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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Perdó, perdó, Sra. Presidenta, perdó, Conxa Obrador
substitueix Francina Armengol; Isabel Oliver, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes RGE núm. 2659, 2660, 2661, 2665, 2644,
2656, 2645, 2646, 2662, 2647, 2663 i 2664/12.

Assisteix a la sessió el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero,
director de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat de la Sra. Mar Adrián Cortell, directora d’IB3
Televisió, i del Sr. Xavier Muntaner Roca, director d’IB3
Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 2659/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a delegacions de l'ens públic a les altres illes.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 2659/12,
relativa a delegacions de l’ens públic a les altres illes, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Josep Torres i
Cardona.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director general, hem
pogut escoltar en aqueixa comissió el Sr. Conseller Gómez i a
l’anterior director d’IB3, el Sr. Palazón, dir que un dels
objectius que persegueix la radiotelevisió autonòmica és, entre
altres, la cohesió territorial i el foment del coneixement mutu
entre illes que conformen la nostra comunitat, però per
aconseguir aquest objectiu s’ha de tenir en compte que cada una
de les illes té unes peculiaritats, problemàtiques i sensibilitats
diferents i que aquestes diferències, per aconseguir els objectius
previstos, han de reflectir-se tant en la programació com en els
diferents esdeveniments que se retransmeten, per tal que IB3
sigui la ràdio i la televisió amb les quals tots ens sentim
identificats, per la qual cosa és, al nostre parer, atracar els
professionals a l’entorn on es produeixen les notícies, per
immediatesa i per poder localitzar els temes i esdeveniments
que són notícies d’interès per a cada una de les illes.

En aquest sentit nosaltres creim que és molt important la
labor que es fa des de les delegacions d’IB3 a cada illa, i és per
això que li volem preguntar quins plans té per potenciar
aqueixes delegacions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel torn de rèplica intervé el Sr. Torres i Cardona...
El Sr. Ruiz i Rivero, li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Torres. Efectivament,
un dels criteris que nosaltres vàrem establir a l’hora de definir
l’estratègia que en aqueixa nova etapa havíem de seguir per
definir la nostra feina era el tema de la proximitat, proximitat no
entesa com a distanciació, com a separació, distància
geogràfica, separats uns dels altres. Havíem definit això com la
capacitat que havíem de tenir per definir el perfil de cada un
dels nostres ciutadans, la manera de sentir que tenien, i
evidentment en aquestes circumstàncies juguen un paper
fonamental les nostres illes, tant Eivissa, com Menorca, com
Formentera, i evidentment els nostres representants allà, que són
cada una de les delegacions que fan feina allà.

En atenció a la nostra preocupació, intentam definir una
estratègia perquè tengui la participació deguda dins la nostra
graella que som capaços d’emetre tant a la ràdio com a la
televisió, i hem definit una sèrie d’actuacions que jo crec que
van en la línia de potenciar justament aqueixa actitud. La
primera és la presència contínua de cada una de les delegacions
a les reunions de feina que tenim establertes dins la seu central;
jo ja he demanat que de manera contínua tant la delegada
d’Eivissa i Formentera com la de Menorca tenguin presència
contínua en els debats que nosaltres som capaços d’obrir per
definir la nostra feina a Calvià. Però hi ha d’haver també
reciprocitat en aquesta qüestió; el que he demanat a cada un dels
responsables dels distints departaments de televisió i ràdio és
que tenguin presència contínua a les delegacions per intentar
definir quina ha de ser la feina conjunta que s’ha d’establir entre
les nostres illes i la seu central. Això és un calendari que ja
tenim establert, que ja començat a ser una realitat, de fet avui ja
tenim el responsable d’informatius a l’illa de Menorca.

Quant a continguts he d’anunciar que intentam fugir una
miqueta de les quotes; és a dir, a vegades el repartiment per
quotes és injust, i el que feim és intentar definir una participació
real, real en funció de les necessitats que puguin sortir. Per tant
als informatius i a altres programes definirem una estratègia
conjunta. Torn a insistir que intentam fugir d’uns minuts
concrets perquè això al final potser ens pot donar un resultat
equívoc i injust.

De totes maneres, intentant materialitzar l’aportació que
puguin fer les delegacions de les Illes en el conjunt total de la
nostra institució, estam intentant per a l’any que ve definir un
pressupost que sigui capaç de reflectir també aqueixa situació,
i amb això el que volem és fer una dotació pressupostària adient
i necessària perquè cada una de les delegacions sigui capaç de
traduir les seves inquietuds a la graella, torn a dir, tant de
televisió com de ràdio. Jo crec que això és el camí. 

Intentam, efectivament, que aqueixa proximitat sigui un fet
i jo crec que amb aquestes qüestions que li he plantejat, Sr.
Diputat, al final serà una realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. Vol tornar a intervenir?

2) Pregunta RGE núm. 2660/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació d'IB3 a la Maremostra
Ocean International Fils Festival.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 2660/12,
relativa a participació d’IB3 a la Maremostra Ocean
International Film Festival, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair la presència del Sr. Ruiz i del seu equip,
benvinguts.

Des del nostre grup creim en la importància de la
retransmissió de reportatges sobre naturalesa i la vida de la
fauna i la flora salvatges de les nostres illes. També creim en la
importància de la divulgació científica en general i, com no pot
ser d’una altra manera, l’associada a l’estudi del món marí, dels
oceans i de la mar. Creim que aquests temes són molt nostres
pel fet que vivim a un arxipèlag, a part de l’interès cultural que
desperten.

La Maremostra Ocean International Film Festival és una
mostra internacional de cinema i un documental del món marí,
la mar i els oceans. Aquesta mostra s’inaugura el proper dia 8
de maig i dura fins dia 11. Durant aquests dies es duran a terme
diferents activitats relacionades amb aquests temes; també hi
haurà taules rodones, colAloquis, presentacions i rodes de
premsa.

A causa del gran interès que desperta aquesta mostra,
sobretot per a l’audiència de les nostres illes, voldríem saber de
quina manera participa IB3 en la mostra, quin cost suposarà per
a IB3 la seva participació i quin benefici creu que pot treure IB3
d’aquesta participació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament aqueixa mostra, Maremostra Internacional, vol ser
un punt de trobada del món cinematogràfic i el món marí. Això
és justament la iniciativa que ha volgut desenvolupar una sèrie
d’entitats que han estat absolutament visionàries amb
l’oportunitat de descobrir aquell encontre i han estat capaces
d’ubicar justament aquest punt a la nostra comunitat. Jo crec
que no hi ha un escenari millor que la nostra comunitat per
intentar fer aquest festival, que com molt bé vostè ha descrit és
idoni per a qüestions fins i tot de promoció turística.
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Quina és l’aportació que fa IB3 a aquest festival? Idò, bé,
nosaltres serem el mitjà de comunicació oficial sense cap cost
ni un, sense cap cost ni un nosaltres serem els que donarem
cobertura informativa, ja sigui de televisió i de ràdio, a tot
aquest festival, torn a dir que sense cap cost ni un. Ajudarem,
colAlaborarem a llençar aquest nou projecte de cara al públic,
que jo crec que és una iniciativa extraordinària, i per tant IB3,
amb un sentiment d’oportunitat, ha volgut aprofitar també
l’ocasió per dir-los “nosaltres som aquí per ajudar a exportar la
imatge que voleu treure de la nostra comunitat”. 

Jo crec que és una iniciativa extraordinària, torn a insistir.
Això només ho fa qui té un component visionari de la seva feina
i és capaç de veure una miqueta més enllà de la realitat del dia
a dia. A més nosaltres tendrem ocasió d’emetre, d’exhibir dos
programes nostres, que són Balears Salvatge de l’any 2009 i
Catavents de l’any 2007. I a partir d’aquí intentam fer realitat
un dels altres principis que ja havia comentat a l’anterior
compareixença, que és el de la promoció econòmica; jo crec que
amb això colAlaboram al fet que, qui tengui una iniciativa
d’aquest estil, sigui capaç d’exportar la seva idea, donar a
entendre quina ha estat la seva iniciativa, evidentment, i treure
també la nostra comunitat de dins l’entorn més proper i anar una
miqueta més enllà de les nostres fronteres.

És important aqueixa iniciativa, és important la nostra
colAlaboració perquè marcarà sí o sí quina serà la nostra
aportació de futur en aquest tipus d’actuacions. És important
destacar el cost zero; les subvencions desgraciadament tenen la
vida comptada, és a dir, les aportacions que pugui fer una
institució com la nostra hauran de ser d’aquest perfil, de cost
zero, vull dir aportar els nostres recursos, les nostres idees, la
nostra professionalitat, la nostra experiència. A partir d’aquí
serà molt difícil tornar a allò d’abans, en què els fluxos de
subvencions circulaven amb molta alegria. Jo crec que aquesta
iniciativa és representant clara de com aniran les coses els anys
vinents. I no fa mal, no fa mal, és a dir, és una aportació
extraordinària que els organitzadors d’aqueixa mostra agraeixen
d’una manera extraordinària; a nosaltres també ens va bé i per
tant jo crec que és la línia a seguir i és la línia adequada per als
anys vinents.

Moltes gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 2661/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei públic del programa Tots donam
una mà.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

...RGE núm. 2661/12, relativa a servei públic del programa
Tots donam una mà, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, com tots
sabem el programa Tots donam una mà 2012 és una campanya
de responsabilitat social que IB3 cada mes tanca amb diferents
associacions, fundacions i ONG, campanya que podem dir que
és similar a la que fan altres canals de televisió com per
exemple Tele5, amb Doce meses, doce causas. D’aquesta
manera cada mes IB3 dóna suport a una de les diferents
associacions, fundacions o ONG.

Així, des del seu inici el mes d’octubre del 2010, han
colAlaborat amb el Projecte Home, amb l’Associació de lluita
Antisida de Balears, Unicef, Càritas, Associació Espanyola
contra el Càncer, Médicos del Mundo, Creu Roja, el GOB,
Protectora d’Animals, etc. Aquest mes colAlabora amb la
Fundació Respiralia. A través d’aquestes activitats,
evidentment, es dóna un servei públic a la societat i una
important ajuda a les associacions, fundacions i ONG, i sobretot
a aquelles persones afectades.

Ens agradaria saber de quina manera es tanquen els acords
amb les diferents associacions, què se’ls ofereix per part d’IB3
i què aporten aquestes a l’ens públic. A més voldríem que ens
digués quin cost suposa dur a terme aquest programa i si aquest
programa es continuarà duent a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament m’alegra que sigui capaç de destacar un programa
d’aquest estil desenvolupat per IB3. Quan vaig manifestar les
línies bàsiques estratègiques del grup que tenc a bé dirigir no
vaig comentar el component social que tenia el funcionament
d’IB3, el funcionament ordinari, però sí que és cert que convé
destacar-lo; IB3 no és només un mitjà de comunicació, que té
una responsabilitat social important, i jo crec que es pot
materialitzar en aquest tipus de programa. IB3 el que pretén -no
és un programa nou d’ara, això és un programa que ve ja de
l’any 2009- el que pretén és afavorir el retorn cap a la societat
de tot el que està aportant la societat en favor d’IB3, això és la
manera de fer-ho. 

Nosaltres feim servir els recursos humans i tècnics que
tenim; el que volem és agrair a la societat la feina que està fent,
especialment aquelles associacions, entitats i fundacions de
caire social que es troben moltes vegades amb moltes dificultats
per donar a conèixer el que fan, i és aquí on actua IB3. Nosaltres
firmam acords mensuals amb elles, on els oferim la publicitat i
la informació necessàries perquè puguin donar a entendre a la
societat quin tipus de feina fan i com la fan. 
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Això es tradueix en una sèrie d’actuacions que ara li
comentaré, Sra. Diputada, però evidentment la nostra voluntat
és que això continuï, continuï tot el temps possible. El cost és
zero, per tant això m’atrevesc a aventurar que tendrà una vida
molt llarga. I els elements que nosaltres posam damunt la taula
per perfeccionar aquest contractes són els següents: són
produccions de les peces de les falques que fan, locució i
producció; emissions al llarg d’un mes, que és el que dura el
conveni amb aqueixes entitats de la falca a IB3 Ràdio; la
cobertura informativa, a part d’IB3 Televisió i Ràdio, de les
actuacions incloses en els programes d’actuacions d’aqueixes
entitats; i la informació a la nostra pàgina web de la campanya,
on evidentment participen elles com a protagonistes que són.
Per part de l’associació el que fan és mencionar aqueixa entitat
com a colAlaboradora, i després la que té pàgina web insereix el
nostre logotip. 

Per tant aquesta és l’actuació que feim conjuntament amb
elles, i simplement a títol informatiu els darrers convenis que
hem firmat són perfils de l’estil d’entitats com S’Altra Senalla,
ABAIMAR, ASNIMO, i la que tenim actualment en vigor és la
de la Fundació Respiralia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

4) Pregunta RGE núm. 2665/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de les audiències.

Per formular la quarta pregunta, RGE núm. 2665/12, relativa
a evolució de les audiències, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Josep Torres i Cardona.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El motiu de fer aqueixa
pregunta és per conèixer quin és el grau d’acceptació que té
l’actual programació d’IB3 dins la població de les Illes Balears,
tot i això essent conscients dels retalls i els ajustos que hem
hagut de fer i les dificultats que estam passant a causa, sobretot,
de la mala situació econòmica heretada, i que també es compta
amb molts menys recursos per part del Govern.

Per fer front a aqueixa situació s’ha fet una aposta d’una
forma clara per la producció pròpia, produïda per la indústria
audiovisual de les Illes Balears, amb continguts que reflecteixen
una decidida vocació de proximitat amb informatius i
retransmissions d’esdeveniments centrats en l’actualitat de les
Illes Balears. 

És per conèixer com han incidit aquests canvis en la
programació en l’audiència de les Illes Balears que li volem
preguntar quines diferències hi ha d’audiències dels anys
anteriors amb l’any 2012.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, idò estam
encara en una situació dolça, una situació on les audiències
encara donen un suport important a les emissions que feim, i
això per a nosaltres i per als professionals que integren tota la
plantilla d’IB3 dóna una tranquilAlitat i una satisfacció
absolutament plenes i absolutes.

No és per treure pit, evidentment, perquè una audiència bona
seria un 15%, però nosaltres estam millorant cada dos per tres
les audiències prèvies que hem tengut anteriorment. Per tant
entenc jo que la feina que s’està fent ara és extraordinària, i
evidentment estam tenint la resposta del públic, que això al cap
i a la fi és el que ens mou a tots els que feim feina a IB3, i per
això li vull donar una sèrie de dades que confirmen que
efectivament això és així. Hem aconseguit tancar el mes de
març amb un 6,3% de quota de pantalla, el que suposa un 21%
amb els resultats que vàrem tenir el març de l’any 2011, 21%
més respecte a l’any passat, el març de l’any passat, en què
vàrem tenir un 5,2. La mitja dels mesos de març de tots els anys
anteriors era un 5,6, i nosaltres, torn a insistir, estam a un 6,3.
Per tant alguna cosa s’està fent bé perquè les audiències hi
donen suport. 

Continuam amb la nostra posició de privilegi. Som els
quarts dins el panorama de televisions de la nostra comunitat
només superats, igual que el mes passat, per la televisió estatal,
per Tele5 i Antena 3, i nosaltres continuam amb aquesta
situació, distanciats en 6 dècimes del Canal 4, La Cuatro, i a 1,3
de La Sexta, és a dir, una diferència respectable, i això que
durant aquest mes han aparegut en escena altres canals temàtics,
com podia ser el Paramount Channel, Discovery Max i Energy.
Evidentment això ens afecta, ens afecta a tots, però
especialment als més petits.

A partir d’aquí hi ha dades que en termes de comparació
també ens donen la tranquilAlitat de dir que estam fent les coses
bé. Duim una mitja d’un 6,5 en el que va d’any. Això són dades,
torn a insistir, importants. Més dades que li puc donar: hem
aconseguit, juntament amb Aragón Televisión, TV3 i la
televisió basca, superar els resultats de l’any passat, vull dir que
això són -torn a insistir- xifres molt positives. Els en podria
donar moltes més, però he intentat seleccionar les que jo
consider que són més destacables. 

Si prenem com a referència el mes de març de l’any 2007,
que va ser un any molt bo, amb un 7,3, és cert que hem perdut
un 1,1; estam parlant de març de l’any 2007. Han canviat molt
les circumstàncies de l’any 2007 a ara, han aparegut nous canals
que emeten en obert, que són Next, Nova, Nitro, La 10,
Intereconomía, Paramount Channel, Disney Channel... Tot això
evidentment afecta l’audiència, s’ha de repartir l’audiència, però
hem aguantat bé l’empenta. Nosaltres hem perdut un 1,1, un
punt pràcticament; si miram el que han perdut els altres, Antena
3 ha perdut 6,2 punts, i Tele5 n’han perdut 5,6; vull dir que la
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diferència és notable. Mentrestant La Primera, la televisió
estatal, ha perdut 5 punts. 

Per tant, satisfacció plena. De moment això certifica que la
feina que feim és bona i crec que continuar per aquest camí
seria tot un encert. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 

5) Pregunta RGE núm. 2644/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a directrius dels serveis informatius.

Per formular la cinquena pregunta RGE núm. 2644/12,
relativa a directrius dels serveix informatius, intervé la diputada
del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al director general per la
seva compareixença, al director de la ràdio pública i a la
directora de la televisió, d’IB3.

La nostra pregunta va en relació amb les directrius que
poden rebre els serveis informatius a l’hora de tractar les
notícies especialment polítiques. Vull recordar aquí que fa pocs
dies, concretament al Ple del Parlament del passat 3 d’abril, es
va aprovar una moció conseqüència d’una interpelAlació del
Grup Parlamentari Socialista, aprovada per unanimitat, en què
el Parlament insta l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a complir la seva funció de servei públic tal i com
preveu la seva llei, en el sentit de garantir la llibertat d’expressió
i els drets dels ciutadans a rebre una informació independent,
objectiva, imparcial, veraç i plural. 

Sense posar en dubte que l’ens públic té també com a
principis aquests mateixos principis que recull no només la
moció, sinó la mateixa llei, Sr. Director General, sí que ens
preocupa sobretot per alguna de les notícies que ens arriben del
mateix ens que en més d’un cas no es dóna aquesta
independència i, sobretot, aquesta manca de pluralitat a l’hora
de tractar sobretot les notícies polítiques relacionades amb les
veus més crítiques cap al Govern de les Illes Balears,
bàsicament.

Per això, m’agradaria, Sr. Director General, si ens pogués
explicar quines són les directrius que reben els serveis
informatius respecte d’això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Gràcies, Sra. Diputada, li he de dir
que per part d’aquesta direcció general no hi ha instruccions, no
hi ha directrius per interferir en la feina dels professionals que
dirigeixen els serveis informatius d’aquesta casa. M’agradaria,
quan fa aquesta acusació, que concretàs per favor una miqueta
més.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Director General. No
es posi a la defensiva, no li faig una acusació, el que li faig és
una pregunta. Diu que no hi ha directrius ni indicacions
polítiques, vostè és un polític gestionant l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i, com que nosaltres sí que
creim en la independència i en la gran professionalitat dels
professionals que treballen a l’ens públic de les Illes Balears i
vostè em demana concreció, miri, la hi donaré. 

Fa uns moments parlàvem que totes les illes han de tenir
veus a l’ens públic -i ara sobretot em refereixo al cas de la
televisió- i fa molts pocs dies o poques setmanes, i sempre
casualment quan les veus són crítiques respecte a l’actuació del
Govern de les Illes Balears o del Govern central del Partit
Popular, recentment es varen aprovar els Pressupostos Generals
de l’Estat i després de donar aquesta notícia no es va donar ni
una sola veu crítica de les rodes de premsa que el dia següent es
varen fer, concretament a l’illa de Menorca i a l’illa d’Eivissa,
ni una sola veu d’aquestes rodes de premsa. 

Per tant dues coses i dues queixes: una, no es dóna veu a les
illes menors; segona, no es dóna veu sobretot quan és crítica
amb la gestió del Govern de les Illes Balears, com també s’està
minvant o s’estan intentant tapar les veus crítiques, ja no parlo
només dels grups polítics, sinó de les protestes de molts de
ciutadans que es manifesten al carrer en contra de la política del
president Bauzá. 

Com dir i reiter no criticam el criteri periodístic perquè crec
que el criteri professional és excelAlent, però m’agradaria, Sr.
Director General, que no caigués vostè en la temptació de no
donar veu a aquells que protesten contra el Sr. Bauzá perquè
sincerament no crec que sigui missió d’IB3 preservar el
president de les Balears de les crítiques de la societat. 

Vostès han de donar un veu independent i plural. IB3 és un
mitjà públic i com dic ha de ser plural i donar veu a les
rèpliques i a les crítiques, encara que siguin contra el Govern
del Partit Popular, els agradi o no els agradi, perquè IB3 no és
aquí per ser la veu del seu amo, sinó per donar veu a tothom i
pluralitat. 



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 6 / 19 d'abril del 2012 91

 

Com deia, no s’han donat, mentre altres mitjans sí ho
recollien, les veus, les protestes, els xiulets de la gent en contra
del president Bauzá o per exemple, quan es fan rodes de premsa
per part de l’oposició, es treuen aquells talls que són una
contestació a denúncies que fa el Partit Popular, però en les
últimes setmanes no es treuen els talls d’allò que és objecte de
la roda de premsa en aquest cas que havíem fet des del Partit
Socialista.

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. Gràcies, Sra. Diputada, m’he de
preocupar per la seva intervenció, Sra. Diputada. M’he de
preocupar per un parell de qüestions. Li dic que no hi ha
instruccions de cap tipus. 

En la primera intervenció ha dit que li constava que hi havia
instruccions, no m’ha confirmat en quin moment hi ha hagut
una instrucció perquè no existeix, perquè no existeixen. 

Després em comenta que no es dóna veu a les delegacions
perquè varen fer unes rodes de premsa per criticar el pressupost
o per parlar dels pressuposts i no la varen cobrir, bé, vostès no
són ni Menorca ni Eivissa. A Eivissa hi ha més coses apart del
que vostès puguin dir. Per tant, faci’m el favor de no confondre
el que puguin dir vostès de Menorca o d’Eivissa amb el que
pugui passar a Menorca i a Eivissa. Són conceptes totalment
distints. Per tant, m’agradaria aclarir això.

Segon, li he recordat que són criteris purament
professionals. Són criteris purament professionals que puguin
marcar els editors i redactors de la casa. Aquí no hi ha
interferències, cap ni una. Criteris que evidentment vénen
justificats amb el que diu la llei, que sea objetiva, veraz,
imparcial, plural e independiente. 

A partir d’aquí, són els professionals que marquen la pauta,
evidentment hi haurà altres condicions com puguin ser
l’oportunitat, el reiterat que pugui ser la notícia, perquè tal
vegada per parlar del mateix idò podem cobrir altres coses que
puguin ser més interessants, però són els seus criteris i no
parlaré de si hi ha cobertura del PSOE o del PSM o del que
sigui, no ho sé, parlaré de cobertura. Si no li han donat cobertura
com diu és perquè els criteris professionals dels tècnics que se’n
cuiden han considerat que no era oportú. 

Per tant, a partir d’aquí, si vostè (...) en algun moment que
hi ha hagut una instrucció d’aquest director general en què es
digui “por aquí no, por allí” per qüestions purament polítiques,
digui-m’ho, digui-m’ho o denunciï-ho. Per tant, tot allò altre
crec que és confondre els termes.

Entenc que és una acusació comodí, és que vostè me
margina, és que no em fan cas, he fet una roda de premsa per
criticar els 10.000 euros, no sé què..., escolti’m, criteris
purament professionals i aquí no tenc res a dir perquè són els
professionals els que saben fer les coses bé, es poden equivocar
com qualsevol. Per tant, no m’entri per aquí perquè entenc que
és una acusació comodí, per bé, per fer una miqueta de renou.
No hi entraré, tenc absoluta confiança en els meus professionals,
en els seus criteris.

Sí que és cert que si em digués “escolta, és que em fet dues
rodes de premsa el mateix dia i no les heu cobert”, d’acord, idò
bé, tal vegada sí, perquè és que tampoc no tenim recursos per
tant. Hi ha hagut -i vostè ho sap- una retallada pressupostària
que ens fa ser molt selectius en allò que cobrim o no, molt
selectius i en això sí que els professionals tenen molt clar que
han de decidir amb uns criteris molt estrictes el que fan o el que
no fan i això sí que ho pot condicionar un poc. Punt. No n’hi ha
més, en allò altre no hi crec. Ho vull interpretar com un comodí
més que es fa al debat polític i bé, en aquest moment interessa
i ja està.

Tenc absoluta confiança, plena, en els responsables dels
informatius d’aquesta casa i tenc confiança plena també en els
seus criteris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

6) Pregunta RGE núm. 2656/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pluralitat i independència a IB3.

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 2656/12, relativa
a pluralitat i independència a IB3, intervé el diputat del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair la
presència del director general i del seu equip que l’acompanya
avui en aquesta comissió de control sobre IB3.

La pregunta és una reflexió que vaig fer al director general
personalment i que creia que era bo que en quedàs constància a
aquesta comissió. Arran de la tria del nou equip del Consell de
Direcció d’IB3 s’ha romput una qüestió que venia passant des
del moment de la creació d’IB3 i de qualsevol de les televisions
públiques que hi hagi en aquests moment arreu de l’Estat i
probablement d’Europa, que és la presència plural del Consell
d’Administració que ara és un consell de direcció.

Això marca molt la trajectòria d’IB3, des del meu punt de
vista, perquè en aquests moments els nou membres del Consell
de Direcció varen ser triats a proposta d’un sol grup polític, el
Partit Popular. No entraré en la trajectòria personal de cadascun
d’ells, no entraré en si són més polítics o manco polítics, en
qualsevol dels casos el cert i segur és que són a proposta només
d’un dels grups polítics que hi ha presents en aquesta cambra
rompent -insistesc- aquesta pluralitat d’acord que marca la Llei
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d’IB3 que efectivament als sis mesos, gràcies a una esmena que
va introduir el mateix Partit Popular, es podria fer d’aquesta
manera. 

Entenc que és un error que no mostra la pluralitat de la
societat balear i que a més marca la gestió que pugui fer el
mateix director, no només perquè el mateix director ha ocupat
càrrecs electes en nom o en representació del Partit Popular, tant
com a senador com a regidor, sinó que a més el Consell de
Direcció que l’acompanya i que és el que decideix coses
importants, bé, idò està triat només pel Partit Popular.

Qüestions que es veuen al Consell de Direcció que van des
de temes molt generals fins a temes de molt de detall,
compliment de despeses, seguiment pressupostari, aprovació de
pressuposts, endeutament, crèdits, seguiment d’audiència,
seguiment de la programació, informatius, qüestions referides
a personal, temps de repartiment en moment electorals o
seguiment de les campanyes electorals, composició de
tertúlies..., qualsevol d’aquestes qüestions és tractada en aquest
àmbit.

Ara queda aquesta comissió com a l’únic espai on es poden
tractar aquestes qüestions. Entenem que aquesta comissió no és
l’espai adequat per tractar els temes del dia a dia..., com es
podria fer una anàlisi molt més detallada, ara hi ha hagut un
tema sobre audiències, evidentment no té ni punt de comparació
l’anàlisi que es pugui fer aquí amb una pregunta  amb que tots
poden intervenir al Consell d’Administració -o al Consell de
Direcció ara- que aquest format que han triat pel qual ara és
l’única possibilitat en què l’oposició podem tenir, intervencions
o aportacions o fins i tot fer propostes.

Per tant, com deia, no és l’àmbit més adequat i a partir
d’aquí entenc que el director general, bé, idò té damunt la taula
el tema de complir aquesta independència i pluralitat molt més
complicat que en qualsevol altre cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Gràcies, Sr. Diputat, em planteja
una qüestió complicada perquè jo som el director general
d’aquesta casa i això és el Consell de Direcció d’aquesta casa,
què puc fer jo?, em toca a mi contestar això?, li deman. És que
no sé si em toca a mi contestar això, Sr. Diputat.

Jo he de fer feina amb aquest consell de direcció i faig feina
amb absoluta tranquilAlitat. Vostè dirà “és clar, yo también”,
però és el que tenc, és el que aquest parlament ha votat i faig
feina amb absoluta tranquilAlitat. No tenc el perquè pressuposar
que no hi ha pluralitat ni independència, no em toca a mi. Jo
faré feina amb aquest grup de professionals que tenen un perfil
que s’ajusta a la llei i em consta que aquesta professionalitat la
duran fins al final. 

Per tant, no som jo qui ha de jutjar si hi ha d’haver
mecanismes alternatius als que ja estan establerts per veure si
garantim la pluralitat, la independència. Crec que la pregunta no
ha d’anar dirigida a mi. Jo faré feina amb ells. 

Torn a insistir, en qualsevol cas, crec que és prejutjar també.
Encara no han donat la possibilitat de fer absolutament res i ja
es donen per fet coses que no sabem si es produiran o no. Per
tant, crec que és, tal vegada, fer com a massa via. És qüestió de
temps, a veure com funciona tot això, si va bé, si encaixa o no
encaixa. 

A partir d’aquí, aquestes mesures, Sr. Diputat, crec que no
em correspon a mi contestar aquesta pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és la meva intenció evidentment
prejutjar el que pugui passar, però en qualsevol cas, el que està
clar és que amb aquestes condicions la lupa ha d’estar molt més
prop seu que en qualsevol altra ocasió, perquè és veritat que
probablement no és responsable... probablement no, no és
responsable el director general d’aquesta situació, però vostè ha
acceptat treballar amb aquestes condicions, això sí que és així,
perquè sabia quan acceptava el càrrec que aquestes serien les
condicions. 

Això vol dir que temes que tal vegada poden tenir una
explicació com per exemple que no s’hagi cobert una roda de
premsa, un tema que nosaltres podem considerar important, que
al Consell de Direcció es pot tractar d’una manera... “mira, això
va ser perquè aquest dia hi havia això i això” i ja està i passa,
però com que no es donen aquestes... aquests mínims detalls tal
vegada han de venir a aquesta comissió de control. 

Insistesc, crec que la comissió de control no està per mirar
en lupa si s’ha cobert bé o no s’ha cobert bé una roda de premsa,
però és que haurem d’arribar a aquest extrem. Exemples, en
podríem tenir molts, jo per exemple dissabte passat no vaig
trobar oportú que IB3 no dedicàs algun programa a la
proclamació de la república, era el 14 d’abril, i en canvi es va
fer un especial sobre la monarquia. Bé, crec que el lògic hagués
estat, agradi o no agradi el fet que hi hagi hagut una república
que es commemoràs, bé, són qüestions que allò normal seria
tractar-les al Consell de Direcció d’una manera normal i
tranquilAla i no haver d’arribar aquí.

Per tant, en definitiva, Sr. Director,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

....la petició és molt clara, ha passat el temps, acab. La petició
és molt clara. Aquestes qüestions d’independència i pluralitat,
les haurem de mirar amb lupa, Sr. Director, perquè és l’únic
espai que queda a l’oposició des del moment en què ens han fet
fora del Consell de Direcció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Sí, desgraciadament o
afortunadament és un fòrum que tenim aquí per explicar, per
debatre, per discutir aquestes qüestions justament del control de
la televisió. N’hi ha un altre previst, crec que ja varen tenir
vostès el debat, almanco ens ha arribat a l’ens, l’aprovació
d’instar al grup IB3 a aprovar aquest consell assessor de
programes i continguts. Bé, serà una eina més per intentar parlar
d’aquests temes, però bé, en qualsevol cas són instruments que
estan a l’abast de tots per poder discutir. 

Hi ha més canals, eh?, segurament informals, aquest director
està al servei de tothom per rebre peticions, assessorament,
inquietuds, el que sigui. Entenc que no és un canal formal, ho
entenc, però bé, en qualsevol cas, la situació és aquesta, hem de
feina amb allò que tenim, és millorable amb aquest consell
assessor, per tant, la circumstància crec que a dia d’avui,
evidentment s’han de posar en mans de la responsabilitat de tots
els membres del Consell de Direcció i d’aquest director general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

7) Pregunta RGE núm. 2645/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractació de productes audiovisuals.

Per formular la setena pregunta RGe núm. 2645/12, relativa
a contractació de productes audiovisuals, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director General,
benvingut. D’un temps ençà s’ha produït, fruït de la situació
econòmica general -imaginam-, un retrocés en la contractació
de produccions per part de l’ens públic de Radiotelevisió, és cert
que també durant aquest any s’ha produït una notable
desaparició d’empreses del sector audiovisual a les nostres illes.

No existeix ni hem aconseguit que vostè reconegui que és
necessària l’aprovació d’un pla de viabilitat i, malgrat tota
aquesta situació, el seu antecessor en la Direcció General de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha reiterat el
suport que es pretén donar al sector audiovisual tant des del
Govern com des de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, un suport que també ha reiterat el Partit Popular.

Aprovàrem recentment una proposició no de llei a la
Comissió d’Assumptes Institucionals en què, concretament,
s’instava l’ens públic a fer un esforç per mantenir la producció
pròpia contractant aquestes empreses -es referia a empreses de
les Illes Balears- per continuar aquest tipus de producció com a
part principal de la programació d’IB3. 

Atesa la situació que obliga a establir prioritats a causa del
reduït pressupost de què disposa l’ens públic per a enguany,
volem saber quina part pensa destinar a la contractació de
productes audiovisuals de les Illes Balears, sobretot tenint en
compte que la mateixa llei d’IB3, específicament, li demana que
tengui aquesta preferència per la contractació i per procurar el
desenvolupament del sector audiovisual des del punt de vista de
la millora de la contribució a l’economia de la comunitat
autònoma, article 2.1.h).

Per tant, en aquest sentit aniria la pregunta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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. Gràcies, Sr. Diputat. La resposta
concreta a allò que vostè demana és un 19% del nostre
pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Esperem que es concreti aquest 19%. Constarà en acta, com
deia el Sr. Barceló abans, no ens queda altre àmbit on concretar
qüestions com aquestes, podríem estar ben informats si
tenguéssim participació en els òrgans de direcció de l’ens
públic, cosa que se’ns ha negat.

Bé, ens queda constància ara que vostè ens parla de fer el
19%. Imaginam que també és fruit de la situació econòmica que
està treballant aquest pressupost, que nosaltres en el seu
moment ja vàrem considerar que era poc realista o insuficient.
A l’anterior etapa, a pesar de l’herència rebuda de l’etapa
Umbert, es varen prioritzar les produccions d’empreses pròpies
de les illes. Tot i així, s’ha produït la desaparició de programes,
s’ha aturat la filmació de sèries de producció pròpia durant
aquests darrers temps i carreguen sobre altres contractes amb
productores de fora noves tasques, en lloc de repartir en
programes de petit format, això és el que han fet fins ara, entre
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empreses de la nostra comunitat autònoma, com ja li he dit
abans, obliga la Llei D’IB3.

Nosaltres coincidim amb vostè quan va afirmar que els 33
milions d’euros són insuficients per gestionar aquesta televisió,
arribant a dir que es podien arribar a plantejar retalls de
personal. Esperem que no sigui així. Vostè ha tengut reunions
amb el sector i els ha garantit que tendran encàrrecs per a
enguany, com ens han fet saber. Nosaltres volem aprofitar
aquesta pregunta per recordar-li que la televisió pública és el
motor de la indústria audiovisual, com la Mesa audiovisual
mateixa va afirmar en el moment de màxim enfrontament amb
l’anterior direcció general de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. Vostè volia un fidel reflex de la societat balear,
va dir a la premsa, a través de la producció. 

Per tant, nosaltres li demanam que prioritzi la contractació
d’empreses de la nostra comunitat, tal com diu la llei, i que opti
i li ho deim aquí perquè és l’àmbit que tenim per fer-ho, que
opti no per fer grans produccions d’un cost elevat, sinó que opti
per repartir aquest cost entre petites empreses, perquè pensam
que en aquests moments aquest 19% es deu haver repartit poc.

Jo crec que ha d’adoptar -i amb això acab- per intentar donar
més força, més protagonisme a les petites empreses, a les petites
productores que han estat les que han animat aquest sector i li
han donat força i fer un esforç en no contractar grans programes
que costen molt, intentant no carregar damunt productores de
fora del nostre país, sinó que compleixi amb allò que li demana
la llei i prioritzi les empreses del nostre país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Gràcies, Sr. Diputat. Em
tranquilAlitza almanco una cosa, em tranquilAlitza la seva
preocupació, que ja és alguna cosa. Vostè és conscient de la
importància que té el mercat productor audiovisual a la nostra
comunitat i jo crec que això ens posa en un punt de partida
comú, així va quedar reflectit en l’aprovació d’aquell acord a la
Comissió d’Assumptes Institucionals. 

Jo crec que és una preocupació que compartim tots. De fet,
aquesta xifra del 19%..., evidentment som en el mes d’abril i la
previsió és que sigui del 19%. No li puc descartar que sigui un
25 o un 17,5%, som en el mes d’abril. Però bé, ja tenim un punt
de partida comú, la necessitat d’ajudar a les productores
audiovisuals. Això s’ha materialitzat en distints anys a través de
convenis, convenis que en breu començarem a negociar amb el
grup de productores de la nostra comunitat, però bé, em
tranquilAlitza justament això, que vostè comparteixi amb
nosaltres aquesta inquietud.

Aquest nivell del 19% és el que varen tenir també l’any
2010, amb un pressupost pràcticament de 100 milions d’euros.
No estam dient, tot i que hi ha una rebaixa important, els nivells
relatius són els mateixos que el millor any pressupostari que hi
va haver en aquesta casa. Per tant, s’ha de calibrar així. Jo crec
que és important.

Estam fent feina a dia d’avui amb 12 productores locals.
Estam en contacte amb elles, nosaltres mantenim contractes
amb elles, ja els dic, fins i tot en aquest nivell. Tota la
programació que es fa a la nostra..., dic programes, exceptuant
les pelAlícules, que es fan a la nostra graella, tret d’informatius
i esports, és producció local, amb gent d’aquí. Per tant, jo crec
que això és una qüestió a tenir en compte. El nostre marge
evidentment no és el de l’any 2010, 100 milions d’euros hi
havia, si els tenguéssim ara! Per tant, hem de fer feina amb allò
que tenim.

És una prioritat nostra, amb les restriccions evidentment de
les circumstàncies que tots estam patint, però és una prioritat
nostra, és una prioritat que manifestam permanentment i amb
certa continuïtat amb les protagonistes que són les productores
locals. Feim feina amb elles contínuament. Ara tenim 12
productores que fan feina per a IB3. Tots els programes que es
fan, exceptuant, com he dit, esports i informatius, són amb
productores locals.

Per tant, aquí hi ha una realitat i la nostra voluntat és un fet
i és fer feina amb ells. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Ruiz.

8) Pregunta RGE núm. 2646/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a efectes de les retallades als informatius.

Per formular la vuitena pregunta RGE núm. 2646/12,
relativa a efectes de les retallades en els informatius, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme Bonet i
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per una banda també hem de
recordar en aquest cas que el Ple del Parlament va instar l’ens
públic a prioritzar el manteniment de programes de caire
informatiu. I entenem nosaltres, ho hem entès sempre així, que
és una de les principals obligacions de servei públic que la llei
té de cara a la gestió de la Radiotelevisió de les Illes Balears, a
l’article 2.1b) esmenta el dret a la informació i al 2.1d) de
l’accés universal de la informació.

Per tant, d’alguna manera són les grans prioritats que hauria
de tenir a l’hora de repartir aquest esquifit pressupost, si ho
volen definir així, per a la producció local, amb la qual han de
jugar enguany. Tenim dubtes sobre si això realment s’està fent
així. Vostè sap que el mes passat vàrem tenir un comentari
sobre allò que eren les prioritats, si programes d’entreteniment
o programes de caire informatiu. 
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Però per tot plegat, li feim aquesta pregunta, de quina
manera afectaran les retallades que obliguen els ajustats
pressuposts d’IB3 als programes de caire informatiu?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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. Gràcies, Sr. Diputat. Les retallades
pressupostàries només afectaran una qüestió que evidentment és
important, afectaran directament l’esforç que han de fer els
nostres professionals per mantenir el mateix nivell que han
tengut fins ara, l’esforç humà, professional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Li hauré de demanar que m’especifiqui
què vol dir això de l’esforç humà. De fet, nosaltres tenim una
certa sensació que sí que afecten aquests retalls a allò que és la
feina informativa d’IB3. El tancament de les delegacions d’IB3
a Inca, Manacor, Ciutadella o Madrid, pensam que afecta la
tasca informativa de l’ens públic.

No són els únics tancaments, tota la polèmica que hi va
haver a finals de març sobre que IB3 reduïa a la ràdio els
informatius en dies festius. De fet el mitjà que informava deia:
“a partir de abril los espacios informativos en los festivos
serán los mismos que se ofrecen los fines de semana y no los
de días laborales, como hasta ahora”. Especificava quins eren
els programes que no es farien. El director, aquí present, va
negar consultat pel diari que publicava aquesta informació, que
s’aplicàs..., que els informatius del cap de setmana no se
tocarien. També ens agradaria que aclarís aquest punt, perquè
pensam que se va generar una certa confusió entorn a com
afectarien aquests retalls que proposava l’empresa
concessionària el tema dels informatius.

Hi ha un fet constatat que també entenem que és un retall i
és l’eliminació del diari digital. Vostè ens informava fa un mes
del cost, de l’estalvi que representava la desaparició del diari
digital. No ens va explicar si havien estudiat mantenir a un cost
inferior un diari digital, nosaltres pensam que per ventura hauria
estat una solució intermèdia més adequada. També li ho deman,
varen mirar si era possible no eliminar directament el diari
digital? A pesar de què això hagi duit més visites a la web, com
afirmava el mes passat.

Vostè també va dir en el moment de prendre possessió que
no descartava acomiadaments, com també ha esmentat abans.
Clar, tot això ens fa pensar que es pot donar una situació molt
preocupant a la gent que volem que continuï existint i amb una
certa qualitat, l’ens públic, una televisió i ràdio pública de les
Illes Balears, amb funcions que té perfectament definides a la
llei, entre les quals la més important, diria jo, és el dret a rebre
una informació plural, veraç i independent. No debatrem ara la
qüestió de la pluralitat i la independència, vostè ens va dir que
no volia fer política sobre aquest tema, política en fan cada dia
amb totes les decisions que prenen. Crec que a l’hora de prendre
la decisió de tancar un diari digital o de reduir els informatius
d’una ràdio, són decisions polítiques al final, no és només una
decisió tècnica, o una decisió gerencial o feta en funció de les
economies. 

Creim que es pot fer una gestió diferent del pressupost
actual, ho deim aquí en una comissió de control del Parlament,
no ho deim dins un consell d’administració, allà on
possiblement tendríem una informació més detallada i que en
lloc de programes cars, l’esforç es pot fer mantenint l’oferta
informativa que existeix, l’oferta informativa actual com a
mínim. Nosaltres pensam que en una situació de mínims, amb
tots els anuncis que ens pareixen alarmistes que fan vostès, pot
arribar a parèixer que allà on pegaran les tisorades tal vegada
sigui als informatius. I a l’hora de mantenir un mínim, jo crec
que és important mantenir la informació, perquè el moment en
què IB3 no informi adequadament i completament sobre el que
succeeix a la nostra comunitat autònoma, no hi ha ningú en
aquests moments que pugui suplir aquesta important tasca
social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Gràcies, Sr. Diputat. Li vull dir que
el retall pressupostari no ha suposat minva en els serveis
informatius. A l’única cosa que han obligat és que cada un dels
membres que participen en la redacció dels nostres informatius
han de duplicar l’esforç, purament i simplement. Ara vostè vol
aprofitar la notícia que va sortir arran de la modificació de la
graella de la ràdio per tornar retreure el tema del diari digital,
els informatius, el tancament de les delegacions de Ciutadella,
Manacor i Inca, ... bé, jo crec que d’aquest tema ja en vàrem
parlar. 

Una televisió i una ràdio si tenen diari digital perfecte, però
si hi ha alguna cosa que pugui ser prescindible justament és
això. La gent no deixarà de tenir la informació que pugui emetre
la ràdio i la televisió perquè no hi hagi un diari digital. Per tant,
jo crec que ..., i ja ho vaig explicar en una altra ocasió, si hi
havia una part que era prescindible en aquests moments era el
diari digital. Però bé, no hi torn insistir perquè d’això ja n’hem
parlat. Vàrem parlar també de les agències d’informació. Tot
aquest debat és un déjà vu perquè ja en vàrem parlar. 
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El tema de la ràdio que supòs que és el motiu de formular
aquesta pregunta, no és una qüestió pressupostària, evidentment
també li afecta, és una qüestió de sentit comú, igualar els dies
festius als caps de setmana, com fan tots els mitjans de
comunicació, jo crec que és de sentit comú i de racionalitat d’ús
dels nostres recursos. L’únic que hem fet és justament això,
assimilar els festius als caps de setmana. Què hem fet els dies
festius? Els butlletins informatius cada hora..., si que és cert que
no feim Al dia i Redacció de nit, que són programes que es fan
dies laborables normals, però mantenim els serveis informatius
del migdia i del vespre i punt.

Eficàcia i eficiència. Un dia festiu es té pràcticament tota la
plantilla fent feina, evidentment dies que s’han de compensar
amb dies laborables. I això a l’hora de definir l’estratègia i la
planificació de la nostra feina era francament complicat. L’únic
que hem fet és dotar de sentit comú la planificació de la feina
que es feia a la ràdio, punt. No és una qüestió purament
pressupostària, evidentment tendrà la seva repercussió, però no
és una qüestió pressupostària, és qüestió d’aplicar criteris
d’eficàcia  i d’eficiència a la nostra gestió i jo crec que és el
moment de fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

9) Pregunta RGE núm. 2662/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació d'IB3 en la pelAlícula El perfecto
desconocido.

Per formular la novena pregunta, RGE núm. 2262/12,
relativa a participació d’IB3 en la pelAlícula El perfecto
desconocido, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular
Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Director
General, per la seva compareixença, a vostè i al seu equip per
ser aquí avui a la Comissió de Control de Radiotelevisió de les
Illes Balears. I avui formulam aquesta pregunta, a més vostè ja
ha parlat d’aquest tema perquè també és una qüestió que ha
preocupat a altres grups polítics d’aquesta comissió.

També s’ha parlat de la participació de la ràdio i la televisió
a Maremostra, on també vostè ha explicat els avantatges
d’aquest festival aquí a les nostres illes i la importància
d’aquesta participació també per part de l’ens públic. I
òbviament la producció audiovisual, efectivament el sector
audiovisual és un sector que pateix els efectes de la crisi
econòmica, però com pràcticament tots els sectors empresarials
de la nostra societat, no només el sector audiovisual i com no
podia ser d’altra manera, nosaltres també consideram que la
televisió pública ha de tenir especial tracte amb aquest sector i
s’han d’idear iniciatives per tal de poder afavorir aquest sector
estratègic que deixa molt de beneficis.

Precisament per això, nosaltres sabem que es va fer un
conveni amb l’Associació de Cineastes de les Illes Balears i
l’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears,
per produir aquesta obra d’Antoni Bestard, aquesta pelAlícula, on
l’escenari és un poblet de la Serra de Tramuntana, concretament
Orient, on es veu d’una manera molt clara quina és la
característica més peculiar d’aquests pobles de la Serra de
Tramuntana i tothom que vegi aquesta pelAlícula tendrà una idea
del que és Mallorca, la serra, els turistes que vénen a Mallorca,
perquè a més a la pelAlícula es tracta aquesta relació entre els
veïns d’un poblet petit de muntanya i un turista que ve de fora.
Per tant, creim que tot això s’ha de posar en valor perquè és la
millor campanya publicitària de les nostres illes i, per tant, hem
d’aprofitar aquesta indústria i tot allò que això suposa per a la
nostra economia.

Per això ens agradaria saber quin tipus de participació ha
tengut IB3 en aquest sentit i de quina manera s’ha actuat amb
aquestes productores, colAlaborant en la producció d’aquesta
pelAlícula que s’ha fet aquí a Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
això és una obra cinematogràfica, la primera que va ser fruit del
conveni que firmaren amb l’Associació de Cineastes de la
nostra comunitat i amb l’Associació de Productores
d’Audiovisuals, APAIB. I bé, el fruit és aquest que vostè ha
descrit, un producte excelAlent i extraordinari i que el que fa
evidentment és donar també la possibilitat a IB3 de participar
com a coproductora d’aquesta promoció econòmica que van
defensar des del principi d’aquesta nova etapa. 

Satisfacció plena per part nostra, evidentment, hi ha hagut
una aportació econòmica que podem xifrar com a coproductora
de 90.000 euros i després la compra d’uns drets per un import
total de 70.000, que ens dóna un dret de set emissions. 

Per tant, la nostra aportació que no arriba al 13% és de
satisfacció plena i absoluta. Jo crec que això són apostes
encertades en favor del món de la producció audiovisual nostra.
Ja no entraré en la valoració que vostè ha fet, que és
absolutament correcta, això és un exercici de promoció de la
nostra comunitat i de la Serra de Tramuntana extraordinària, pel
que ha comentat vostès veig que l’ha vista. I efectivament és
totalment recomanable. 
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Aquesta pelAlícula se va presentar a la Sala Augusta dia 21
de febrer i vàrem poder gaudir d’un producte -torn a insistir-
extraordinari, que jo crec que marcarà un poc la pauta d’allò que
ha de ser la colAlaboració en un futur. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. 

10) Pregunta RGE núm. 2647/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris per a l'emissió de pelAlícules.

Passam a la següent pregunta. Per formular la dotzena
pregunta RGE núm. 2647/12, relativa a criteris per a l’emissió
de pelAlícules, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista
Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt adequada una pregunta sobre
pelAlícules, després de parlar sobre una pelAlícula excelAlent com
s’ha dit aquí, com és El perfecte desconegut.

M’ha parlat abans, Sr. Director General, de sentit comú,
entendrà però que se pugui aplicar a diferents criteris amb igual
seny, que és un poc el fet que avui ens trobem, vostè allà i
nosaltres aquí i puguem tenir dubtes, expressar-los i fer-li
arribar les nostres indicacions en un sentit diferent que nosaltres
trobam que hauria de seguir IB3.

Creim que també és de sentit comú esforçar-se per aplicar la
llei. I en aquest sentit, recordarem un cop més l’article 2.1 e)
allà on es demana que la difusió i promoció de la llengua
catalana. I per això ve un poc aquesta pregunta.

Se’ns ha parlat de la realidad de la calle a l’hora de canviar
els criteris sobre la llengua vehicular, que també afecta les
pelAlícules, o bé l’argument econòmic quan hem parlat més
concretament de sèries de ficció i pelAlícules, això motiva
aquesta pregunta, d’alguna manera aclarir realment quin és el
criteri seguit a l’hora de decidir l’emissió de pelAlícules. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, gràcies, Sr. Diputat. Tal vegada
això és una de les qüestions que apuntàvem abans, que són les
pròpies d’un consell de direcció, d’un consell d’administració,
i tal vegada està a l’alçada d’això, tal vegada no d’una comissió
de control parlamentari, però bé, ho he d’acceptar així. De totes
maneres és una miqueta la pregunta trampa, si vostè vol parlar
del tema de la llengua i de pelAlícules en castellà i en català seria
convenient que ho digués a la pregunta, perquè sinó jo tenc aquí
la contestació estricta al que vostè demana, que són criteris
evidentment d’intentar agradar a l’espectador al mínim cost.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Bé, de pregunta trampa res, un dels criteris a nosaltres ens
sembla des de fora que deu ser el lingüístic i entenem que sí que
és un tema important per dur a comissió de control, perquè
nosaltres entendríem que és un incompliment de la llei, i això ja
no és una qüestió per debatre a porta tancada a un consell de
direcció, nosaltres entenem que és un tema suficientment
important per ser debatut en aquest parlament. I ja dic, nosaltres
ho entenem així perquè vostès, i jo esper que a la rèplica
m’expliqui els criteris, i em dirà: dels criteris el lingüístic no hi
és, però nosaltres des de fora entenem que sí que hi és, perquè
ha desaparegut. Actualment un ciutadà de les Illes Balears -ja li
vaig dir a una altra ocasió em pareix recordar- no té llibertat per
veure una pelAlícula en català a la televisió; un company nostre,
el Sr. Maicas li recordava, ell deia que tenia 65 canals en
castellà, 20 d’ells feien pelAlícules en castellà; 4 canals en català,
només dos d’ells feien en català, a cap de les nostres illes.

Clar, evidentment, quan hi ha un criteri per elegir en quin
idioma s’emeten les sèries de ficció, les pelAlícules, em poden
dir que és el criteri econòmic, que imagín que és aquest, com
se’ns va dir per part del seu antecessor a un moment donat, però
nosaltres entenem que també hi ha una obligació per llei, una
obligació del propi Estatut d’Autonomia de tenir en compte la
realitat lingüística de les nostres illes, per això la referència a la
realidad de la calle, perquè de moment en el carrer no es parla
només castellà, sinó també català. Jo crec que en aquest sentit,
vostè va afirmar a la darrera comissió que no sabia els criteris
de compra de pelAlícules del seu antecessor, això amb una
resposta a una pregunta d’un diputat, i va dir que es plantejava
en termes comercials.

Jo és un poc per incidir en aquesta pregunta que se li havia
fet, que m’agradaria saber realment quins criteris se segueixen.
A títol d’exemple, perquè m’ha arribat la resposta fa poc, jo li
vaig demanar per escrit sobre Se ha escrito un crimen, no és una
pelAlícula, és una sèrie, i vostè sobre el cost, l’estalvi que
significava l’emissió de la sèrie en castellà en lloc d’en català,
i jo entenc per la resposta que és pràcticament un cost zero
perquè va ser feina del personal propi, i no entenc per què no es
pot fer el mateix, per què aquesta sèrie no es pot emetre en
català. Per tant, crec que hi ha una decisió de caire ideològic
darrera això, no només termes comercials, com es va dir l’altra
vegada.
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Nosaltres li demanaríem que rectifiqui, que acompleixin la
llei, que programin més sèries i pelAlícules en català atès que els
acords als quals podria arribar amb altres televisions podrien
tenir un cost inferior pel que nosaltres entenem de la seva
resposta escrita. També la llei, li recordarem, li indica que ha
d’arribar a acords per a la creació d’un espai audiovisual en els
territoris de parla catalana que, precisament, pensam nosaltres,
que podrien ajudar a contribuir a tenir una oferta més variada i
més econòmica en la nostra llengua.

De totes maneres, ja que a la primera contestació no m’ha
contestat, jo insistesc, m’interessa quins són els criteris que
segueixen, maldament em digui que no és el lingüístic,
m’interessa saber quins són els criteris econòmics, m’interessa
saber la resposta que duia preparada, naturalment, perquè per
això li fèiem la pregunta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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, gràcies, Sr. Diputat. Li respondré
la pregunta que vostè em fa, que són criteris purament tècnics.

De totes maneres també el vull advertir que molt no pot
haver canviat el criteri, perquè la responsable de producció
aliena és la mateixa de fa tres anys, vull dir que en aquest sentit
no hem modificat absolutament res, per tant els principis rectors
doncs pareix que no es mouran molt més del que hi havia abans.

Evidentment, criteris com veure les graelles dels altres
canals també ens afecta a nosaltres, evidentment el que no
podem fer és programar sense tenir en compte el que hi ha més
enllà; vull dir que si hi ha un partit de futbol evidentment, si la
resta de cadenes fan un partit de futbol el que nosaltres
intentarem fer és programar qualque cosa que agradi a qui no
agrada el futbol, això és un criteri jo crec que fonamental, i que
basta entendre que amb l’aplicació del sentit comú ja és
suficient.

Hem de mirar també, quan s’ha emès aquest mateix títol a
altres cadenes, evidentment per separar-lo en el temps, per
assegurar una miqueta també l’audiència del que nosaltres
projectam.

Si és un títol comercial o és una estrena a la televisió el que
miram és que s’ajusti dimecres i divendres que és quan feim el
Cinema sense interrupció, justament per aprofitar aquests títols;
el cap de setmana el que feim és cine familiar. I després
s’estudia el resultat que ha tengut la mateixa emissió d’aquesta
pelAlícula a altres cadenes, per intentar saber les audiències cap
on van.

Això és la resposta estricta al que vostè demana, si vostè
demana els criteris, això són els criteris. Què voleu parlar d’allò
altre que ha plantejat vostè després? Ja n’hem parlat d’aquest
tema, Sr. Diputat, ja n’hem parlat, a la darrera i única
compareixença que jo he fet en aquesta cambra ja vaig que era
un tema, una estratègia que ja teníem definida així i que té bona
acollida a les audiències.

Que tal vegada a vostè li agradaria una altra cosa? Segur, i
segurament al Sr. Barceló també i si hi hagués nins aquí, doncs
també, els agradaria més programació infantil; això és un debat
absolutament obert. Evidentment, la llei ens marca unes pautes
que nosaltres complim, que nosaltres complim, i per tant és
l’estratègia que tenim definida, i jo ho vaig dir molt clar l’altra
vegada: la convivència de les dues llengües que tenim ara és
bona i està acceptada per la majoria de l’audiència, per tant no
la mourem, no la mourem, ens va bé així, funciona bé així, les
audiències ho ratifiquen, per tant...

Hi podem insistir, hi podem insistir, però és la nostra aposta,
ens agradarà o no ens agradarà, però és la nostra aposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

11) Pregunta RGE núm. 2663/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ingressos publicitaris.

Per formular l’onzena pregunta, RGE núm. 2663/12, relativa
a ingressos publicitaris, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que vivim a un
context de problemes econòmics per part de moltes empreses i
això doncs també es veu o supòs que es veu d’una manera clara
en els ingressos per part de l’ens públic i en el que afecta els
ingressos publicitaris. Som dins un context en el qual s’ha hagut
de fer un esforç per part de l’administració, una reestructuració
de l’administració que ha suposat que IB3 tengui un pressupost
de 30 milions d’euros i que s’hagi fet un reajustament dels
comptes públics per tal de poder fer el seu servei públic com a
mitjà públic, com a mitjà audiovisual de la comunitat autònoma.

Però sí que ens agradaria saber quina ha estat l’evolució del
nivell d’ingressos publicitaris concretament dins el primer
trimestre de l’any 2012 i si ens podria vostè fer una comparativa
amb l’any anterior per tal de tenir una idea i veure de quina
manera evolucionen aquests ingressos publicitaris. Nosaltres
entenem que és important que IB3 sigui el més autosuficient
possible i evidentment si els seus ingressos no únicament venen
d’aquesta part pública, de doblers públics, sinó també
d’ingressos publicitaris, doncs consideram que és positiu.
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I consideram que és positiva la dada que vostè ha donat
d’audiència perquè òbviament com més audiència més
possibilitats hi haurà de contractar publicitat per part de
determinades empreses. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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, gràcies, Sr. Diputat. El tema dels
ingressos comercials és un tema francament preocupant,
preocupant a l’escenari audiovisual que afecta no només IB3
sinó tots els operadors que actuen a la nostra comunitat, a la
nostra comunitat i a l’Estat.

Nosaltres vàrem fer una previsió a l’elaboració dels
pressuposts de 3,5 milions d’ingressos, (...) probablement que
a l’exercici anterior es va fer una previsió entorn dels 7 milions
d’euros, que quedaren en 1.800.000, una diferència brutal i
extraordinària; però bé, la nostra previsió, que es va fer en
aquelles circumstàncies, era de 3,5 milions. Nosaltres vàrem
estimar en funció d’aquesta previsió que tal vegada el primer
trimestre podríem ingressar doncs devers 500.000 euros en
concepte d’ingressos comercials, el primer trimestre, i no hem
anat massa més enfora, és a dir, ens hem quedat amb 480.000
euros, per tant quasi quasi hem arribat a la nostra previsió:
inicialment eren 14,3% dels ingressos totals i ens hem quedat
amb un 13,7%, per tant jo crec que ja podem dir que el primer
trimestre els objectius s’han complert, cosa bastant difícil com
està tot el panorama de la inversió comercial, cosa bastant
difícil, no només perquè aquesta crisi afecta tots els nivells sinó
perquè, evidentment, davant aquestes circumstàncies les
empreses el primer que fan és reduir la seva inversió comercial
i publicitària, i això es nota en tots els aspectes. Per tant, des
d’aquí vull felicitar el meu departament comercial, el nostre
departament comercial perquè la feina almenys aquest primer
trimestre ha donat uns bons fruits. Tant és així que estam un
50% per damunt del que es va facturar l’any passat en aquest
primer trimestre, per tant satisfacció absolutament plena.

Jo no sé com acabarà l’any, no ho sé, perquè això,
francament, és complicat, no sé com evolucionarà la crisi, per
tant jo no m’atrevesc a aventurar a final d’any què haurem
facturat, però de moment aquest primer trimestre la realitat que
ens dóna és aquesta, satisfacció plena, hem complit
pràcticament l’objectiu.

Hi ha un factor que també marca molt tota aquesta
competència per al mercat comercial que és la fusió dels grans
operadors, Tele 5 i Canal 4 i ara Antena 3 i La Sexta, vull dir
pràcticament aquests dos operadors amb aquestes fusions se’n
duen el 90% de tota la inversió comercial que hi ha a l’Estat, i
això deixa a la FORTA i a les televisions autonòmiques en una
situació de debilitat. Aquest descens, aquesta baixada
d’ingressos comercials està xifrada entre un 30 i un 50%, vull
dir que per aquí, a les televisions autonòmiques, per aquí van els
tirs. Nosaltres de moment aguantam l’empenta, no sé en el
temps el que ens suposarà això, no sé el segon trimestre ni el

tercer com aniran, però de moment anam acomplint els
objectius, per tant això per a nosaltres és una satisfacció plena.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

12) Pregunta RGE núm. 2664/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temps que ocupen els serveis informatius.

Per formular la dotzena pregunta, RGE núm. 2664/12,
relativa a temps que ocupen els serveis informatius, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Fernando Rubio i
Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que una de les
parts més importants de la televisió pública i de la ràdio són els
serveis informatius i en aquest sentit nosaltres consideram que
s’ha de ser especialment escrupolós quan parlam d’aquest tipus
de programes, perquè el ciutadà de les Illes Balears evidentment
necessita uns serveis informatius que han de ser neutrals,
imparcials i veraços i nosaltres entenem que aquesta tasca s’està
desenvolupant de manera normal i professional per part de l’ens
públic que vostè dirigeix.

L’altre dia es va votar una moció aquí en el Parlament de les
Illes Balears on s’instava precisament la direcció que aquests
criteris fossin criteris fonamentals a l’hora de dur a terme la
seva programació, concretament els espais informatius i,
òbviament, el nostre grup, era una moció que venia del Partit
Socialista, el nostre grup li va donar suport perquè nosaltres
sempre hem considerat que aquesta és probablement la tasca
més important de la televisió pública.

S’han aportat a aquesta comissió dades amb les quals
s’acrediten que aquests serveis informatius són neutrals, són
imparcials, fins i tot es varen aportar minutatges en els quals es
va demostrar que hi ha hagut diverses ocasions en què tal
vegada han sortit informacions que no han estat tan favorables
per al Govern de les Illes Balears i que tal vegada poden ser més
favorables per a d’altres opcions polítiques, la qual cosa
consideram que si a nivell professional i a nivell periodístic ha
de ser així, doncs està bé, de la mateixa manera que si un dia
una roda de premsa del Partit Socialista no surt, doncs tampoc
no ens hem d’alarmar. Jo crec que les coses no són
matemàtiques, una altra cosa és que hi hagi qualcú que li
agradàs veure un informatiu monogràfic del seu partit polític,
però bé, crec que no som aquí per a això sinó que som aquí per
tenir uns informatius que siguin, insistesc, professionals i
neutrals.
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I sí que ens agradaria, més concretament, saber si vostè ens
podria aclarir quins temps ocupen actualment els serveis
informatius dins la graella d’IB3, concretament d’IB3 Televisió.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Sr. Diputat, efectivament, no puc
qüestionar res del que vostè ha comentat, nosaltres tenim amb
els nostres serveis informatius una especial atenció, vull és la
joya de la corona, és una audiència mitjana del 12%, vull dir
que s’ha de cuidar sí o sí. I quan hi ha aquest suport en el carrer
és que, ho torn a dir, les coses s’estan fent bé, i conceptes com
el de proximitat doncs sí que agafen cos, vull dir, la gent si ho
accepta és perquè s’hi sent identificada i entén que el que
s’explica allà és el que hi ha al carrer. Per això nosaltres pensam
que estam en la línia encertada, evidentment amb els criteris de
professionalitat que abans, en ocasió del debat que han plantejat
els altres, hem tengut la possibilitat de parlar, respectant sempre
la llei, això és fonamental, i sense ingerències de cap tipus, ni de
dins ni des de fora, ni des de fora, que també n’hi ha hagut.

Per tant, el que fem és cuidar els nostres informatius amb la
professionalitat que sempre han acreditat els nostres
treballadors. A partir d’aquí, ja a l’altra compareixença ho vaig
comentar, que havíem incrementat el temps d’informatius en 10,
15 minuts pràcticament diaris i els vespre 8 minuts, vull dir que
l’aposta és ferma. A més, hi hem d’afegir també el programa
Parlament, de 25 minuts, com vostès saben, que ja vaig
anunciar a l’altra compareixença que posaríem en marxa. Per
tant, és una aposta ferma en la qual tenim una absoluta fe que
les coses es fan bé, amb criteris de professionalitat i a partir
d’aquí defensaré, costi el que costi, els serveis informatius
d’aquesta casa, perquè jo entenc que, primer, ajustats a la llei,
i segon, amb uns professionals extraordinaris, estan fent una
molt bona labor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

Bé, idò, 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.
Gràcies.
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