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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Miguel Jerez substitueix Rosa Maria
Bauzá.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

EL SR. COSME BONET I BONET:

Per una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta, demanaríem
l’alteració de l’ordre del dia motivada per la renúncia com a
membre de la Mesa del Sr. Borrás per proposar un nou membre,
que seria el Sr. Carbonero, per cobrir la vacant.

Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, aquesta presidència demana als senyors diputats i
a les senyores diputades, atès l’establert a l’article 73.2 del
Reglament del Parlament l’alteració de l’ordre del dia en el
sentit indicat pel Sr. Bonet, d’incloure un nou punt relatiu a
l’elecció, d’acord amb l’article 43.5 del Reglament, de
vicepresident de la comissió, atès l’escrit de renúncia presentat
pel Sr. Damià Borràs i Barber, RGE núm. 3615/12.

En conseqüència, es proclama elegit... ho ha dit ja?, el nom
del Sr. Carles Manera...ah, perdó, Carles Carbonero..., Jaume
Carbonero... En conseqüència, es proclama elegit com a
vicepresident de la comissió el Sr. Jaume Carbonero. Preg a
l’elegit que ocupi el seu lloc.

Passam a continuació a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes RGE núm. 3455/12, 3459/12, 3558/12,
35562/12, 3563/12, 3531/12, 3559/12, 3560/12, 3456/12,
3457/12, 3557/12 i 3561/12.

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 Adrian Cortell, directora d’IB3
Televisió; i el Sr. Xavier Muntaner Roca, director d’IB3 Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 3455/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ingerències del Govern en la gestió de l'ens.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 3455/12,
relativa a ingerències del Govern en la gestió de l’ens intervé el
diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Damià Borràs i
Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res, gràcies Sr. Director
General, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. 

Quan vaig redactar aquesta pregunta, Sr. Director General,
ho vaig fer pensant que les ingerències del Govern a IB3 que
vostè dirigeix responen a un patró calcat dels usos o abusos que
acostumen a seguir els governs del Partit Popular en relació amb
els mitjans públics de comunicació. Basta recordar les ordres
que el Govern d’Aznar va donar dia 11 de març de 2004 a
Televisió Espanyola quan aquesta va fer de pregoner del Govern
tot acusant ETA de l’atemptat d’Atocha per comprendre aquest
model. 
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Tenim evidentment, però, les particularitats locals que el PP
ha imposat a IB3 sempre que ha governat, com ara un recurrent
menyspreu a la nostra llengua, un menyspreu que fins i tot ha
manifestat el president qui ha gosat de censurar - i això és una
ingerència- la pronuncia correcte del seu cognom com si estès
avergonyit de l’arrel del seu llinatge, com una ingerència
sembla també l’episodi del nomenament i cessament del gerent,
i com a ingerència podríem considerar -indirecta si vol, però
ingerència- també que el Sr. Delgado vagi regalant
generosament emissores privades mentre vostè ha de tancar
portals web informatius, ha de clausurar delegacions i ha
d’enviar magnífics professionals directament o indirectament a
l’atur per manca de recursos.

Vostè no ha estat nomenat director general pel Govern, sinó
pel Parlament i com a conseqüència d’una llei nascuda de la
unanimitat i que cercava la imparcialitat de la Televisió i Ràdio
públiques, com la cercava, la imparcialitat, la Llei rectora de la
Ràdio i Televisió públiques espanyoles i que avui mateix està
essent avaluada al Congrés dels Diputats en el mateix estil que
el PP ha exhibit al nostre cas: primer crea el PP un buit en la
direcció de l’ens a qüestionar, negant el consens i culpant
l’adversari polític de no haver volgut pactar -ho hem vist a
aquest parlament-, i després nomena un director general
d’inclinació partidària.

Vostè ha estat nomenat pel Parlament i té l’obligació ètica
i legal de vetllar per la salvaguarda dels principis que inspiren
la llei de l’ens de la Radiotelevisió de les Illes Balears. Per això
li deman, com valora, Sr. Director General les ingerències que
de manera directa o indirecta efectua el Govern de les Illes
Balears a la gestió i a la direcció de l’ens així com a la ràdio i
televisió públiques que en depenen.

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. Cregui’m que he tengut vertaderes
dificultats per entendre’l per tant li respondré allò que he vist
per escrit i la resposta és molt clara, no puc valorar el que no
existeix. No hi ha ni ingerències, ni directes ni indirectes, Sr.
Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, intervé el Sr. Borràs i
Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Crec que no és només aquesta comissió de control,
l’oposició la que afirma que hi ha hagut ingerències, sinó que
són molts els ciutadans, fins i tot el sindicat de periodistes que
ho fa. En tot cas, senyor..., esper que ara em senti millor, tenim
un govern que no pot intervenir -al meu parer- compulsivament
en la ràdio i la televisió públiques, perquè intervenir i ordenar
forma part de la genètica política d’aquest govern que necessita
que la televisió pública sigui altaveu del seu ego per a major
satisfacció dels seus seguidors.

Per què si no -pensen- hem guanyat unes eleccions, si no
podem manar també a la televisió? Dir com, quan i qui ha de
sortir a la televisió forma part d’una concepció particular de
l’exercici de governar, d’interpretar el poder, i no ho dic jo, sinó
que ho diu també el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.

També és pràctica habitual d’aquest govern confondre
l’interès públic amb l’interès privat, una confusió que fa que el
gerent d’IB3, el nomeni i el triï -diguem presumptament-
directament el president i no em negarà que (...) i ningú fins ara,
ni tal sols el president, ho ha fet no sigui una ingerència i miri
que per negar-ho oportunitats n’ha tengut.

El president fa nomenar -sembla- el gerent i presumptament
el fa venir a posta de Madrid, a posta, per ser gerent d’IB3
només sembla que no, però en tot cas, qui el fa cessar, també
presumptament, és el president quan segons quins dinars, mai
no desmentits, fracassen. 

Miri, igual d’aquí en podria sortir -és una idea que li don- un
bon serial televisiu, ingredients per a l’èxit no n’hi manquen, en
podria sortir una seqüela, una segona part de Llàgrima de sang,
tot i que aquí les llàgrimes no les posarien ni el mantó negre ni
el callet, un serial d’intrigues al voltant del vi, del negoci del vi,
amb encontres i desencontres, amb compres compromeses i/o
preteses vendes de vinoteques privades, tot barrejat amb
nomenament i cessaments de gerents d’empreses públiques com
ara IB3, només nomenaments i cessaments, no sé si estètics o
no, però presumptament no gaire ètics. 

Tot ha semblat per un coupage de deutes i d’ambicions,
d’amors i desamors, per un embull de diners, de confusió entre
diners públics i privats, de diners i de dinars, dinars que no
sabem si varen ser o no, però sobre els quals amb l’entossudit
silenci oficial el president atorga més que no calla, i tot
guionista sap que la sospita creix si creix la intriga, i la intriga
creix cada cop més ja que cada cop... creix, que cada cop creix
més (...) que provoca el silenci i com més creix el suspens que
provoca el silenci, més sonora és també la presumpta evidència
de l’existència de converses emmagatzemades en una gravadora
que si s’activàs seria el detonador de la caixa dels trons, digne
d’un serial televisiu.

Però la realitat que oculten o que maquillen, si vol, els
programes informatius supera, i de molt, la ficció que podria
conferir el més imaginatiu i audaç dels guionistes. Tot i que la
ingerència contumaç del Govern d’IB3, la presència permanent
del Govern del Sr. Bauzá, del Sr. Delgado, del Sr. Aguiló a IB3
igual aconseguirà finalment que els ciutadans d’aquestes illes
puguin comprovar com vostès aconsegueixen, com el PP
aconsegueix a la fi i si més no i com diu...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...la cançó de Sabina que las mentiras parezcan mentiras.
He acabat, Sra. Presidenta.

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. He entès coses
del gerent d’IB3, gerent que ja no hi és, del vi, del llinatge del
Sr. Bauzá. Vostè veu aquest director general dient a algú com
ha de pronunciar el llinatge del Sr. Bauzá, perquè és Bauzá, és
Bauzá?, vostè veu algú d’IB3 dient “escoltem, has de
pronunciar així o aixà el nom del president del Govern?"

Crec que hauríem de ser una miqueta seriosos, però m’ha
duit aquí un capítol de gerències, de vins, de no sé què, de
gravadores, que no sé que té a veure amb aquesta història. Ja els
ho he dit, per activa i per passiva, he intentat deixar fora del
quadrilàter polític, de la canxa política a IB3, però és
absolutament impossible. És absolutament impossible, encara
no han entès vostès que és la televisió de tots, és una televisió
dirigida per professionals, que és el que ho he de defensar, els
professionals de la nostra casa. Els criteris d’actuació dels
nostres professionals és això, absolutament professional, li
agradi o no li agradi, a mi em va bé l’afany que tenen vostès
d’aquesta campanya de desprestigi d’IB3 i d’embrutar
políticament IB3, però en això fracassaran. Fracassaran perquè
la realitat és una altra i ha tengut contestació també a un escrit
que hi ha hagut del sindicat de periodistes. Evidentment, criteris
professionals i ho diré sempre, sempre. 

Em parla d’ingerències, podem convenir, intentar definir el
que són ingerències. Què és una ingerència? Que cridi el
responsable de premsa del Partit Socialista, el Sr. Miguillón, a
parlar amb un redactor nostre? Això és una ingerència? Si és
això una ingerència, podem acordar a veure on entra el que és
una ingerència i el que és... bé, una cridada de cortesia.

Ho definim això? Perquè tal vegada consider que això no és
correcte tampoc i tal vegada vostès em diuen “bé, és la feina
habitual”, és la feina habitual, bé, és que tot és la feina habitual,
per què no abandonam això una miqueta? Deixam d’espiar els
treballadors a reunions que després provoquen una condemna?
Tal vegada això és una ingerència també.

Podem convenir i podem acordar el que és una ingerència i
el que no i a partir d’aquí ja definim actituds, però el missatge
que els vull donar, per favor, és que deixin de tenir aquesta
actitud irresponsable. Parlam d’un ens molt potent a la nostra
comunitat i la cridada dels professionals on demanem que,
efectivament, els deixin a part crec que ha estat també molt
potent. Aquí en faig ressò, d’això, per tant els deman per favor
que abandonin aquesta actitud absolutament irresponsable
perquè amb això no ajuden ningú.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

2) Pregunta RGE núm. 3459/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a audiència i quota de pantalla.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 3459/12,
relativa a audiència i quota de pantalla, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, continuarem, Sra. Presidenta. També comença a ser
un fet recurrent que en aquesta comissió el Sr. Director General,
vostè, avali la seva gestió amb arguments de l’audiència i també
ho és que els diputats del grup de la majoria li facin preguntes
sobre els índexs d’audiència que gràcies a la suposa bona gestió
aconsegueix IB3.

La realitat és que ens solem trobar aquí amb una
contradicció, quan algun diputat o diputada popular li parla, a
vostè, de creixement d’audiència, vostè treu pit satisfet de la
seva pròpia gestió, però quan qui li pregunta és l’oposició i
l’acusa, per exemple, que IB3 vulnera els principis de la llei que
regula l’ens per tota resposta sempre nega la major -com ha fet
en la pregunta anterior-, afirma que no participa en l’elaboració
de criteris informatius i que no participa ni mica ni gens en la
definició de programació.

Bé, les preguntes del Partit Popular sobre els seus mèrits
aniran més tard. Jo en tot cas, aquí el que li deman és quin grau
de consideració ha de merèixer al seu parer, el parer del director
general, els resultats del mesurament d’audiència de quota de
pantalla a l’hora d’establir els criteris de programació d’IB3
d’acord amb els principis de la Llei de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

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



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 7 / 17 de maig del 2012 109

 

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
consideració efectivament que tenim del tema de l’audiència és
molt relativa, no és un criteri excloent, la confecció de la nostra
graella sobretot tenint en compte que el que tenim en les nostres
mans és un servei públic de comunicació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta (...) que no sigui l’únic argument,
l’audiència... servei públic, com que de manera recurrent es
parla aquí d’audiències, li fan moltes preguntes d’audiència,
entenc, vull dir que sembla que ha de ser un criteri que a parer
del grup de la majoria i també vostè quan en parla li dóna una
importància especial.

L’audiència en aquest país ha donat per molt, quan les
televisions privades varen començar a emetre’s va ser una
carrera molt bèstia per a l’audiència, una carrera ferotge,
després varen venir les televisions autonòmiques, algunes varen
calcar en certa manera el model de les televisions privades, com
és el cas per exemple del programa Tómbola d’infausta
memòria, i d’altres amb millor criteri varen optar per maldar a
reforçar els valors de la identitat com a país i la cohesió social,
és a dir, emetien en la llengua pròpia i sobretot maldaven a
entretenir els espectadors amb la llengua pròpia, servei públic,
temptant amb programes de producció feta al país i així a més
fomentaven la indústria audiovisual pròpia, com de l’emissió de
sèries i pelAlícules foranes de gran atenció pel públic.

Finalment, hi va haver casos com el d’IB3 en la primera
etapa, estic parlant de la primera etapa, on si obviam els
informatius, moltes estones la llengua pròpia era només el
vehicle d’expressions, de manifestacions carrinclones i
provincianes, d’un realisme postís de boina i del gaiato, de
l’astracanada més grollera, avui tot açò s’ha substituït
parcialment per una moda postmoderna i global de “friquisme”
i en el nostre cas ara i sempre quan el PP governa
lamentablement la presència d’un cert gonellisme. 

Hi ha símptomes més que evidents que IB3 pot tornar volar
amb unes ales que tot just permeten un vol baix i que IB3 ho
faci amb l’excusa falsament inoxidable de l’audiència. Tot per
l’audiència, com deia un programa antic de TV3, una excusa al
capdavall que vostè ara ha mig desmentit que al fons tracta de
configurar no tant l’audiència sinó un paisatge moral, cultural
i social a la mida d’un projecte de país subordinat, de voluntat
no gens substantiva, on fins i tot la recerca de l’audiència, i no
diguem la funció de servei públic, claudica davant la intenció
inconfessable de dibuixar un país imaginari que acabi quallant
al nostre imaginari colAlectiu, (...) incrementar l’audiència, la
retransmissió de tanta processó i de tanta cerimònia religiosa ni
ho cerca magnificar les fires i els mercats tradicionals ni exaltar
les nostres festes, d’aquí una estona en veurem un cas.

No dic que no hagin de retransmetre processons ni dic que
no es pugui parlar de les fires i mercats tradicionals ni de les
nostres festes populars, s’ha de fer, no em malinterpreti, tot açò
forma part de la nostra realitat, però s’ha de fer, forma part de
la nostra realitat amb una certa mesura i és en aquesta mesura
que una televisió i una ràdio amb vocació de servei públic els ho
hauria d’explicar perquè són un caire d’una realitat social que
té molts de caires, però com li he explicat el Sindicat de
Periodistes, mentre parlen de la neu, de les mil i una fires que
succeeixen a la nostra societat o mentre exalten les virtuts, que
no discutiré, dels nostre bombers quan apaguen un foc, no
mostren els focs que cremen en la nostra dura realitat de cada
dia i fan passar per Sant Joan de Déu, patró dels bombers, a qui
en realitat és socialment parlant -permetin-me la llicència
literària que està de moda- un polític que somniava amb un
misto i un bidó de benzina.

Amb l’excusa de l’audiència no fan més que bellumes que
cerquen amagar la realitat mentre fien que gota a gota, programa
a programa, vagi calant el model de societat que ens volen
imposar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica 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, tal i com
li he apuntat inicialment, el tema de les audiències no és el
motor de la nostra plantilla, no és un criteri excloent, no és el
que acaba de definir com hem de planificar la nostra televisió ni
la nostra ràdio. Evidentment, si fóssim una televisió, una ràdio
purament comercial l’audiència seria clau, vull dir, això és un
negoci, si hi ha audiència hi ha negoci, si no hi ha audiència no
hi ha negoci, però no és el nostre cas. Nosaltres som un mitjà
públic, per tant el tema audiències perd una miqueta de força.

Nosaltres tenim altres conceptes que hem de tenir molt en
compte a l’hora de confeccionar els nostres programes, que són
els principis rectors que estableix la llei, com puguin ser la
promoció patrimonial, cultural, els valors cívics, la llengua, la
cohesió territorial, que són qüestions que sí que s’han de tenir
molt en compte a l’hora programar la nostra feina. 

El que passa és que també resulta evident que el que no
podem fer és obviar el tema de les audiències. Una televisió
pública sense públic perd tot el sentit, no té raó de ser, igual que
un colAlegi sense alumnes no serveix per a res o un tren sense
passatgers no serveix, per tant, aquests casos serien molt
qüestionables. 
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També és cert que com a servei públic ens podem permetre
el luxe que televisions comercials, ràdios comercials no es
poden permetre, que és emetre programes que tenen una
audiència ..., no sé, d’un 1 o un 2%, justament en atenció
d’aquests principis que trobam descrits a la llei i ho feim, tenim
programes que estan entorn a aquesta audiència, perquè
consideram que s’han de fer. El que passa és que en un exercici
de responsabilitat i tal vegada d’estratègia per intentar
compensar una cosa amb l’altra, l’audiència, la utilitat d’un
servei públic, no podem abusar d’això. No podem abusar de
programes que tenguin un 1 o un 2% d’audiència, perquè cauria
en aquest supòsit que perd la raó de ser d’un servei públic, però
per ser servei públic justament ens podem permetre el luxe de
fer-ho, bé, idò en certa continuïtat.

Justament a trobar la mesura compensatòria, l’equilibri hi ha
la nostra virtut i aquest és el nostre exercici, la nostra feina,
intentar complir, que és el que feim, allò a què ens obliga  la llei
i fer una televisió atractiva i tu saps que és una televisió
atractiva quan tens una audiència que et fa costat, si no perdria
tot el sentit. 

I aquesta és la resposta, no hi ha més misteri, com que és un
exercici d’equilibri, idò a vegades pots aconseguir més o menys,
però això és la nostra feina i no en tengui cap dubte que això és
el disseny que tenim de la nostra graella, a partir d’aquí feim la
feina això com podem, a vegades surt i a vegades no surt, però
aquest és l’objectiu, Sr. Diputat. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 3558/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visites a la web. 

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 3558/12, relativa
a visites a la web, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Carlos Veramendi i Mestre. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Director General de IB3, la apuesta clara por las llamadas
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación es
fundamental en una sociedad moderna como puede ser la
nuestra. Recordemos además hoy al respecto, que el 17 de mayo
es el Día Mundial de Internet. 

Cada vez más, la sociedad reclama más completa, más
rápida y más actualizada información. De ahí la importancia en
las páginas web de información completa, al momento y
totalmente actualizada. Ante ello IB3 apuesta por este sistema
de información. Así, todos sabemos que el pasado 1 de marzo,
día de nuestra comunidad, se puso en marcha un nuevo portal
web de IB3, potenciando la propia información corporativa, así
como los llamados contenidos a la carta. Estos contenidos a la
carta tienen cada vez mayor aceptación dentro de los medios de
comunicación audiovisuales, como sería el caso de IB3.
Permitiendo ver contenidos y programas concretos como dice
su propia palabra, a la carta, cuándo, dónde y quién lo requiera.

Por ello ante esta solicitada nueva situación, IB3 no podía
quedar atrás y los nuevos responsables apuestan por estos
nuevos contenidos de la página web, en este caso del ente
público IB3. Ante este nuevo panorama y formas de contenidos,
es importante conocer su grado de utilización y de aceptación
entre el público en general, midiendose éste por el número de
visitantes y usuarios de estos nuevos contenidos web. Por ello
le pregunto, Sr. Ruiz, director general de IB3, ¿cuál ha sido la
evolución del número de visitantes de la página web de IB3 en
este primer trimestre del presente año? Muchas gracias.

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. Gracias, Sr. Diputado. Quiero
aprovechar su pregunta, efectivamente, para hacer un poquito de
memoria de cómo han evolucionado las visitas a nuestra página
web, especialmente en el momento en que decidimos cerrar el
diario digital, que es un punto de referencia que nosotros hemos
intentado vigilar muy de cerca, con el ánimo de saber cómo
influyó esa decisión en las visitas que teníamos en nuestra
página web. 

Evidentemente suscribo las palabras que ha dicho usted en
referencia a nuestra página web, donde hay un despliegue
tecnológico importante, donde las visitas a la carta adquieren un
peso notable y donde evidentemente damos la información,
probablemente no con la celeridad que daba el diario digital,
pero sin perder tampoco el rastro de la actualidad en nuestra
comunidad. Insisto que nos resulta importante conocer la
evolución en el momento que decidimos el cierre del diario
digital, en fecha de 29 de febrero de este mismo año. Cerramos
con unas visitas de aproximadamente 307.000 visitas al mes.
Cerramos el mes siguiente el 31 de marzo, con un incremento
del 32% después del cierre, suponiendo unas visitas totales de
más 400.000, exactamente 401.703 visitas. Y hemos cerrado el
30 de abril con un descenso del 10% con respecto al mes de
marzo, cerrándolo a 361.718 visitas, pero que suponen un 20%
de incremento con respecto a la fecha que se decidió el cierre.

Por lo tanto, con esto ya zanjamos una duda que nosotros
albergábamos en la toma de la decisión del cierre del diario
digital, que si perderíamos o no visitantes de la página web. Y
estos datos confirman que afortunadamente no. Por lo tanto, fue
una decisión acertada, que además vino acompañada del ahorro
de unos costes importantes. Por lo tanto, valoramos muy
positivamente -entre comillas- aquella decisión y eso se suma
a la tranquilidad de este equipo directivo a la hora de tomar la
decisión que en su momento se tomó.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 
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4) Pregunta RGE núm. 3562/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al documental La ciutat esvaïda.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 3562/12, relativa
al documental La ciutat esvaïda intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Director General de IB3, para los que vivimos en esta ciudad es
un gran honor y un motivo de satisfacción la realización de un
documental sobre diferentes aspectos que reflejan una época no
muy lejana de nuestra ciudad de Palma. Un auténtico y
completo viaje a diferentes aspectos de su pasado cercano. La
magnífica obra literaria de Verdaguer La ciutat esvaïda, refleja
muy nítidamente una época de Palma que ha sido fielmente
recogida en este magnífico documental.

Esta es una forma clara, real y práctica de dar a conocer
cómo fue el devenir diario de una época relativamente reciente
de nuestra ciudad y de sus habitantes, como una forma de
protección y difusión verdadera de nuestro patrimonio,
costumbres e historia. Hay que destacar el apoyo institucional
de nuestra cámara legislativa, el Parlament de les Illes Balears,
donde nos encontramos, en la representación oficial y social de
este magnífico documental, un apoyo muy importante y digno
de agradecimiento, presentación a la que por motivos muy
familiares me siento muy identificado y que tuvo una gran
afluencia de público, así como una amplia repercusión social y
mediática. Pero importante y muy de agradecer también, es la
participación e implicación de nuestro ente público IB3 en esta
gran obra audiovisual, que refleja claramente una forma de
entender la función y los fines del ente público. 

Por todo ello le pregunto Sr. José Manuel Ruiz, director
general de IB3, ¿cuál ha sido la participación de IB3 en el
documental La ciutat esvaïda? Muchas gracias.

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. Gracias, Sr. Diputado. Me deje
antes de nada, antes de contestar su pregunta, felicitar
evidentemente porque yo creo que es un sentir mayoritario, a la
productora Periférica Producciones, que fue quin llevó la
iniciativa en esta actuación. Felicitar también a quién dirigía
IB3 en ese momento, por el acierto en la toma de decisión, no
fue mi caso, no fui yo, fueron los anteriores. Por lo tanto,
felicitarles también porque tuvieron la suficiente intuición para
apostar por este proyecto. Y a esta casa también por acoger la
presentación pública de ese documental, valorado muy
positivamente el trabajo hecho. Por lo tanto, vaya por delante
primero el capítulo de felicitaciones. 

La apuesta que hizo IB3 por esta producción fue de 26.000
euros, más IVA, lo que nos da una copropiedad prácticamente
del 30%, 28,57. La producción costó en su totalidad 91.000
euros. Por lo tanto, esa es la participación que tuvo a bien
considerar IB3 en su momento y la que al final hizo una
realidad. Yo no voy a entrar en más detalles. El documental se
presentó aquí y quien tuvo ocasión de verlo lo valorará muy
positivamente, porque es realmente lo que merece. 

Se trata de trasladar la mitad del siglo pasado a nuestra
realidad, con fotos; recoger esa novela, como usted ha dicho
bien, de Mario Verdaguer. Y bueno, especialmente recoge los
sentimientos de nuestros antepasados, la situación en el día a
día, prácticamente es una crónica de lo que se vivía en aquel
momento, extraordinariamente recogida, trasladado en un
documental y puesto a disposición de quien la quiera apreciar.
Yo creo que son muchos los que evidentemente puedan tener
interés en esta cuestión.

Insisto en las felicitaciones y por supuesto también,
agradecerle a usted su interés sobre este tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Director.

5) Pregunta RGE núm. 3563/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació d'IB3%.

Per formular la cinquena pregunta RGE núm. 3563/12,
relativa a creació d’IB%, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta. En mi primera intervención apenas
agotaré el tiempo, pero sí quería aprovechar para agradecerle Sr.
Ruiz su presencia y la de su equipo.

Me gustaría que explicara qué valoración se ha hecho para
la creación de IB3%. Muchas gracias.

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.  Deixi’m
que li conti una mica l’escenari en el qual després d’un debat va
sortir la necessitat de fer aquesta campanya. Nosaltres vàrem
presentar uns resultats finals del primer trimestre d’ingressos
comercials ajustats a les nostres previsions i sabent
efectivament, que això era un esforç molt important i que no
sabíem, jo ja vaig anunciar aquí en aquell temps, fins a quin
punt això ho podríem mantenir.
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A tot això s’hi ha afegit, també ho vaig comentar en aquell
temps a la darrera compareixença, la dificultat que suposa haver
de competir amb les fusions que hi ha hagut recentment entre
els dos grans operadors, Telecinco i Cuatro i Antena 3 i La
Sexta. Aquests són dos grans operadors que pegaran una
mossegada molt important als ingressos comercials que hi ha a
nivell estatal i evidentment, a nivell autonòmic.

Conscients d’aquesta realitat, el nostre departament de
màrqueting i publicitat, va plantejar la possibilitat de fer una
campanya low coast, baix cost, per intentar entre mantenir i
aguantar l’empenta d’allò que podria ser la reducció dels
ingressos comercials. Segurament serem capaços de defensar
això. Bé, la idea va sorgir en aquest sentit, de fer la campanya
Suma-li al teu negoci l’IB3%, una campanya que fins a data
d’avui s’ha mostrat eficaç. El cost de la campanya, com que es
va fer dins ca nostra, va costar 3.000 euros, molt barat, si has
d’acudir al mercat, això suposaria una despesa de 50.000, vàrem
amortitzar per ingressos pràcticament el segon dia aquests 3.000
euros, sense molts més problemes. La campanya es va posar en
marxa dia 24 d’abril i la idea era intentar captar nous clients,
això se va aconseguir, hem aconseguit sumar 45 nous clients
amb uns missatges clars. Els missatges de fer feina en aquest
sentit, comercialment parlant, amb IB3 no és car. És una eina
molt potent i tots són facilitats, no estan (...) a fer publicitat a
una televisió i això ho hem aconseguit afortunadament gràcies
a la iniciativa del nostre departament. Jo crec que intentarem...,
ja veurem com acaba el trimestre, esmorteir un poc el cop del
duopolio que tenim en el nostre panorama comercial. Per tant,
la feina la tenim feta, els nostres comercials fan feina molt
durament. I jo crec que al final el resultat serà molt acceptable.

La campanya acaba aproximadament el mes de juny i ja hem
considerat necessari iniciar-ne una altra semblant a aquesta el
mes de setembre per a l’altra temporada.

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. Té la paraula Sra. Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias también Sr. Ruiz por sus
explicaciones. Por lo que ha explicado, los buenos resultados
por el coste relativamente bajo que ha tenido. Solamente decirle
que desde nuestro grupo parlamentario valoramos en gran
medida su labor al frente del ente público, a pesar de que sólo
han transcurrido unos meses desde su nombramiento. De hecho,
usted ya anunció al principio su compromiso de ajustarse a la
situación económica que tiene nuestra comunidad y a optimizar
y maximizar los recursos de los que dispone para poder
continuar con la actividad del ente público. Y pensamos que con
acciones como la que usted ha explicado ahora, precisamente se
marca una manera de trabajar mucho más acorde con la filosofía
de optimizar lo que tenemos y nos alejamos de otras épocas en
las que se gastaban los recursos públicos en campañas como por
ejemplo, y para mí es un ejemplo bastante sangrante, la Fórmula
1, que se alejaba mucho de lo que debe ser un servicio público
como el del ente, porque ni siquiera se consiguieren subir las
audiencias, que era uno de los objetivos que perseguía esta
campaña tan costosa.

Por suerte, aquello ha pasado a otra época. Por lo tanto, Sr.
Ruiz, solamente felicitarle por los resultados conseguidos por la
ampliación de la cartera de anunciantes y por conseguir acercar
aún más el Grupo IB3 al tejido empresarial balear.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica..., no vol
intervenir. Gràcies.

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

Perdoni. Només agrair les seves paraules de la Sra.
Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 3531/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla
d'equilibri del Govern.

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 3531/12, relativa
a Pla d’equilibri del Govern, intervé el diputat del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el
Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair al director
d’IB3 i al seu equip la seva presència. La pregunta va formulada
en relació a com es farà la incorporació de capital privat a IB3.
Això talment com ho he dit, figura en el Pla d’equilibri que va
presentar el Govern ara fa poques setmanes. De fet, l’anterior
conseller i director general Sr. Gómez, ja havia anunciat i dit fa
uns mesos que efectivament, aquesta era la intenció, que hi
entràs capital privat, privatitzant per tant, part d’IB3. La
pregunta és, com es farà aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Diputat. Sr. Diputat, no
tenc resposta. La meva obligació és gestionar el model que
tenim ara. Aquest és el mandat que em va donar aquest
Parlament i això és allò que estam fent nosaltres. Evidentment
hi ha moltes possibilitats, però és un debat en el qual jo ara no
li puc donar cap contestació. No sé si em pertoca a mi tan sols.
Jo gestion el model que el Parlament em va enviar a executar i
en això està ocupat ara el nostre equip. 

Evidentment si vol l’opinió, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica intervé el Sr. Barceló
i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. En tot cas nosaltres ens feim ressò dels contactes
que hi ha, efectivament, entre el Govern, no entre la direcció
d’IB3, i fins i tot una de les empreses, la que actualment ja du
els informatius, hi ha hagut contactes entre el Govern i Sequoia,
la qual cosa ens crea dubtes sobre si s’estan fent bé les coses,
perquè entenem que això hauria de ser via concurs i no amb
contactes, que es parlàs d’allò que s’ha de fer.

Així mateix, aquí es diu que el Govern assumiria tota o la
major part del deute. És a dir, la impressió que dóna és que és
un model on es privatitzen els hipotètics beneficis, però les
pèrdues les pagarem entre tots. Per tant, no és el model que
nosaltres defensaríem, ni molt manco. Per començar creim i
compartim, com diuen les productores locals, ja s’han
manifestat les dues associacions de productores locals en contra
d’aquesta privatització. Nosaltres també manifestam el nostre
posicionament en contra, li feim avinent, sobretot perquè
pensam que difícilment podrem dur a terme la funció de servei
públic amb una radiotelevisió privatitzada o semiprivatitzada,
perquè en tot cas pareix que parlam de privatització d’una part.
L’article 2 de la Llei d’IB3, que parla d’una informació
independent, objectiva i imparcial, de l’accés universal a la
informació, de la difusió de la llengua catalana, del pluralisme
i participació democràtica i del desenvolupament del sector
audiovisual i la garantia d’accés dels grups socials i polítics
significatius, tot això ho diu la Llei d’IB3 i esperam que es
compleixi.

En aquests moments, nosaltres ens feim ressò, hi ha hagut
una denúncia de l’SPIB, del  Sindicat de Periodistes, en relació
a posar en dubte en els mitjans informatius que aquest caràcter
públic es compleixi. Vostè a una pregunta anterior ha dit,
“deixin de tenir una actitud irresponsable”. Allò que no podem
fer els grups parlamentaris és no fer-nos ressò d’un escrit de
l’SPIB que parla que es prohibeix que els informatius estiguin
regits pel caràcter públic, que s’hauria de tenir ja que són
mitjans que pagam entre tots i, per tant, hauria de primar
l’interès general i periodístic, i parla de directrius sobre treure
coses positives, etc. 

Clar, si això està passant ara i jo ja li vaig dir que vostè tenia
una responsabilitat molt gran, perquè havent estat nomenat com
ha estat nomenat, amb un consell de direcció on tots els nous
membres són nomenats pel Grup Parlamentari Popular, i els
sindicats de periodistes, no volem fer alarmisme, ni actituds
irresponsables, allò que crec que seria irresponsable és que el
grup parlamentari rebés una notificació, com la que hem rebut,
del sindicat que representa els interessos dels periodistes a nivell
de les Illes Balears i no fer-li cas. I aquí es diuen coses com que
es prioritzen notícies de societat i en canvi, s’amaguen les que
són molestes al Govern, que qualsevol cosa bona de pair i
anecdòtica és susceptible d’entrar a l’informatiu i, en canvi, tot
allò que sigui crítica al Govern s’amaga. L’informatiu, per tant,
s’aproxima més a un calaix de sastre o a un magazine que no a
un informatiu seriós, rigorós i contrastat. Ens agradaria que tot
això, que aquestes crítiques evidentment no fossin així, no
fossin les correctes. 

Insistim, per tant, que a l’hora de fer un hipotètic concurs de
privatització, l’article 2 de funció de servei públic, l’article 4
d’emissió de servei públic, és absolutament indispensable que
se compleixin i veim difícil si ja ara hi ha dubtes sobre
l’actuació d’IB3. 

Per acabar, voldria dir, veig que encara emqueden 30
segons, que, com que una cosa no lleva l’altra, volem donar
l’enhorabona pel premi a Gabinet de crisi, el programa de
ràdio; però mostrar la nostra preocupació, ja que ha sortit el
tema de les audiències, ja sé que no és el més important, però
per la baixa que EGM ha donat a la ràdio darrerament. Per tant,
mostrar aquesta preocupació i tornar insistir que el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa no està d’acord en
absolut amb aquest procés de privatització i li demanam a vostè,
Sr. Ruiz, com ho veu i si realment això que diuen aquests diaris,
aquesta informació periodística sobre la privatització dels
beneficis i en canvi les pèrdues es generalitzarien, si això
passarà o no.

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. A mi
m’agradaria destacar que hi ha una interpretació per part del
Partit Socialista, supòs que amb més debats i més ampliació en
els plenaris, però els responsables del Govern donarà
explicacions sobre aquest tema. Jo intentaré parlar una mica de
quin és l’escenari en què ens estam movent ara.

Hi ha una modificació que és la que enceta una mica aquest
debat de la Llei general de l’audiovisual de l’Estat i  que marca
distintes opcions sobre el que poden fer les comunitats
autònomes si volen revisar el model de gestió de totes i cada
una de les seves televisions. Són distintes les opcions, hi ha una
gestió directa com la que s’ha duit fins ara, com la nostra. Hi ha
una gestió indirecta, a través de concessió administrativa, que
es pot assimilar al model de Múrcia, on tenen pràcticament tots
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els serveis externalitzats. I després la llei diu que hi ha altres
instruments de colAlaboració públicoprivada, com podria ser
Castella-Lleó. Però a “otros instrumentos” hi caben moltíssimes
opcions, i jo crec que és allò que s’ha de definir. Evidentment
no em pertoca a mi, pertoca al Govern i serà el Govern qui digui
el què.

Per tant jo crec que ara parlar d’aquest debat, aqueixes
possibilitats, fer valoracions, em pareix que encara no toca, he
de ser franc, perquè el tema de la privatització, què és
privatització?, gestió directa, indirecta, altres models... Si encara
no hi ha res definit, que jo sàpiga, no hi ha un debat formal, que
jo sàpiga, encetat, almenys en aquesta casa, per parlar d’aquest
tema, fer valoracions em pareix que té un risc important.

Salvant aqueixa qüestió, m’ha apuntat alguna cosa del
Sindicat de Periodistes que, si em permet, en parlarem en ocasió
d’una altra pregunta del Partit Socialista, i supòs que aquí
trobarà deguda resposta a la seva inquietud.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 

7) Pregunta RGE núm. 3559/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa de les festes de Sant Joan
2012.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 3559/12, relativa
a programa de les festes de Sant Joan 2012, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Josep Maria Camps i
Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Sabem a Balears com d’importants són
les festes dels pobles. Tenim unes festes molt especials, que són
les festes de Ciutadella, festes de Sant Joan a Ciutadella de
Menorca, aquestes festes tradicionals que se celebren sense
interrupció al llarg dels segles i tenen un caràcter únic i
particular. Els ciutadellencs i menorquins esperen tot l’any per
poder gaudir d’aquests dies tan gloriosos i tenen un ressò a
nivell espanyol i europeu. 

Com a menorquí i com a balear veig molt important seguir
la labor que els últims anys ha fet IB3. Bé, avui desitjam que
ens informi de quin serà el programa desenvolupat per IB3
Ràdio, IB3 Televisió, perdó, i Ràdio per a aquestes festes de
Sant Joan 2012. 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
l’interès en la retransmissió d’aqueixes festes jo crec que és
evident i és obvi; els temes de proximitat, promoció cultural,
promoció patrimonial són els principis que ens obliguen sí o sí
a ocupar-nos d’aquests esdeveniments, independentment de la
seva audiència, que justament en aquest cas també és bona. Per
tant aquí sí que aconseguim un punt d’equilibri entre els dos
conceptes que abans manejàvem.

El programa no se’n va una miqueta més enllà. És cert que
hem hagut d’ajustar moltes despeses i hem fet una reducció
important en el pressupost que està al voltant dels 36.000 euros
de la despesa d’enguany, i ja us dic que no se’n va més enfora
del que inicialment fèiem; l’any 2005 ja vàrem començar amb
proves la retransmissió i això es va consolidar l’any 2006.
Començam dia 17 de juny, el Dia del be, que és diumenge, a fer
ja talls informatius, fent referència a les festes de Ciutadella,
festes de Sant Joan. El dissabte 23, dia de Sant Joan, com no
podia ser d’una altra manera, retransmetem en directe el primer
toc de flabiol a la catedral i ens ocupam que en tot moment els
nostres oients, els nostres usuaris, tenguin coneixement del que
està passant a Ciutadella. El diumenge 24 amb el toc de flabiol,
també... És a dir, feim un seguiment molt puntual i molt detallat
del que està passant a Ciutadella.

El nostre ànim és que tothom a Balears sigui capaç de
compartir els sentiments, les sensacions del que s’està vivint a
Ciutadella: els jocs del Pla, els caragols amb “jaleo”..., en fi, el
que vostès ja coneixen, el que pràcticament tota la nostra
comunitat coneix. Per tant era la nostra obligació ser allà, amb
un programa ben elaborat, molt cuidat i que intentarem que al
final les festes es puguin gaudir a tots i cada un dels domicilis
de la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

8) RGE núm. 3560/12, de l'Hble. Diputat Sr. José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a premi rebut pel programa Gabinet de crisi d'IB3
Ràdio.

Per formular la vuitena pregunta, RGE núm. 3560/12,
relativa a premi rebut al programa Gabinet de crisi d’IB3
Ràdio, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Josep Maria Camps i Buenaventura.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. La Radio Associació de Catalunya cada
any sol fer unes mencions i uns premis a programes de ràdio a
l’àmbit de les autonomies de parla catalana. Aquesta radio
associació, que data de 1924, dóna la menció d’honor, premi
audiovisual, millor programa de ràdio local, innovació, millor
programa de ràdio, millor professional de ràdio. Tots sabem que
és un premi per a una ràdio o per a una televisió. Per açò
demanam quin tipus de premi ha rebut el programa Gabinet de
crisi. 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. Evidentment
el primer que toca és la felicitació dels grans protagonistes
d’aquest programa, els senyors Felip Palou i Sergi Marcos, que
són els vertaders conductors i protagonistes d’aquest premi.

Aquest premi ve concedit per la Ràdio Associació de
Catalunya a programes de l’àmbit del territori català i que, bé,
que reconeixen una feina ben feta, no d’ara, des de l’inici, i això
és un mèrit que tampoc no és nostre; això ve de l’any 2008, per
tant jo no vull arrogar-me tampoc felicitacions que no em
toquen però, bé, és un programa molt ben elaborat. 

El concepte, i li ho llegiré, que justifica el seu premi és “per
haver-se convertit en un referent creatiu i crític de les diferents
situacions conflictives que han patit les Illes Balears, tant en
l’àmbit polític com en el social”. És un reconeixement jo crec
que absolutament just, que ens fa sentir orgullosos a tots, a la
ràdio, a la televisió, i entenc que per extensió a tots els membres
de la nostra comunitat, i que evidentment només cap una
felicitació i ànim a continuar d’aquesta manera per molt
irreverents que puguin ser. Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

9) Pregunta RGE núm. 3456/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a independència dels professionals del periodisme.

Per formular la novena pregunta, RGE núm. 3456/12,
relativa a la independència dels professionals del periodisme,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme
Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar, també,
felicitant-nos perquè hi hagi programes d’IB3 que continuïn
tenint premis. Per ventura podríem lamentar que l’equivalent a
Gabinet de crisi que existia a IB3 Televisió ja no es pugui fer,
perquè segurament amb els temps que corren tendria uns guions
ben entretenguts.

Voldria també començar -és el motiu d’aquesta pregunta-
dient i aclarint, dient-ho clar, que no existeix cap campanya de
desprestigi, i per molt que ho repeteixi el Partit Popular no
convertirà això en una realitat. Expliquin-me, al contrari, si és
donar prestigi a la radiotelevisió pública fer que la dirigeixi
durant més de sis mesos un conseller com a director general.
Però, bé, sense entrar en aquest tipus de qualificacions,
d’entrada equivocades, el sentit de la pregunta crec que és clar,
i és la lògica conseqüència de la irresponsabilitat o de la
concepció del Partit Popular sobre els mitjans de comunicació
públics. Avui precisament en el Congrés dels Diputats s’inicia
l’assalt a Radiotelevisió Espanyola, que romp també un consens
sobre la forma d’elecció del president. Per tant es repeteix part
dels capítols lamentables que vàrem viure aquí el mes d’agost
passat.

Estam davant les conseqüències davant el que hem anat
denominant aquests darrers mesos l’assalt a IB3 iniciat, com
deia, amb un conseller al capdavant de la ràdio i la televisió
públiques, culminat amb un director general de perfil polític i un
consell de direcció excloent i monocolor, a més de la colAlocació
de comissaris polítics, afiliats del Partit Popular, etc., que hem
vengut denunciant aquests darrers mesos.

Avui tenim més elements sobre la taula per fer aquesta
pregunta. Un comunicat, de fet diversos comunicats que s’han
anat succeint en distints dies, i un d’ells, el primer que hem
d’esmentar, el del principal sindicat periodístic de les Illes
Balears, amb més de 400 afiliats, i hem de fer constar que és la
primera vegada que passa, no hi ha cap antecedent comparable
que el sindicat més representatiu de la professió periodística
hagi hagut de fer una denúncia d’aquest tipus sobre un mitjà de
comunicació públic, en aquest cas, on hi ha concretament 22
exemples pràctics de la ràdio, 8 de la televisió pública, de com
consideren que s’està produint el que denominen una ingerència
política de les notícies en favor del govern en general i a favor
del PP en particular. 

Des de la Direcció d’IB3 s’ha negat, es manifesta repulsa,
neguen les afirmacions, neguen que es rebin consignes per
elaborar els informatius... No necessiten rebre consignes,
entenem nosaltres, des del moment que ja han situat comissaris
polítics dins la mateixa estructura d’IB3. Per tant neguen unes
acusacions que sobretot a IB3 Ràdio, on semblen ser norma
aquestes ingerències, que s’obrin amb notícies en positiu del
Govern i es minimitzin les notícies en negatiu, que s’oculti la
presència d’entitats socials en desacord amb el Govern o es
redueixin les mencions als partits de l’oposició. Per tant davant
tota aquesta situació, comunicats contra comunicats d’uns i
altres, pensam que aquest parlament, aquests diputats, mereixen
una explicació, Sr. Director general. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. 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. Diputat. Com que la
resposta ha de ser molt semblant a la pregunta que ha plantejat
el seu company, jo l’he de remetre a la mateixa. 

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Per resposta no tenen resposta, entenc, perquè jo crec que,
al Sr. Barceló, li ha dit que tendrà oportunitat de parlar-ne a la
meva pregunta, i a mi em diu que ja ha contestat quan ha
contestat al Sr. Barceló. Jo crec que el que fa és escurrir el
bulto, com se sol dir.

Vostè ve aquí moltes vegades a dir-nos que no fa política,
que no vol fer de polític sinó de gestor, i jo li alab el gust, la
veritat. De qualque manera, diguem, no se’n pot escapar, perquè
vostè al cap i a la fi és un polític, però si vostè no fa política, la
fan els seus colAlaboradors, els seus comissaris polítics, que són
els que apareixen denunciats en aquest comunitat del qual hem
parlat abans. 

Vostè no ha volgut entrar en el debat. Supòs que a la rèplica,
quan jo ja no tengui opció d’entrar en diàleg amb vostè,
intentarà parlar-me d’aquest comunicat anònim que es va
publicar i que continua a la portada de la web d’IB3, donant
major cobertura a aquest contracomunicat anònim que a la
denúncia del sindicat que es va fer en el seu moment. No sé si
em parlarà del comunitat del comitè d’empresa d’IB3 Televisió
i del comitè d’IB3 Ràdio d’avui, que torna a parlar
d’ingerències polítiques o empresarials, defensant el dret i
l’obligació dels treballadors d’IB3 de fer una gestió professional
sense ingerències, curiosament un tercer comunicat... Per tant de
qualque manera qualque cosa està passant dins aquest ens públic
que vostè dirigeix, o no dirigeix, no sé jo al final, si les
ingerències no vénen de vostè ni de ningú del seu equip, qui
dirigeix IB3 seria una de les preguntes que ens hauríem de
formular.

Han aconseguit enfrontar els periodistes entre ells, això sí
que és una cosa clara. Han aconseguit enfrontar el Sindicat de
Periodistes amb altres professionals que estan dins la redacció
d’IB3 Televisió. Però hem de ser un poc coherents; tot això té
un inici, tota aquesta situació té un inici, i aquest inici es dóna
precisament en el moment en què vostès comencen a colAlocar
gent amb carnet polític fent aquell -diguem- concurs tan
irregular per colAlocar els càrrecs directius professionals botant-
se la llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. BONET I BONET:

Ara acabaré. Si vostè nega les interferències com ha negat
en un comunicat el que li toca fer és investigar i depurar
responsabilitats. Demostri que les denúncies no són certes.
Sabem que existeixen denúncies molt més greus, que no
esmentarem en aquest cas, i sols -i amb això acab- esperam que
després de les denúncies que ha fet el Sindicat de Periodistes no
iniciïn vostès una caça de bruixes, perquè seria la prova
definitiva de la ingerència política que estan fent a IB3.

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. No, és que
encara no puc assimilar la seva pregunta, la seva intervenció; és
que em pareix..., em pareix increïble el que vostè ha plantejat
aquí.

Miri, ha fet referència a un manifest del Sindicat de
Periodistes, que per a mi és clau en aquesta història, un manifest
que objectivament té molts dubtes a sobre, i li explicaré per què
té dubtes a sobre: perquè resulta que vostès presenten una
pregunta abans de les 2 del migdia de dijous passat que feia
clara referència al que diria el sindicat quan ningú encara no
sabia el que diria el sindicat, perquè això se sabria en hores
posteriors. Per tant qui ha manipulat aquí, amb aquesta història?
Qui està fent mal a una part important del Sindicat de
Periodistes? I dic una part important perquè estic absolutament
convençut que no és la totalitat del sindicat que està d’acord
amb aqueixa actuació.

Jo sé cert, i ho sé cert, que hi ha debat i discussió en el si del
Sindicat de Periodistes, perquè, quina casualitat, -és que en
aquestes altures ja no creim en casualitats, Sr. Bonet, és que no
creim en casualitats- es presenta una pregunta en referència
clara al que dirà l’SPIB quan encara no sabia el que deia l’SPIB.
No dissimuli, en aquestes altures ningú no engana a ningú, en
aquestes altures ningú engana a ningú. Per tant crec que a partir
d’aquí vegem qui tira la primera pedra i veurem qui ha fet mal
al colAlectiu dels periodistes. I ho faig en referència al que vostè
ha dit.

Això és una campanya absolutament orquestrada. Excusatio
non petita, accusatio manifesta. Ha començat dient que
nosaltres no hem fet res, no hi ha campanya... Vostè ho ha dit,
és absolutament controlada per gent del Partit Socialista. 

No ho sé, jo, potser és gent que està afiliada al PSOE i
també està afiliada al sindicat; potser, potser! Vegem, si jo dic
que a mi no m’inhabilita ser del Partit Popular per ser aquí,
tampoc no inhabilita a ningú ser del PSOE per ser membre del
Sindicat de Periodistes, però és que potser també és molt poc
estètic, sobretot en campanyes d’aquest estil. És que potser no
és el que toca, perquè quan passen coses com aquestes, quan
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passen coses com aquestes potser tothom mira el Partit
Socialista. Aquí hi ha qualque cosa, aquí hi ha qualque cosa que
put, Sr. Bonet, aquí hi ha qualque cosa que grinyola.

Però és que, a sobre, tenen una actitud absolutament autista,
absolutament autista, vull dir que estan obviant la reacció dels
periodistes que fan feina a IB3, a més per múltiples bandes:
primer el comitè dels informatius, que nega la major i a més es
reafirma que ells no varen voler firmar aquest manifest, no
varen voler firmar aquest manifest; això ho obvien. Obvien
també el manifest en contra dels redactors, també l’obvien; clar,
“es que hay mal ambiente”, la seva expressió és “claro, señal
de que hay mal ambiente”. Quan els editors també diuen que
no, continuen, continuen, más de lo mismo, i continuen en la
seva contumàcia (...), continuen. Per què?, perquè han apostat
per la campanya i han d’arribar fins al fina, i tot el que passi
enmig no els importa, no els importa. Arribi-hi, arribi-hi, m’és
igual. Hi ha molts de professionals que han empipat molts de
professionals. Estan encaparrats a negar la realitat.

Però el que més m’indigna és que estan disposats a
desprestigiar IB3. És igual!, tot val per fer oposició, tot val per
fer oposició, i cada dia, dia sí, dia no, en contra d’IB3, i això és
el que més m’indigna. Ha tengut vostè consideració per la gent
que fa feina allà, independentment dels polítics? No ha tengut
consideració, tot li ha valgut, i això és el que jo vull lamentar
absolutament, en un exercici d’irresponsabilitat brutal. 

I ara em permetré el luxe de llegir, molt ràpidament -no sé
quin temps em queda- molt ràpidament, el que ha dit la redacció
d’IB3, m’ho permetran: “Som una redacció jove i preparada,
que intenta dia rere dia treballar de valent perquè la informació
arribi de la forma més rigorosa, concisa, clara, ràpida i precisa
al telespectador, tot això rebent sistemàticament crítiques cruels
d’alguns pocs colAlegues del gremi”, i som nosaltres, som
nosaltres que hem romput la unitat dels periodistes, som
nosaltres. D’acord. “Defensam la tasca dels informatius -
perdoni’m- defensam la tasca dels informatius de la ‘tele’
davant la recent denúncia feta pública pel Sindicat de
Periodistes de les Illes Balears en nom nostre i sense comptar
amb nosaltres, amb la nostra opinió o almanco l’opinió d’una
àmplia majoria de la redacció de la televisió”. I amb això ja
acab: “No és fàcil dur el timó d’un vaixell que navega amb una
constant tempesta. Això els marines de la ‘tele’ ho saben bé.
Nekane Domblás -que supòs que no és sospitosa de res- a
l’anterior legislatura, i Joan Mestre el que duim d’aquesta, han
demostrat ser patrons, periodistes de raça, sincers, propers,
oberts a la redacció, feiners, dialogants i prudents”. 

No és un lloc per a kamikazes, no és un lloc per a
kamikazes, no és un lloc per contaminar i per executar un
exercici d’irresponsabilitat que és el que vostès han fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz.

(Petit aldarull)

10) Pregunta RGE núm. 3457/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a capital privat a l'ens públic (I).

Per formular la desena pregunta, RGE núm. 3457/12,
relativa a capital privat de l’ens públic, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Ens demanam si aquesta possible entrada de capital privat
que es ve anunciant i desanunciant des de fa mesos tendrà
conseqüències entre el personal d’IB3 que ara està ficat en
aquesta guerra que vostès han armat. 

La seva resposta, la seva manca de respecte en la resposta,
fa un mal terrible a IB3, perquè vostès converteixen una
denúncia política en el si del Parlament en un atac als
periodistes que mai no ha fet aquest partit. Ha començat dient
que jo he fet una excusatio non petita. Mentida! Rectifiqui, per
favor, perquè jo he contestat el que vostè ha dit en resposta al
meu company. Vostè ens ha acusat d’irresponsables al principi,
i jo he dit que això era una mentida que ha dit vostè. Per tant
rectifiqui el que acaba de dir perquè no he fet cap excusatio non
petita.

Qui nega la realitat és el Partit Popular, que s’inventa
comunicats, perquè aquest comunicat que vostè acaba de llegir,
que jo el tenc aquí, que també me l’he llegit, no va firmat per
ningú! No, no se’n rigui. Que donin la cara. Sap per què és el
Sindicat de Periodistes que ha de fer l’altre comunicat? Perquè
els treballadors tenen por. Això és el que passa, això és el que
han aconseguit vostès a IB3, IB3 que du camí de convertir-se en
una amarga conseqüència d’aquest govern improvisador.

Vostè ha dit abans, tornant al tema que ocupa aquesta
pregunta, que no està autoritzat a parlar de la possible
privatització del model de gestió, que jo crec que està obligat a
tenir una opinió, qualque opinió deu tenir, per això és director
general d’IB3; o només és allà per controlar els informatius?,
em deman, perquè al final ens haurem de posar indignats,
també, no és vera?

En tot cas, és una mostra perfecta de la improvisació total
del Govern del Partit Popular. El mes de gener, el Sr. Bosch
“descarta privatizar IB3". El mes de maig, “Aguiló asegura
que la privatización de IB3 implicará que no reciba dinero del
Govern”. I acabam d’escoltar que per ventura s’haurà de
cobrir...en fi, un desastre.

22 de febrer, el llavors director general d’IB3, que era el Sr.
Gómez, no era molt més clar, la veritat, “los informativos serán
informativos que garantizaremos la pluralidad y la
independencia -miri, quina casualitat- pero en cuanto al resto
de emisiones si conseguimos que entre capital privado vamos
a conseguir una televisión con mejor dotación económica y
probablemente pues tengamos una televisión de mayor calidad
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donde el sector privado tenga, digamos, un recorrido
importante”. Què és un recorrido importante?

Jo crec que, de moment, l’únic que han aconseguit és
generar alarma en el sector, com ja li hem dit abans. No estam
d’acord amb aquest model que només s’insinua perquè actuen
amb total opacitat. “Una televisión que emite diariamente
menos de una hora de producción propia de media”, deia fa
poc un destacat professional i president d’una associació
empresarial de productors. 

També nosaltres, exclosos pel PP dels òrgans de Govern,
com és el Consell de Direcció de la Radiotelevisió, pública
estam preocupats per tot això i li formulam aquesta pregunta, si
és capaç de contestar, clar.

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. Jo li
demanaria que fos una mica més precís en les seves valoracions
perquè jo no he dit en cap moment que no estic autoritzat. Això
no ho he dit jo. El que passa és que per ventura no em toca a mi,
i qui ha de decidir és un altre. Jo som mer gestor del que tenim.
De totes maneres, Sr. Diputat, si vostè vol que jo valori la
conseqüència em digui de quin model parlam, si és capaç de dir-
m’ho, per favor, digui-m’ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Esquiva les respostes d’una manera molt hàbil per a un
polític professional, està clar. Bé, el conseller, com li deia
abans, afirmava que IB3 seria viable amb 30 milions d’euros.
“Sí, va a ser viable con 30 millones, claro que va a ser viable.
Hemos estudiado la situación económica del ente y creemos
que con 30 millones será factible. Con 30 millones sin duda
alguna que haciendo esta televisión que queremos próxima que
se haga eco de lo nuestro pues sin duda que será suficiente”.
Jo em deman, si es tan suficiente, per quin motiu parlen vostès
ara d’entrar capital privat? Serà que el conseller quan era
director general estava mal informat, no tenia els comptes clars
o directament enganyava aquesta comissió, la Comissió
d’Assumptes Institucionals, perquè vostè poc després deia
“tenemos 30 millones de presupuesto más los ingresos
comerciales y sí, es insuficiente para el día a día”. Això era el
que afirmava vostè.

Vostè també afirmava que no descartava recortes de
personal i ara un dia escoltam parlar de privatització, un altre
dia de capital públic, i em demana a mi que li expliqui de quin
model vull explicacions. Escolti, són vostès que haurien de
donar explicacions perquè si per darrera hi ha negociacions
estranyes amb grans productores de fora de les Illes Balears, que
és el que pareix, i aquí tot se sap, Mallorca és molt petita, com
bé sap tothom, si hi ha aquestes negociacions vostès estan
obligats, estan obligats perquè són el Govern o haurien de ser el
Govern de tots, a donar explicacions.

Vostè ha esmentat abans, ja que no podem fer esment a la
seva resposta, que si IB3 fos un mitjà privat els criteris de
programació s’haurien de sotmetre a la dictadura de l’audiència.
Ho ha dit a una pregunta que se li ha fet abans. Clar, si el criteri
ha de passar-se a l’audiència perquè privatitzin o perquè el
capital privat hagi de tenir un benefici nosaltres ens demanam
com compliran la llei, recordant l’article 2, la funció de servei
públic, que ja li ha esmentat el Sr. Barceló. Qui vigilarà
l’operador privat? Sigui quin sigui la fórmula amb la qual entri
el capital privat dins això. Acab, presidenta.

El Consell Econòmic i Social de l’Estat ha fet un dictamen
sobre l’avantprojecte de llei que reforma la Llei general de
Comunicació Audiovisual. Encara no l’han fet desaparèixer a
aquest. “Señala que la ley establece que los criterios rectores
de la dirección editorial ...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, demana que hi ha d’haver un control d’òrgans plural,
cosa que aquí ja no existeixen. Jo li deman, com hi haurà un
control de la legalitat? Qui vigilarà l’operador privat? Els dubtes
són molts. El lloc de treball amb l’entrada de capital privat, es
perdran? Serà viable la indústria audiovisual balear? Hi haurà
de posar doblers el Govern? Compliran amb el pluralisme i amb
el compliment de la llei? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Si no em contesta, és igual, li demanarem al Sr. Gómez
també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé 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. Home, no m’ho posi tan fàcil, “si
no contesta m’és igual”, vull dir, he vengut aquí a contestar, li
agradi o no li agradi. El que passa és que sí és cert que vostès
han presentat una interpelAlació, això no ho podrà obviar. Bé, si
vol fer l’avantsala aquí d’aquella interpretació per veure si
després trobam qualque contradicció que puguem fer servir i tal,
va bé. Però escoltin, no, ... va a ser que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor.

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

Va a ser que no. És la mateixa pregunta que ha fet el Sr.
Barceló i la contestació ha de ser necessàriament la mateixa. La
modificació de la Llei audiovisual estatal ens marca un escenari
molt concret i dins aquest escenari molt concret hi ha distintes
alternatives, hi ha la gestió directa, la gestió indirecta o altres
instruments de colAlaboració pública o privada, però, com em
demana vostè absolutament res si encara no tenim el model
definit? Què voleu que m’inventi jo el què? Podem parlar-ne en
tenir definit el model. Vostè tendrà la possibilitat de participar
en el Ple, jo tendré la possibilitat de participar quan sigui el
moment també per exercir la meva responsabilitat i en tenir fet
això discutim, en tenir fet això discutim, però ni tan sols vostè
sap quin model farem servir, com és que em demana
conseqüències? Com em demana conseqüències de què? De
privatització, què és privatització? Quin instrument de
colAlaboració pública o privada es refereix la privatització? Si no
ho sap, per què em fa la pregunta? Per preparar ja la
interpelAlació? Doncs, serà que no, em sap greu. Vull dir, les
preguntes, aquestes, van al Govern i ja està. Vostè participarà en
el Ple i jo participaré en un altre fòrum, i ja està. I a partir
d’aquí, entre tots a veure si som capaços de treure un model de
consens que pugui agradar a tothom o a la major part possible.
Per tant, no torni a insistir en aquesta estratègia per veure si
trobam contradiccions, que és el que ha fet, hemeroteca, que si
va dir... no, no. En aquesta no m’hi trobarà. Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 

11) Pregunta RGE núm. 3557/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finalització del contracte amb la Federació de
Futbol.

Per formular l'onzena pregunta RGE núm. 3557/12, relativa
a finalització del contracte amb la Federació de Futbol, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Fernando Rubio i
Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem
denunciar aquesta campanya de desprestigi per part de
l’oposició, que és un atac frontal a la professional dels
treballadors de l’ens públic, orquestrada pel Partit Socialista i
pel seu portaveu que avui aquí ha dit que, precisament, era el
que no volien fer i és el que fan. Com que ja ens coneixem en
aquesta comunitat autònoma, ja sabem qui és cadascú, estam
convençuts que aquesta no és la línia a seguir sinó que si
realment es vol fer feina per a l’ens públic s’ha d’intentar fer
feina des del respecte institucional a l’ens públic.

També voldria dir que jo record perfectament que el Partit
Socialista es queixava, la passada legislatura, quan parlàvem de
Televisió de Mallorca, es queixaven que IB3 era una televisió
sobredimensionada i que era una televisió que tenia massa
pressupost. Avui el Govern de les Illes Balears ha fet una
televisió amb un pressupost de 30 milions d’euros, per tant, no
entenc com és possible que aquesta mesura també la critiquin.
És a dir, ho critiquen tot, amb la qual cosa mai no es farà des del
Govern ni des de la gestió que fa l’equip d’IB3 les coses bé amb
una oposició irresponsable.

Concretament, parlant del tema esportiu i de la retransmissió
dels partits de futbol, el passat 2 d’abril de l’any 2008 la
televisió IB3 va firmar un conveni amb la Federació de Futbol
de les Illes Balears per a la cessió en exclusiva, en el marc de les
seves competències, dels drets d’explotació dels partits de
tercera divisió nacional del grup balear. Avui patim una situació
de crisi econòmica, una situació important, a més, ahir vàrem
tenir un problema amb aquest conveni i amb tots els drets que
suposa aquest conveni i que suposa una despesa important per
part de la televisió pública, i nosaltres voldríem saber quina
evolució ha tengut l’execució i el compliment d’aquest conveni
i de quina manera vostès pensen afrontar aquests compromisos
i aquestes despeses. També voldríem saber si vostès tenien
pendent qualque pagament, per tant, si tenien deute, si s’han
trobat deute per executar aquest conveni i de quina manera
pensen arreglar aquesta situació.

Moltes 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,
m’agradaria parlar d’aquesta qüestió no en termes
administratius comptables sinó com una qüestió d’ordre social.
Nosaltres hem tengut la possibilitat, bé, efectivament això és un
conveni que teníem signat amb la Federació de Futbol que neix
l’any 2008 per a distintes temporades, la temporada  de l’any
2007-2008 fins a la temporada 2010-2011 a raó de 165.000
euros cada una de les temporades. 
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La darrera no la vàrem poder cobrir, 2010-2011, i això és el
que vàrem heretar, un impagament de 165.000 euros que la
federació rossegava. Evidentment la repercussió que això tenia
a l’hora de pagar als distints clubs de tercera divisió. Bé, ells ens
presentaren això com una qüestió no de supervivència, però que
sí afectaria d’una manera molt directa a cada una de les
tresoreries dels clubs. Evidentment, nosaltres en primera
instància, perquè ens havíem de situar amb el que realment
teníem, no vàrem poder cobrir aquest deute, però fruit de
negociacions i amb una actitud absolutament dialogant per part
dels representants de la federació, especialment del seu
president, vàrem arribar a un acord que estava en un punt mitjà
entre les seves necessitats i les nostres possibilitats, ells
accediren a una rebaixa del conveni de pràcticament el 20% i
vàrem baixar de 165.000 a una quantia de 156 finalment. Però
ja us dic, sense massa escarafalls, amb una comprensió absoluta
i amb una cordialitat extraordinària, sobretot valores això
d’aquesta manera quan parles de doblers, perquè aquí quan
parles de doblers ningú no es baixa del carro, però no, hem
trobat una actitud absolutament comprensiva i des d’aquí ho
vull agrair.

Vull apuntar una cosa que per a nosaltres és important.
Probablement aquests siguin els darrers convenis d’aquest tipus
que nosaltres firmarem amb les entitats esportives, no podem
continuar pagant per drets esportius d’aquesta manera perquè
això ens ofega a nosaltres, evidentment no ho farem de sobte
sense avisar. Vull dir, pràcticament totes les federacions i clubs
ja ho saben que per a l’any que ve serà molt complicat arribar
a cap tipus d’acord d’aquest estil i ho han assumit. Haurem
d’arribar a un altre tipus d’enteniment per a la promoció del
club o el que sigui, però evidentment no vendrà tancat amb
pagaments d’imports d’aquest estil. Ja estan avisats, això serà
pràcticament un fet, ho decidirem en els nostres debats interns
en pròximes setmanes i això serà una realitat ja per a la
temporada que ve.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 

12) Pregunta RGE núm. 3561/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències d'IB3.

Per formular la dotzena pregunta RGE núm. 3561/12,
relativa a audiències d’IB3, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres consideram que
les audiències tenen la seva importància per a una televisió
pública, no parlarem de la mateixa importància o de la mateixa
valoració que s’ha de fer per a altres televisions o mitjans de
comunicació privats, però evidentment una televisió pública que
dóna un servei de cohesió, que dóna un servei públic a tota una
comunitat autònoma ha de ser vista per la gent, per la seva
societat. Per això, ens agradaria i nosaltres hem fet preguntes
sobre aquesta qüestió i, a més, consideram que és important i
que és positiu el fet que les dades d’audiència s’hagin

incrementat i, per tant, veure una resposta positiva per part de
l’audiència, per part de la societat en aquesta televisió pública.
Nosaltres no entenem com això pot tenir crítiques per part de
l’oposició. Jo crec que el Partit Socialista mai no ha estat
preocupat per les audiències quan ha gestionat televisions
públiques, la mostra és que quan ell ha gestionat televisions
públiques les audiències eren baixes i, efectivament, sempre la
defensa que s’ha fet és que una televisió pública no ens ha
d’obsessionar amb l’audiència que té sinó que està per unes
altres coses. Clar, però si es potencien totes les altres coses i la
televisió no la veu ningú, doncs, la veritat és que aquesta
televisió no té massa sentit.

Nosaltres creim que s’ha de potenciar una televisió que
tengui seguiment per part de la societat indistintament de la
ideologia, indistintament d’aspectes ideològics, de classe social,
tothom ha de tenir qualque cosa per la qual es vegi atret per la
televisió pública i nosaltres consideram que això és important.
Creim que aquesta és la línia que es fa amb aquesta gestió i per
això ens agradaria si ens podria fer una comparativa de
l’evolució de l’audiència del mes d’abril al mes de maig quina
evolució ha tengut i si ens podria comparar aquesta evolució
d’enguany, de l’any 2012, amb l’any 2011.

Moltes 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. Sense perdre
el que li he comentat abans, a una pregunta anterior, al Sr.
Borràs, que jo crec que hem d’ajustar la resposta efectivament
a aquesta declaració de principis que he fet a l’inici, també és bo
saber un poc on estam, vull dir, la comparativa amb altres
televisions autonòmiques, comparativa amb mesos anteriors i
amb anys anteriors. Per tant, Sr. Rubio, li donaré les xifres que
vostè em demana i que torn a insistir que són bones, són bones
francament, estan dins les nostres expectatives. 

El mes d’abril hem estat capaços de tancar les audiències
amb una mitjana d’un sis i mig, el que suposa un 8% per sobre
del mateix mes de l’any passat que va tenir un 6%. Aquesta
mitjana del mes d’abril coincideix amb la mitjana del primer
trimestre, és a dir, un 6,5%, cosa que suposa un 16% per sobre
del primer trimestre de l’any passat. Una dada curiosa que ens
diu que el 94% de la població, això en termes comercials és
molt bo independentment que ens mogui o no aquest criteri, el
94% de la població de la nostra comunitat ha seguit qualque
programa de la nostra cadena, el 94%, és una dada molt
important. Mantenim el nostre estatus de ser la quarta cadena
més vista dins la nostra comunitat per damunt, sempre, ja ho
saben, la Primera, Telecinco i Antena 3, amb una diferència
d’1,2 punt sobre Cuatro i 1,7 sobre La Sexta. 
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Dins els canals autonòmics que integren la FORTA estam
per damunt Telemadrid, que té un 6%; Canal 9 que té un 5,9;
Castella-La Manxa també amb un 5,9, i Múrcia amb un 3,8.

Bé, amb aquests resultats certificam que continuam sent de
les poques televisions autonòmiques que han millorat el resultat
d’audiència de l’any passat, juntament amb Aragó. Són
televisions emblemàtiques, Aragó, TV3 i Euskal Telebista. 

Torn a insistir, aquestes són dades molt importants,
evidentment animen l’equip directiu i també els treballadors de
la nostra casa, però jo no vull donar aquestes dades sense,
evidentment, ficar-les dins el marc que defensava en la primera
pregunta que jo crec que emmarca el principi d’actuació de la
nostra casa.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. 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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