servei
públic que té l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Però precisament per això plantejam aquesta pregunta, tot
pensant que, en el marc dels retalls o reestructuració de la
programació i dels programes que s’emeten des d’IB3, seria
lògic pensar que s’opti per prioritzar aquell tipus de
programació més lligada als objectius que marca la Llei d’IB3,
i en aquest sentit li formulam la pregunta, dient si entra dins la
funció de servei públic, segons la seva opinió, de proximitat i
foment de la identitat de la nostra comunitat la creació d’un nou
programa de varietats a IB3 televisió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Bé, ho
podríem discutir, ho podríem discutir, la resposta concreta al
que vostè planteja, si entra dins la funció de servei públic aquest
talk show al qual vostè es refereix, nosaltres entenem que sí,
evidentment si fos el contrari ja no el ficaríem dins la graella.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica intervé el Sr.
Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, nosaltres formulam la pregunta perquè és cert que hi ha
hagut la finalització de diversos programes, sempre amb
l’argument econòmic, l’argument de l’austeritat per part del seu
antecessor, Sr. Gómez; per exemple Crònica d’avui, el 16 de
febrer, el Sr. Gómez ens deia “Tendremos que dejar de emitirlo
por una cuestión económica”, sense concretar exactament com
repercutia la no emissió del programa Crònica d’avui en el
pressupost d’IB3.

L’emissió de pelAlícules en castellà, també demanat per
aquest diputat, tema económico; el fet de no tenir pelAlícules
d’estrena també en castellà era per a un estalvi; la supressió del
diari digital, també es va parlar en el seu moment d’un estalvi.
Jo entenc que s’han de fer estalvis, s’ha de fer tot un programa
per recompondre la televisió, sobretot amb el pressupost, que
vostè va reconèixer que no bastava per al dia a dia o almenys
així ho publicava un diari, que va aprovar aquest parlament per
a la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Però clar, amb la llei a la mà, a l’hora de prioritzar, nosaltres
pensam que el que s’hauria de prioritzar és allò que tengui a
veure amb la funció de servei públic; l’article 2  parla, per
exemple, de garantir la llibertat d’expressió, d’informació
independent, de cobrir les necessitats democràtiques, socials i
culturals; a la missió de servei públic, a l’article 4, promoure la
integració social de minories i donar suport a grups socials amb
necessitats específiques, seria interessant que si retallam
programes impulsàssim programes en aquest sentit. Seria
interessant promoure el coneixement de la creació artística, la
ciència, la història, la cultura, és a dir, si tens menys pressupost,
en lloc d’un programa de varietats facem programes culturals,
que és el que ens diu la llei. Promoure el coneixement i respecte
dels valors ecològics de protecció del medi ambient o, fins i tot,
promoure la cohesió territorial, el coneixement mutu a les illes
i als municipis que conformen la comunitat de les Illes Balears.
Tot això són qüestions que apareixen a la llei, que crec que són
obligació per a qualsevol direcció que hi vulgui haver de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Una valoració, que crec que en aquest cas la pot considerar
política si la vol considerar política, però crec que va més enllà
de partidismes, crec que nosaltres podem pensar que la
presència de Joselito, Sara Montiel, Bustamante o Carmen
Lomana no va precisament en la línia de la proximitat, foment
de la identitat, la cohesió territorial, la creació artística, el
foment de la llengua catalana. No ho sé, per ventura va a cercar
audiència, perquè pensen que així poden tenir més audiència,
però per això li formulam aquesta pregunta, per conèixer la seva
opinió i de pas, doncs, suggerir-li que si el que volen és fer una
televisió de proximitat i volen fer una funció que tengui un
servei, així com vagin retallant pressupost crec que també s’han
de plantejar d’on el retallen i pensin en la funció que
acompleixen per informar el nostre país i tots aquests objectius
que li va marcant la llei i que crec que són part fonamental del
que haurien de ser les prioritats a marcar la direcció d’IB3 en el
moment d’aplicar les retallades, les reduccions de personal, de
programació, tot el que s’hagi de plantejar fer.

Nosaltres, ja li dic, aquesta pregunta sí que va amb una
voluntat d’aportar qualque cosa i de fugir d’aquest debat
partidista que vostè no vol; crec que no l’implicam en un debat
polític, en aquest cas; és la manera que tenim de participar dins
la programació d’IB3, perquè ens han negat la participació en
el consell de direcció, és l’únic espai de participació que ens
queda a l’oposició i, naturalment, l’emprarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la pregunta no està malament,
vull dir, la pregunta jo entenc que a més ofereix debat.

Seré precís amb la contestació de si entra o no dins el servei
públic que estableix la llei. Vostè ha mencionat l’article que diu
que sí, l’article 2.d), del qual puc fer lectura: “Garantir l’accés
universal a la informació, cultura, educació i entreteniment”.
Vull dir, qualsevol d’aquests conceptes, ja la ... (...) podrà fer
vostè; a veure, dins un d’aquests hi cap, segur, segur que hi cap,
per tant dins la llei sí que hi és. Evidentment, pot agradar més,
pot agradar menys, però no crec que sigui qüestió que agradi o
no agradi, perquè cadascú té el seu criteri. Per tant, a partir
d’aquí, bé, com es confeccionen aquestes coses? D’una
discussió purament professional, no és una qüestió de dir pues
a mí me gusta, a mí no me gusta, entonces esto, no van per aquí
els tirs, hi ha una discussió purament professional, en la qual pot
participar o no el director general, perquè el director general no
confecciona la graella; pren la darrera decisió, evidentment,
això és així. Però bé, li pot agradar més o li pot agradar menys.

En qualsevol cas, la televisió té mecanismes de correcció,
evidentment si una cosa no es pot aprofitar o no va bé, doncs es
pot corregir o es pot prescindir d’això o s’enfoca d’una altra
manera o es fa de manera distinta. No fem feina amb el principi
de prueba y error, vamos a probar si (...), no, no és així, feim
una aposta, evidentment intentam o pensam que és una aposta
correcta que va bé i, a partir, escolti, pot agradar més o pot
agradar menys, però en qualsevol cas es fa amb les garanties
professionals amb què s’han de fer.

També ens guia molt el tema de l’audiència, perquè tal
vegada resulta que a nosaltres no ens agrada i es dispara
l’audiència; bé, doncs aquí també haurem de discutir damunt
aquest fet. Per tant, a partir d’aquí no és una confecció
capritxosa que a mi m’agradi més na Carmen Lomana, en
Joselito o el que sigui, sinó que es fa amb criteris professionals,
i satisfer unes necessitats que nosaltres consideram que la
població té. I a partir d’aquí, i contestant una altra vegada la
seva pregunta, sí que encaixa dins el servei públic que estableix
la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

11) Pregunta RGE núm. 1556/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació de la Mesa audiovisual en la
proposta del director de l'ens públic Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Per formular l’onzena pregunta RGE núm. 1556/12, relativa
a participació de la Mesa audiovisual a la proposta del director
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Fernando Rubio i
Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, voldria
remarcar i dir que vostè, Sr. Director, sí que respecta el
funcionament d’aquesta cambra parlamentària, per contra els
que no varen respectar la cambra parlamentària varen ser
aquells que la varen abandonar el dia de la seva elecció, és a dir,
aquí hi ha un joc democràtic i per tant jo consider que és poc
assenyat que avui donin lliçons de respecte a la cambra
parlamentària aquells que precisament no la respecten.

En qualsevol cas, i parlam del seu nomenament, ens
agradaria saber quina és la valoració que vostè fa de les
reunions que hi va haver, prèvies al seu nomenament, de la
Mesa audiovisual. I creim que és important aquesta pregunta
perquè la Mesa audiovisual suposa un element de naturalesa
transcendental en tot el tema audiovisual, creim que és
important per a la seva organització, per a la seva composició,
parlam de professionals, entitats, associacions, del món
periodístic i audiovisual, per tant donen una pluralitat important,
i nosaltres pensam que les seves decisions, les seves consultes
són dignes de tenir en compte.

Per això volem saber quina és la valoració que vostè fa de la
participació d’aquesta Mesa audiovisual en la presa de decisions
que afecten l’ens públic d’IB3. Vostè molt bé ha dit, no només
ha estat pel seu nomenament, sinó que, des del començament de
la legislatura, primer el conseller de Presidència i després els
diferents equips que ha tengut la direcció de l’ens, han tengut
molt en compte el seu criteri, i voldríem saber quina és la seva
valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Doncs, només
puc fer una valoració que és la que trobam en els fets. La Mesa
audiovisual ha complert el seu paper, vàrem establir que havien
de ser ella la que participàs en l’elecció del director general i ho
ha fet amb la seva responsabilitat. Torn a insistir, han fet un
exercici institucional que els pertocava i ho han fet segons el seu
criteri.

Evidentment, a partir d’aquí nosaltres sí que és cert que
tenim un compromís amb la Mesa audiovisual, és a dir, hem
d’estar a l’alçada del que ha establert la Mesa audiovisual; jo em
vaig reunir amb ells fa dos dies i torn a dir el que havia dit
abans, posen damunt la taula les seves inquietuds, les seves
necessitats, i nosaltres vàrem posar damunt la taula les nostres
possibilitats, a partir d’aquí hem d’establir una ruta
d’enteniment que és la que ens dugui a fer un ens públic més
fidel a la nostra realitat.
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És una Mesa audiovisual que no només són productores,
qualcú s’equivoca pensant que això són productores; no, no,
aquí hi ha més protagonistes, hi ha les productores, hi ha el
sindicat de periodistes, hi ha la Mallorca Film Commission, vull
dir que té un paper també important, i a partir d’aquí són entitats
amb distints interessos que s’han posat en comú, s’han posat
d’acord per participar d’aquest procediment.

Tenim un compromís formal amb ells de comunicació
permanent, és a dir, jo entenc que ells tenen un paper clau en el
desenvolupament de la nostra institució i a partir d’aquí jo els
vull atorgar, perquè els pertoca a més, no només per triar un
director general sinó per la feina contínua de la nostra entitat, i
a partir d’aquí doncs el respecte institucional més absolut; lloar
evidentment la seva feina, perquè no queda cap altra manera, i
agraïment perquè han estat capaços d’estar a l’alçada d’aquest
procediment.

I ho torn advertir, no li podem llevar credibilitat quan avala
un director general i donar-li quan el que fan és demanar la
dimissió, vull dir, la credibilitat ha de ser la mateixa quan
agrada o no agrada el que facin. Per tant, fins a aquest punt
nosaltres tenim el compromís de fer feina amb ells, ells ho han
assumit també i a partir d’aquí tenim una ruta de feina que ens
durà segurament a l’èxit de la feina dins IB3.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

12) Pregunta RGE núm. 1557/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació dels representants polítics en els
programes d'IB3.

Per formular la dotzena pregunta RGE núm. 1557/12,
relativa a participació dels representants polítics en els
programes d’IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Feim aquesta pregunta
perquè s’han escoltat en aquesta mateixa comissió crítiques
dient que l’ens d’IB3 no era tot el plural que havia de ser, ja que
és una televisió pública i, per tant, s’ha de veure aquesta
pluralitat en els serveis informatius, a les diferents
programacions, i nosaltres no tenim aquesta sensació, sinó tot
el contrari. Nosaltres, pels personatges que han desfilat durant
tots aquests mesos per la televisió i per la ràdio, consideram que
és una televisió absolutament plural en la qual es poden escoltar
les veus de les diferents opcions polítiques i creim que es fa una
televisió absolutament transparent en aquest sentit.

Per això, ens agradaria saber si vostè té dades d’aquesta
participació de diferents representants polítics i quina valoració
podria fer de la seva participació en els diferents espais i en els
diferents programes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies Sr. Diputat. Sí que
evidentment tenim les dades i les relacionaré ara perquè vegin
vostès una miqueta quin és l’esquema d’actuació, de
participació de totes les forces polítiques. Després qualcú, bé,
tot això és interpretable, dirà: bueno, es que hay uno más, hay
otro menos; sí, bueno, en las noticias, vale. Les dades són
aquestes, les que us donaré, a partir d’aquí podem treure
conclusions.

Del mes de febrer, participacions, i qualcú, probablement
vostès podran separar el que és una representació institucional
del que és purament partidista, vull dir que venc en
representació del meu partit, o venc en representació o del
Govern balear, d’aquesta conselleria, Delegació del Govern o el
que sigui, però jo no ho faré, és a dir, jo don les dades i que
cadascú separi i que cadascú amb la seva coherència intenti
separar. Escolta’m, si qui governa té representació institucional,
evidentment, doncs ha de venir a explicar la seva gestió, però
això que ho valori cadascú:

8 de febrer, Biel Company, conseller d’Agricultura,
evidentment per explicar la seva gestió.

10 de febrer, Francina Armengol, secretaria general del
PSOE i portaveu parlamentària, per explicar el que hagi
d’explicar i per dir el que hagi de dir. Rafael Bosch, conseller
d’Educació i portaveu del Govern, representació institució que
va venir ja a explicar la gestió del Govern. En Rafel García,
director insular de l’Estat. Antoni Juaneda, director insular de
l’Estat a Menorca -Antoni García, d’Eivissa, disculpau. Mateu
Isern, batle de Palma. Biel Barceló, secretari general del PSM
i portaveu parlamentari.

Dia 2 de març, Silvia Cano, candidata a la secretaría
general del PSOE. I després, dia 8 de març, Francesc Antich.
Això són del Partit Socialista.

Això és la relació de participació dels distints representants
polítics, i jo no separaré, teniu les dades aquí, no diré es que
claro los del PP han venido en representación institucional, a
ver, pues sí, porque gobierna el PP, no queda otra opción. I els
altres han vengut en la seva condició, doncs també.

A partir d’aquí crec que és una llista ben equilibrada,
després cadascú emetrà el seu judici, la meva valoració és que
és una llista molt equilibrada; intentam facilitar el dret d’accés
a tothom i que evidentment després la valoració cadascú la farà
a ca seva, però, per a nosaltres, la valoració és d’una
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participació de totes les forces polítiques absolutament
compensada i equilibrada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del director de l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears i dels càrrecs que l’han acompanyat.

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