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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sra. Presidenta. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Gabriel
Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 8507, 9216, 9221, 9222, 9223, 9224,
9218, 9219, 9220, 9214 i 9215.

Assisteix 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. 8507/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
recepció del senyal d'IB3 a Catalunya.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 8507/12,
relativa a recepció de senyal d’IB3 a Catalunya, intervé la
diputada del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, la Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest mes de novembre
s’ha fet efectiu el deixar d’emetre el senyal d’IB3 a Catalunya,
un fet que consideram molt negatiu, que ja a totes les retallades
que hi ha en tots els àmbits i també evidentment a l’àmbit dels
audiovisuals, ara s’hi afegeix la pèrdua d’una eina que
consideràvem prou important per allò que suposava, a part
d’informació, també de promoció per al món de la creació

audiovisual de les Illes Balears, i nosaltres voldríem saber per
quin motiu s’ha deixat d’emetre el senyal d’IB3 a Catalunya.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. El motiu és un, i ja vàrem tenir
ocasió de parlar-ne en aquesta casa, és una qüestió purament de
supervivència de l’ens i d’ajustament pressupostari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Crec que és un ajustament pressupostari una mica estrany,
perquè l’emissió d’IB3 a Catalunya, segons l’acord que hi ha de
reciprocitat, el paga TV3. Per tant l’objectiu ens temem que no
és estalviar, com sembla ser que havien anunciat vostès, perquè
estalviar amb una cosa que no costa realment no és un estalvi,
sinó deixar de complir un conveni de reciprocitat, perquè al
final allò que nosaltres realment creim que us interessa és que
es deixi d’emetre TV3 aquí, perquè tenim un conveni firmat el
2009 que diu que fins al 2015... és per cinc anys, per tant 2009
i cinc..., pel gener del 2014 acaba, i durant tot aquest temps qui
es fa càrrec de les emissions allà és TV3. Per tant si TV3 se’n
fa càrrec, per què ho han de deixar de fer? 
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A no ser que la intenció de darrere sigui realment retallar
allò que a vostès els agrada tant, que és qualsevol cosa que soni
a català llevar-la de les pantalles de la televisió, perquè no
entenem, no entenem de cap manera ni una, per què s’ha de
deixar de veure IB3, per a informació no només dels
mallorquins sinó dels residents a Catalunya de saber què passa
a les Illes. El món audiovisual estava encantadíssim que les
seves produccions a través d’IB3 es poguessin veure a
Catalunya, i ara IB3 decideix que no emetrà allà quan el cost
d’allà, per reciprocitat, el paga TV3. 

Per tant la intenció realment és estalviar o estalviar que els
ciutadans d’aquestes illes Balears puguin triar veure un parell de
canals més corresponents a la Corporació Catalana de
Radiotelevisió?, perquè la veritat és que no s’entén de cap
manera, i el món audiovisual perd un canal de promoció
importantíssim dins Catalunya: les sèries, totes aquestes coses
de producció pròpia que es podien veure allà; no s’entén gens ni
mica, havent-hi aquest conveni que hi havia. No sé si és que no
volien denunciar el conveni o quins són els motius reals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Sra. Diputada, em preocupa la seva
intervenció, si li he de ser franc. Ha fet aquí una intervenció
sense conèixer el detall dels acords. Diu que el cost és gratuït,
el manteniment (...), això és gratuït. O no ha llegit vostè el
conveni, o no sap com funciona la televisió, o mostra un
desconeixement preocupant per exposar el que ha exposat aquí
en aquesta casa.

Li puc relacionar de memòria el que ens costa el
manteniment d’aqueixa emissió: pràcticament 200.000 euros el
transport del senyal d’aquí a Catalunya, que paga IB3; la
persona que se’n cuida de la continuïtat d’aquesta emissió, de
la plantilla d’IB3, que no l’acomiadam sinó que la reubicam a
un altre departament de la nostra televisió per estalviar també
substitucions, una persona; i després la revisió..., bé, si li pareix
poc important la podem acomiadar per recomanació seva. Bé,
és que em diu que és una persona que... I després l’empresa que
se’n cuida de la continuïtat d’emissió d’aquest canal, que també
pagam nosaltres, 417.000 euros. 

La difusió del senyal en territori català efectivament la paga
TV3. La difusió del senyal de TV3 en el nostre territori la
pagam nosaltres, exactament Multimèdia; 417.000 euros, això
és el que ens costa el manteniment d’aquest senyal. 

Em sorprèn que digui això quan ja hem donat explicacions
en aquesta casa, i fa escassament un mes, quan jo ja aquí vaig
anunciar que deixaríem d’emetre per IB Sat. Vull dir que, el
coneixement, l’ha de tenir. Exposicions com aquestes jo crec
que, bé, que no són acurades i que haurien d’anar molt alerta.

A partir d’aquí, preocupació pel sector audiovisual; ja
m’agradaria que l’haguessin tenguda també a l’anterior
legislatura. La majoria de les productores no cobraven, feien la
feina i no cobraven; ara nosaltres intentam pagar. Per tant no em
demani, per favor, que cuidi el sector audiovisual perquè és el
que estam fent. Intentam no acomiadar ningú a pesar de la
reducció dels serveis.

Per tot això li dic que m’ha deixat preocupat la seva
intervenció. A partir d’aquí ja no entraré en altres
consideracions de si no volem, que si volem cultura catalana; jo
no entr en això, jo el que intent fer és que suri aquesta gent,
aquesta empresa. 400.000 euros sense acomiadar ningú jo crec
que era una mesura a tenir en compte, era un servei del qual
podíem prescindir. Evidentment no m’agrada, clar que no
m’agrada. Si jo pogués el recuperaria enguany, a final d’any,
l’any que ve, quan sigui; clar que sí que m’agradaria recuperar-
lo, però desgraciadament o no hem ens hem d’ajustar a una
limitació pressupostària que aqueixa casa aprovarà aviat, i sí o
sí ho hem de fer així, torn a insistir, per la supervivència de
l’ens. 

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 9216/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament informatiu de la trama de corrupció.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 9216/12,
relativa a tractament informatiu de la trama de corrupció,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar
Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director general, en primer lloc
vull mostrar la protesta del meu grup parlamentari perquè la
Mesa ha censurat i ha evitat que el meu grup pogués formular
la quarta pregunta, a la qual té dret, per part del diputat Sr.
Borràs, i per això volem posar de manifest la nostra més
enèrgica protesta per aquesta decisió, que jo crec que no té
precedents.

Per altra banda, i entrant ja al contingut de la pregunta sobre
el tractament informatiu que es fa a la ràdio i a la televisió
públiques, en aquest concret estam parlant dels casos de
corrupció que estan assetjant el Partit Popular d’aquestes illes,
però ho podríem estendre a tota la informació política
d’aquestes illes des que s’han donat les ordres polítiques
expresses de parlar el menys de política possible, amb ordres
polítiques concretes de no parlar d’actualitat política i sí
sobretot de successos, de meteorologia, de nevades, de pluja, de
calor i d’accidents de trànsit. Aquests han passat a ser els temes
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d’actualitat o els que normalment obren els informatius d’IB3,
sobretot a la televisió, i, Sr. Director general, ens preocupa molt
la deriva que està prenent la televisió pública que paguen tots
els ciutadans amb sous públics.

Entenem que és impresentable aquesta deriva sectària,
partidista, no podem dir que per tractar millor o pitjor un o un
altre partit polític, sinó que simplement intenten evitar o que
desaparegui l’actualitat política de la informació, de la
informació, sobretot, principal. Si no podríem fer un repàs sobre
quines notícies obren els informatius d’aquestes illes i, com dic,
a l’estiu perquè fa calor, a l’hivern perquè si no plou neva, i si
no perquè hi ha un accident de trànsit. I no m’agradaria que ens
digués que nosaltres estam atacant els professionals perquè, Sr.
Director general, a qui criticam políticament és als responsables
polítics, en aquest cas vostè i el conseller responsable, el Sr.
Gómez, perquè els grans professionals que tenen la ràdio i la
televisió pública, els periodistes, són víctimes de la seva política
teledirigida.

Per posar ja només un exemple, el més recent, ahir, després
de les multitudinàries manifestacions a les diferents illes, a IB3
deien que a Menorca hi havia hagut 1.500 manifestants, quan la
informació local, a mitjans locals -ho tenc aquí-, parla de 10.000
manifestants a l’illa de Menorca. Com dic, per posar-ne només
un exemple.

I, per altra banda, Sr. Director general, m’agradaria també
que ens explicàs quins criteris utilitzen o s’han donat ordres que
s’utilitzin a l’hora de fer les entrevistes o de triar els
colAlaboradors que han d’entrevistar i fer preguntes en aquest
nou programa que es diu 50 minuts, un programa d’entrevistes
a pesar que s’autodenomina de debat, en què en alguns casos, i
molt concretament des que es va entrevistar la secretària general
del Partit Socialista, la Sra. Armengol, en què es van dedicar
quasi tota l’hora a parlar només dels temes interns del Partit
Socialista, i sorprenentment una setmana després, quan
entrevisten el batle de Palma en plena trama de corrupció que
està assetjant el Partit Popular, pràcticament no se’n diu ni
paraula. Ens preocupa molt que no s’utilitzin els mateixos
criteris quan s’entrevista a una persona o a una altra, perquè
això el que fa és fer malbé la credibilitat de la televisió pública.
Repetesc, televisió pública que tots els ciutadans d’aquestes
illes pagam.

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Primer de tot, i abans de passar la
paraula al director d’IB3, volia dir, com a presidenta d’aquesta
mesa, ja que vostè ha fet una queixa formal i ha dit que faran
una protesta, idò miri, jo com a presidenta de la mesa li he de
dir que en cap cas -neg la major que vostè ha dit- en cap cas no
s’ha vetat cap pregunta, en cap cas. 

El tema és que aquí, en el Parlament, quan feim la mesa
miram la qualificació de les preguntes d’acord amb el
Reglament que tenim a la Comissió d’IB3, i d’acord amb aquest
reglament, com vostè podrà veure a l’acta de la mesa, hi havia
una pregunta mal formulada. No té res a veure amb el contingut
de la pregunta, contingut de la pregunta que quan ens vàrem
asseure a la mesa ni tan sols no se sabia, perquè eren unes
preguntes que ni tan sols no s’havien pogut registrar, perquè hi
havia hagut un problema amb el sistema informàtic de la casa.
Ens vàrem seure i vàrem començar a mirar el tema formal de la
pregunta; hi va haver unes discrepàncies i hi va haver una
demanda per part meva de les opinions del lletrat.

Vostè ho pot veure tot a l’acta i li dic que en cap cas -neg la
major- no s’ha vetat mai cap pregunta. 

I ara sí vull donar pas al director general d’IB3.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta que em dirigeixen
vostès, “està satisfet amb el tractament informatiu que s’està
donant sobre la major trama de corrupció més gran que ha
colpejat les Illes Balears?”, la meva resposta és francament sí,
Sra. Diputada. Estic satisfet amb la feina que han fet els nostres
treballadors tant de ràdio com de televisió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula, Sra. Diputada. No?

3) Pregunta RGE núm. 9221/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a IB3 Ràdio i emissores municipals.

Així passam a la tercera pregunta. Per formula la tercera
pregunta, RGE núm. 9221/12, relativa a IB3 Ràdio i emissores
municipals, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, Sr. Director general del ente y demás acompañantes,
las emisoras locales juegan un papel fundamental en nuestra
sociedad acercando la información a muchos municipios de
nuestras islas. Entre sus objetivos figura fomentar y promover
el impulso de dichas emisoras, promover la colaboración de la
creación y difusión de contenidos mediante el intercambio y la
coproducción de programas, buscar fórmulas de actuación
conjunta con el objetivo de optimizar los recursos.

También dentro de los objetivos de dichas emisoras, como
otras medidas, son promover y proteger la pluralidad lingüística
en los territorios de las emisoras, fomentar y promover
actividades, estudios y debates sobre la radio local, impulsar
programas de formación y aplicación tecnológica, y convertir
estas emisoras en interlocutores con las administraciones y
autoridades competentes en asuntos relacionados en el marco
legal o la financiación de las radios locales.
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Por todo ello, Sr. Director general del ente, ¿qué papel tiene
que asumir IB3 Radio en cuanto a la relación que podrían tener
con las emisoras municipales de las Islas Baleares? Muchas
gracias.

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. Efectivament un dels objectius i
principis rectors tant de la nostra televisió com de la nostra
ràdio és la proximitat, un d’ells, i uns altres que també s’han
apuntat per aquí, que és la colAlaboració amb el sector
audiovisual.

Aquests dos conceptes els trobam molt a prop de les
iniciatives que han presentat distintes ràdios, que s’han dirigit
a la ràdio pública autonòmica per demanar la colAlaboració per
intentar establir convenis a través de desconnexions per tal que
ells puguin omplir la seva graella fent servir programes i
continguts que nosaltres ja emetem amb normalitat a la nostra
ràdio. 

Tres de les vint-i-una ràdios municipals o locals han mostrat
aquest interès, i evidentment nosaltres ho aprofitarem. Estam en
la fase de redacció d’aquest conveni per tal de poder fer
aqueixes desconnexions, fonamentalment amb informatius, que
ens permetran justament això, un parell d’objectius que són els
que els relacionaré ara: el primer, facilitar la feina d’aqueixes
ràdios locals, que normalment tenen recursos molt limitats i
escassos, que podran omplir la seva graella amb continguts
nostres; després reforçam també aquest concepte que hem
defensat sempre i que defensarem costi el que costi, que és el de
la proximitat; i després facilitam que hi hagi un feedback de
manera que nosaltres podem subministrar també informació a
aqueixes ràdios però també conèixer de molt a prop la realitat
municipal. 

Amb això tenim, en la seva globalitat d’aquest acord, tenim
la possibilitat d’ajudar aquest sector audiovisual que està
integrat per les ràdios autonòmiques, nosaltres també som
capaços d’incrementar la nostra cobertura, ampliam la
proximitat a la realitat dels nostres municipis, i en definitiva
ajudam aquestes ràdios que tenen uns recursos molt limitats a
sortir endavant, que al cap i a la fi és un dels objectius que
també tenim com a principi rector de funcionament del nostre
ens. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Director. Té la paraula el diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Director, simplemente para agradecerle
la colaboración de IB3 Radio con esas emisoras locales que
juegan un papel informativo muy importante en lo que serían
los municipios de nuestra comunidad autónoma. 

Muchas gracias.

4) Pregunta RGE núm. 9222/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a producció referida a la ficció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la quarta pregunta, RGE núm. 9222/12, relativa
a producció referida a la ficció, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. José Maria Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Una de les senyes d’identitat des del
naixement de la nostra televisió autonòmica, la ficció, molt hem
parlat sobre IB3 i sobre la possibilitat que la producció de ficció
i que aquesta pugui arribar a desaparèixer, un poc basta cercar
per internet i llegir titulars com “un gènere en perill d’extinció
a Balears”, per exemple. 

Com vostè ja ha declarat que hi pot haver un model de
producció de ficció pròpia, que aquesta és possible i que a
mesura que el pressupost ho permeti apostarà per la producció
pròpia, la meva pregunta va dirigida a aquest tema: quina és la
previsió de producció referida a la ficció?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Jo li vull fer,
abans de res, una declaració d’intencions, perquè jo crec que és
important, o almenys manifestar la voluntat dels que dirigim
l’ens. Pel producte de producció pròpia, especialment la ficció,
nosaltres manifestam certa debilitat, perquè és un producte que
funciona bé, és un producte que és capaç d’integrar proximitat,
és capaç d’integrar cultura, és capaç d’integrar identitat, perquè
són productes fets aquí, amb gent d’aquí, i que aglutinen tot
aquests conceptes que jo aquí he manifestat.

Per a l’any que ve tenim la previsió d’emetre dues ficcions,
Migjorn, ambientada a l’illa de Menorca, i Mossèn Capellà,
amb un pressupost que és pràcticament el 30% del que s’havia
gastat fins ara en ficció; estic parlant d’1.200.000 euros,
pràcticament. Fins ara aquestes xifres s’havien duplicat,
s’havien multiplicat per 2, per 3 i fins i tot més. Nosaltres, en un
exercici d’austeritat, hem procurat incloure aquest producte,
aqueixa producció pròpia dins la nostra graella, amb un preu
absolutament raonable, evidentment amb la participació de les
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productes que han volgut entrar amb aqueixes noves
circumstàncies, i a més ens dóna la possibilitat també d’ajudar
al colAlectiu de cineastes de la nostra comunitat.

Per tant jo crec que és un producte important, que interessa
perquè a més té un plus d’entreteniment a la nostra graella, com
li he explicat hi ha molts de sectors implicats, a nosaltres ens
aporta una audiència també notable. Per tant, pensam que és el
producte ideal per incloure a la nostra graella amb un preu
sempre raonable i no el que s’havia fet fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 9223/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ocupació publicitària.

Passam a la següent pregunta, per formular la cinquena
pregunta, RGE núm. 9223/12, relativa a ocupació publicitària,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Carles
Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr.
Director General de IB3, Sra. Directora de IB3 Televisión y Sr.
Director de IB3 Radio gracias por asistir a esta comisión
mensual de control parlamentario.

Como se ha indicado otras veces, dentro de la actual
austeridad económica, el ente público IB3 no puede ser ajeno a
ello y tiene un presupuesto sumamente restringido últimamente.
Todo ello requiere un importante esfuerzo por parte de la actual
dirección de IB3 incluyendo, como no podía ser de otra manera,
la óptima comercialización publicitaria. Palabras como
competitividad, rentabilidad, mejor imagen y posicionamiento
son importantes para la actual dirección de IB3.

Las ventajas que supuso en su momento y que han seguido
suponiendo la entrada de IB3 en la llamada FORTA, la
Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómica,
fueron importantes, entre ellas los beneficios conjuntos
procedentes de la publicidad de ámbito nacional y la
comercialización conjunta de los espacios publicitarios
permitiendo acceder también a anunciantes más importantes.

FORTA dispone de un centro de comercialización conjunta
poniendo a disposición del mercado publicitario un producto de
carácter nacional articulado en torno a espacios en las diferentes
cadenas federadas como es IB3, representando una alternativa
a las cadenas nacionales, permitiendo a los anunciantes alcanzar
la cobertura necesaria y a la vez aprovechar los beneficios que
ofrecen las diversas televisiones autonómicas como vehículo de
proximidad en cada uno de sus respectivos ámbitos territoriales.

Así, además de las planificaciones propias de cada campaña,
la comercialización conjunta incluye la oferta de paquetes
especializados para eventos tales como la Liga ACB o la Liga
de Segunda División.

Para este fin FORTA dispone incluso de unas condiciones
generales específicas de contratación. Así, FORTA pretende
potenciar la figura del plan de comercialización de las
radiotelevisiones autonómicas que están dando buenos
resultados al mercado publicitario general tal como manifiestan
los datos, mejorando la rentabilidad de los bloques publicitarios.
IB3 no es ajeno a ello, aprovechando de estos beneficios de cara
a competir con el resto de operadores nacionales, conscientes de
ello, la actual dirección de IB3 ha dado los pasos necesarios. 

Por ello, Sr. Director General del ente público IB3 le
pregunto: ¿qué medidas planea tomar el ente público IB3 dentro
de la comercialización conjunta de FORTA para estar en
igualdad de condiciones con el resto de operadores nacionales
a nivel de ocupación publicitaria?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Té la paraula el Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Diputado. Efectivamente, conviene recordar que
los ingresos que tienen todas las televisiones autonómicas
vienen por una doble vía: primero, los ingresos comerciales, que
suelen ser menores, evidentemente, que los otros, que son los
ingresos que viene vía subvención de las distintas
administraciones autonómicas. No hay otras opciones, son unos
y otros.

Desgraciadamente, para las televisiones autonómicas las dos
vías se han visto retocadas, desgraciadamente, por la crisis que
estamos sufriendo, pero especialmente la de los ingresos
comerciales. Las empresas a la hora de establecer sus
presupuestos y gastos, priorizar sus gastos, pues optan por -
desgraciadamente- reducir la partida presupuestaria referida a
la publicidad y todas las televisiones autonómicas, así como los
operadores privados a nivel estatal se están resintiendo
precisamente de esa disminución de los ingresos comerciales,
disminución que en una media del 35% puede alcanzar puntas
de hasta un 50%. No hace falta explicarle el descalabro que
puede suponer eso para según qué operadores ya sean privados
o públicos, cuando ves que la partida se reduce de esa manera.
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Efectivamente, dentro de IB3 hemos tomado una actitud
activa, proactiva, para intentar compensar esa reducción de
ingresos publicitarios, ya lo intentamos con la campaña que ya
conocen ustedes del IB3%, con unos resultados aceptables, pero
decidimos no quedarnos ahí e intentar hurgar un poquito más en
la estrategia que tenemos definida con la FORTA.

Nosotros, aproximadamente los ingresos publicitarios que
nos vienen vía FORTA están en un 25 o 30%, por lo tanto lo
que pretendíamos hacer era mejorar eso. La FORTA saben
ustedes, como explicamos en la última reunión, nos asignan
partidas publicitarias en función de los GRP, nosotros tenemos
un único bloque de 12 minuto por hora para incluir todas las
campañas publicitarias que nos vengan dirigidas de la FORTA,
hay una normativa que respetar en esas campañas y que
establece la FORTA y con ese único bloque teníamos que dejar
necesariamente campañas fuera, por lo tanto dejábamos de
ingresar el dinero que suponía esa campaña.

Revisando todo eso, decidimos como única opción dividir
ese único bloque de 12 minutos por hora en dos bloques
distintos, ya sean de 6 y 6 o de 5 y 7, de manera que diésemos
la posibilidad a los anunciantes a incluir más campañas, porque
se hacen bloques distintos. 

Con eso conseguíamos adaptarnos al mercado,
conseguiremos la inclusión de más campañas de agentes
publicitarios, probablemente conseguiremos no aburrir tanto a
la audiencia, no es lo mismo aguantar 12 minutos de publicidad
que aguantar dos bloques distintos a lo largo de la hora de 6 y
6 o 5 y 7. Y por lo tanto, con eso lo que pretendemos es
zarandear un poquito nuestros ingresos publicitarios, a ver si de
esa manera somos capaces de mejorarlo, entendido en las
circunstancias que nos envuelven a todas las televisiones
autonómicas de descenso generalizado de los mismos.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Simplemente agradecerle el esfuerzo de optimización y que
no todo procede como a muchos les cuesta entender de los
recursos públicos.

Gracias.

6) Pregunta RGE núm. 9224/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reportatges dels serveis informatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta, per formular la sisena
pregunta, RGE núm. 9224/12, relativa a reportatges dels serveis
informatius, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ruíz, primer de tot li vull agrair
la presència, així com la dels membres del seu equip. 

Des del nostre grup voldríem que fes una valoració sobre els
reportatges que han realitzat en les darreres setmanes els serveis
informatius de l’ens. Sabem que fan esforços per oferir
programes d’interès per als espectadors i per acostar el que
passa dins i fora de les nostres illes, fent equilibris amb el
pressupost que li ha tocat a vostè gestionar i aprofitar dels
recursos i de l’estructura pròpia de l’ens. I per això, tal com he
exposat al principi, ens interessaria la seva valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Ruíz i
Rivero.

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

Gràcies, Sra. Diputada, efectivament, amb l’ànim sempre
d’afegir un plus informatiu a la nostra cadena, independentment
de les consideracions que es puguin fer aquí, de les quals
després també en parlarem, nosaltres cercàvem un producte que
fos capaç de complementar totes les informacions que érem
capaços de transmetre a través dels nostres serveis informatius.

Vàrem trobar una opció, aprofitant els mateixos recursos que
se’n cuidaven d’elaborar els informatius de la nostra casa, per
tal de fer una selecció de temes que sí poguessin ocupar i
preocupar la nostra comunitat aprofitant aquests mateixos
recursos ampliar, perfilar, detallar i fer al final un producte
atractiu. 

Aquests productes, els han pogut gaudir vostès, eren els de,
el més recent el de Operación Columbainero, hem gaudit també
dels documental Cinc anys de cap de fibló amb una audiència
molt positiva del 14,3%, el de Nins robats, un altre exemple el
d’Els xuetes, una història d’una infàmia. En definitiva,
productes que han interessat a la nostra comunitat, que han
ampliat la informació de la realitat de la nostra comunitat i que
han estat entorn d’una audiència la més elevada d’un 14,3% i
els altres entorn d’un 10%.

Torn a insistir-hi, es tracta d’oferir una visió distinta del que
puguin aportar els informatius a un cost molt reduït i ho hem fet
i ho hem aconseguit ampliant la nostra graella i oferint un
producte atractiu i molt interessant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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7) Pregunta RGE núm. 9218/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords amb Mallorca Film Commission.

Passam a la següent pregunta, per formular la setena
pregunta, RGE núm. 9218/12, relativa a acords amb Mallorca
Film Comission, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director General de l’ens
de Radiotelevisió de les Illes Balears, moltes gràcies per la seva
assistència.

Volíem, des del Grup Parlamentari Popular, fer-li aquesta
pregunta perquè consideram que és important la connexió que
té IB3 amb el sector audiovisual, creim que és important. 

De fet, nosaltres sempre quan hem defensat mantenir i
potenciar la nostra televisió pública, hem considerat que era
important perquè una televisió pública com la que tenim també
ajuda a promocionar i mantenir d’una manera activa el nostre
sector audiovisual; un sector que és absolutament estratègic per
la nostra economia; un sector que demostra cada dia com és
capaç de poder celebrar esdeveniments importantíssims, aquí,
a les nostres illes, concretament aquí a l’illa de Mallorca
darrerament es va celebrar la Setmana Internacional del Cinema
Europeu, i tot això ha duit doncs una sèrie d’activitats que han
donat moltíssims avantatges cap a la nostra illa.

Creim que el que hem d’aconseguir és poder fer que les Illes
Balears siguin un plató atractiu per a totes les productores,
evidentment s’han de promocionar les empreses i les
productores d’aquí, de les Illes Balears, però també és important
que aquelles productores a nivell internacional es puguin veure
interessades i vegin un atractiu potencial del nostre entorn i del
nostre paisatge.

Per això, creim que és important -com li deia- que
s’estableixin fórmules de colAlaboració entre IB3, l’empresa
pública de la nostra comunitat autònoma, i el sector audiovisual.

En aquest sentit, ens agradaria... si ens pot explicar quins
són els compromisos que ha adquirit concretament Mallorca
Film Comission, que està adscrita al Consell Insular de
Mallorca, però que fa una tasca fonamental per a la recaptació
de tota aquesta indústria audiovisual que ve aquí, a les nostres
illes, i que a més es fan pelAlícules importantíssimes gràcies a
aquestes gestions que fa Mallorca Film Comission, i quin tipus
de colAlaboració es du a terme amb IB3.

Ens agradaria també si ens pot explicar aquesta
colAlaboració, si en podria donar més detall en relació amb la
Setmana de Cinema Europeu que ha tengut lloc els dies 18 al 26
d’octubre.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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, Sr. Diputat, efectivament, coincidesc al cent per
cent amb les valoracions que ha fet vostè sobre aquesta
possibilitat de conveni, la realitat aquesta del conveni, perquè
així està firmat i especialment de la valoració que ha fet de la
feina de Mallorca Film Comission, que és una entitat
absolutament activa, per no dir hiperactiva, és una entitat que
intenta fomentar projectes cinematogràfics a la nostra comunitat
i que en això fa una feina brutal, enorme. El que no volem fer és
desaprofitar, tudar l’oportunitat de fer feina amb ells.

Ja vàrem tenir l’ocasió de colAlaborar amb una de les seves
iniciatives, amb Maremostra, essent el mitjà oficial de
comunicació de l’organització, i ells ens donaren també la
possibilitat de fer-ho en aquesta ocasió de la celebració de la
Setmana Internacional de Cinema Europeu, que, com saben
varen ser ells els mentors de la celebració d’aquest
esdeveniment, i ens varen oferir la possibilitat d’actuar
exactament igual com ho vàrem fer en aquella ocasió.

Justament, en aquesta línia d’anar de la mà del sector
audiovisual de la nostra comunitat i si és cost zero encara
millor, efectivament vàrem aprofitar i vàrem establir línies de
colAlaboració amb ells a través d’un conveni que ens compromet
o ens comprometia, perquè això ja s’ha realitzat, a desenvolupar
una sèrie de tasques que ara li comentaré.

Primer, donar cobertura àmplia als nostres informatius de
totes les activitats que ells desenvolupaven durant tota aquesta
setmana; entrevistes als protagonistes al nostre programa La
mirada, així ho vàrem fer, amb el Sr. Pedro Barbadillo. I
després la promoció de la setmana amb els nostres recursos, ja
fos ràdio, pàgina web o televisió.

Parlant de ràdio, també efectivament, vàrem potenciar la
celebració d’aquesta setmana a través dels nostres programes,
com eren El faristol, Tassa i mitja i Vida Mediterrània. 

A partir d’aquí, idò hi va haver reciprocitat, evidentment ells
ens tengueren en compte a pràcticament tots els esdeveniments
fent exposició del nostre logotip, a totes les fotografies del
fotocap i feien menció aquí on els seus responsables tenien la
possibilitat d’agrair la nostra participació. 

No hem estat els únics que hem participat d’aquesta
setmana, vull dir han tengut patrocinadors de l’estil de la
Fundació Palma 365, del Consell de Mallorca evidentment, del
Govern balear, el mateix Clúster Audiovisual i empreses
privades que han decidit apostar per aquesta mateixa setmana.
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Probablement aquí ha nascut una relació que anirà més enllà
d’aquesta setmana, ells estan lluitant per ser la seu oficial de
l’entrega del Premi del Cinema Europeu l’any 2016 i ens han
demanat la possibilitat de colAlaborar amb ells. 

Nosaltres estam valorant, sobretot econòmicament, què és
el que això suposarà i en tenir una contestació ferma, que crec
que sí que hi podrem accedir-hi, idò probablement firmarem
algun tipus d’acord perquè pugui ser Palma, si efectivament
després Palma és seleccionada com a tal, ajudar que l’entrega
d’aquests guardons es pugui fer aquí amb la colAlaboració d’IB3.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. Vol contestar? No.

8) Pregunta RGE núm. 9219/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències fins al mes d'octubre.

Passam a la següent pregunta, per formular la vuitena
pregunta, RGE núm. 9219/12, relativa a audiències fins el mes
d’octubre, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que cada vegada que
vostè ve aquí i ens explica les dades d’audiència de la televisió
pública de les Illes Balears aquestes dades són bones. Creim que
això és un factor molt important perquè d’aquesta manera es
veu que hi ha un suport per part de la nostra comunitat
autònoma, de la nostra societat i per tant, per part de l’audiència
en un context en el qual és difícil perquè el sector audiovisual
és un sector molt competitiu i evidentment hi ha cadenes
televisives, privades, amb les quals és molt difícil competir.

Per tant, veure que determinades franges horàries, en les
quals s’està competint amb cadenes com puguin ser Antena 3 o
Telecinco o cadenes estatals, sens dubte creim que les dades que
vostè fins ara ens ha anat contant aquí, a la Comissió de control
d’IB3 posen en molt bon lloc l’audiència de la nostra televisió
pública.

Per això, ens agradaria saber quina ha estat l’evolució
d’aquesta audiència, avui mateix el conseller de Presidència ens
contava en la seva compareixença per explicar els pressuposts
de la Conselleria de Presidència, també ha parlat d’IB3 i ell
mateix ha afirmat, crec que ve al cas, que amb una reducció
important de 30 milions d’euros, que és la diferència del que
feia l’anterior govern amb el que s’està fent ara, es dóna una
televisió amb un servei de qualitat i això es demostra amb el fet
que hi ha un nivell d’acceptació important.

Per tant, li vull donar a vostè, que és el director i és el que
gestiona aquesta política, l’enhorabona, tal i com ha dit el
conseller de Presidència, creim que és una dada molt positiva i
posa de manifest que no només amb doblers es pot aconseguir
fidelitat per part de l’audiència, sinó que tenint bones idees,
tenint un bon equip i uns recursos raonables es pot aconseguir
una televisió pública acceptada per la nostra comunitat
autònoma.

Per això, ens agradaria conèixer un poquet més quina és
l’evolució dels darrers mesos. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat, efectivament, continuam amb una línia
optimista d’audiència, com afortunadament n’hem pogut gaudir
els darrers mesos, el darrer any. 

Li vull comentar per al seu coneixement i pel coneixement
dels senyors diputats, el mes d’octubre vàrem tancar un 6,6%
d’audiència a quota de pantalla, que això és un 16% més
respecte al mes d’octubre de l’any passat que va tancar amb un
5,7%. 

En el que duim d’any duim una mitjana d’un 6,3%
d’audiència, una quota francament important, això suposa una
millora d’un 24% respecte a l’any passat i això és una qüestió
que afecta no només un target provisional en  concret, sinó que
la millora la tenim generalitzada a la nostra població,
independentment del sexe i independentment de l’edat, per tant,
això significa que estam satisfent les necessitats i curiositats de
pràcticament el cent per cent de la població. 

He de destacar que el nostre dia més fort és el dijous, amb
un 8% de quota, on tenim programes tan importants com el
Uep, com anam?, que firma audiències molt notables, que
dijous, dia 25, va arribar a tenir un 14,7% i amb una mitjana
d’un 12,3%. I també advertir del lideratge que tenim a la nostra
cadena a la franja de les dues fins a les tres, els nostres
informatius.

I vull fer especial menció als nostres informatius, aquests als
quals acusen de manipular, que no interessen, que treim coses
que no són importants, que si obeïm instruccions; m’agradaria
que tothom escoltàs: un 24% ahir, un 24%, aquests informatius
que nosaltres manipulam i que no interessen a ningú i que per
aquí menyspreen, un 24% de seguiment del nostre informatiu
d’ahir, d’una vaga general, IB3, la televisió que té una audiència
del 24%. I manipulam, segurament serà una manipulació
extraordinària perquè recollim aquests fruits i que a tothom
agrada.

A partir d’aquí, bé, l’informatiu vespre, el migdia estam
tancant, l’informatiu migdia, amb una mitjana del 17,6, el
vespre amb un 10%, amb una mitjana el vespre de 30.000
persones, mitjana, 30.000 persones miren els nostres
informatius, però bé, són informatius que no interessen perquè
estan manipulats.
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A partir d’aquí, bé, tenim els productes de sempre, que
afortunadament no fallen, que és la producció pròpia com, Fires
i Mercats, Tira Tira, ficció com L’Anell i el nostre programa
magazine que ja saben vostès que és La Mirada. A partir d’aquí
una menció especial de les emissions especials, com comentava
abans: Cinc anys després, del cap de fibló que vàrem tenir fa
cinc anys, amb una quota de 14,3%. El cinema d’estrena, amb
un 8,5%. 

Això és la feina que feim a televisió. L’entorn no ajuda, cada
vegada tenim més operadors privats competint per l’audiència.
Saben vostès que hi ha hagut dues fusions molt potents Antena
3 i La Sexta i Telecinco i Cuatro que mengen molt el mercat
audiovisual, però competim amb humilitat i amb modèstia. De
moment, encertam, podem fallar, segurament que fallarem i
qualque cosa segurament serà millorable, però la feina dels
nostres professionals va per bon camí, i d’això és del que jo
estic absolutament satisfet de poder contar aquí avui a vostès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

9) Pregunta RGE núm. 9220/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programes de línia política.

Per formular la novena pregunta RGE núm. 9220/12,
relativa a programes de línia política, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

 EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A una televisió i a una
ràdio públiques són absolutament importants tots aquells espais
que tenen un contingut informatiu i, per això, han de ser
totalment imparcials. Jo li vull donar l’enhorabona per aquestes
dades que vostè ens acaba de dir perquè és el suport més
important que li pot donar una societat, que li pot donar la
nostra comunitat autònoma a una professionalitat clara i
manifesta, com s’ha demostrat per part dels grans professionals
que té l’Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears. Jo crec que
està demostrat en veure que hi ha molta gent que segueix
aquests informatius.

Però a part d’això, a part dels informatius que són una part
sagrada d’una televisió pública perquè han de ser absolutament
neutrals, imparcials i objectius, també és important que una
televisió pugui tenir programes de línia política. Vostè mateix
en aquesta comissió va comentar que s’establiria un programa
a IB3 Ràdio i ens agradaria si ens pot explicar dins IB3 Ràdio,
quin programa o quin espai de línia política s’ha posat en
marxa? I, per què? Per què s’ha posat en marxa aquest
programa? Podem dir, concretament, que es tracta del programa
Parlament, però a veure si ens pot explicar un poc quin ha estat
el motiu pel qual també a la ràdio es farà aquest programa de
línia política, on s’explica la vida parlamentària, l’activitat
parlamentària d’aquí, del Parlament de les Illes Balears. I també
molt interessant és el programa 50 minuts, un espai al qual hi ha
convidats importants que jo crec que també demostra que
aquesta televisió no és una televisió que polititzi sinó que és una

televisió que està d’acord que hi pugui anar qualsevol persona
que sigui representativa de qualsevol ideologia política de la
nostra comunitat autònoma.

Per tant, ens agradaria saber fins ara, dels programes que
s’han emès, quants convidats hi ha hagut? Si ens pot explicar un
poc, quines són les línies d’aquest programa? I veure quin és
l’impacte que pot tenir aquest espai de contingut, d’opinió, de
llibertat amb el qual es pot representar, identificar qualsevol
persona gràcies a la gran diversitat que manifesta i demostra
aquesta televisió pública a l’hora d’emetre aquest tipus d’espai.
I la seva valoració també sobre la importància que tenen els
programes de línia política.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara té torn de paraula 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, Sr. Diputat. Efectivament, tenim en marxa una sèrie
de programes d’actualitat política. Vostè els ha relacionat aquí
perfectament, fonamentalment són dos, el programa 50 minuts,
que vàrem posar en marxa fa pràcticament un mes, dia 22
d’octubre, crec que va ser. Després tenim el programa
Parlament que podran gaudir els diumenges de matí. I després
tenim les rèpliques de cada un d’aquests a la ràdio, el programa
de 50 minuts el feim a la ràdio i el programa Parlament també.

Fonamentalment és això, és intentar complir amb el nostre
servei públic i hem de parlar, evidentment, del que esdevé
també políticament a la nostra comunitat. Ho hem de fer sí o sí,
ho hem de fer sí o sí, ens agradi o no ens agradi perquè, entre
d’altres qüestions, hem de satisfer també les curiositats
informatives o formatives d’una minoria. Per què dic una
minoria? Perquè si miram les audiències és una minoria qui té
interès en aquest tipus de debat, i ho hem d’assumir així, però
bé, també està dins la nostra responsabilitat ser capaços de fer
entendre a aquesta gent tot el que passa i fer-los arribar tota la
informació.

Hem de complir i ho feim. D’aquesta qüestió ja s’ha parlat
aquí en més d’una ocasió. Vàrem posar en marxa, efectivament,
el programa 50 minuts amb una sèrie de convidats, és un
programa que hem revisat el format, perquè això és una qüestió
viva, vull dir, no podem aprovar un format, no va bé i continuar
insistint, no; l’hem revisat, l’hem intentat millorar. Li record
que això va ser un programa on hi havia dos convidats, vàrem
començar amb dos convidats i amb tres periodistes que
l’interpelAlaven sobre l’actualitat política, social de la nostra
comunitat i, bé, durant 25, 30 minuts el primer, que normalment
era de més rellevància, i després un segon que també
interpelAlam sobre qüestions ja més específiques i no tant
genèriques.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 10 / 15 de novembre del 2012 179

 

Hem volgut revisar aquest format perquè volíem una cosa
més dinàmica per fer-ho més atractiu i ja el darrer que vàrem
emetre va ser justament un únic convidat amb el qual parlaven
50 minuts tres periodistes, i després s’incloïen també preguntes
a gent del carrer a peu del carrer i amb això hem aconseguit un
programa molt més dinàmic. Jo no sé si després farem més
revisions, probablement si hi ha qualque cosa que pugui encara
enriquir més el programa doncs ho farem.

Perquè han apuntat la selecció dels...-és que, és que és
inconcebible-, vull dir, ens demanen un programa de debat
polític, feim un programa de debat polític; ara no van bé els
periodistes perquè el periodistes no sé si algú ja ha dubtat de la
seva imparcialitat o no. Vull dir, això és el format que seguim
amb criteris purament professionals, no hi ha més, qui vulgui
més no en trobarà. Això són els programes de debat polític que
nosaltres plantejam, els criteris de selecció dels periodistes
doncs són segons la seva professionalitat, hi ha entrat de tot allà,
gent professional, no discriminam ningú, de tot tipus. És que no
sé què li he d’explicar ja, no sé què he d’explicar perquè és un
programa absolutament objectiu, un programa que intenta
transmetre la realitat política i social de la nostra comunitat i un
programa que atén sobretot el servei públic que, sí o sí, nosaltres
hem de mantenir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. 

10) Pregunta RGE núm. 9214/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de debat.

Per formular la desena pregunta RGE núm. 9214/12, relativa
a programa de debat, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director general. Hem insistit
aquests darrers mesos, i vostè ara ho recordava, en la
importància que atesa la situació social que es viu en la nostra
comunitat autònoma, en el conjunt de l’Estat, en el conjunt
d’Europa, un servei públic, com és IB3, ha de donar una
especial dedicació a cobrir el que passa, donar la veu a distints
colAlectius que tenen moltes coses a dir. Jo crec que precisament
avui tenim un exemple molt important amb la vaga general
d’ahir, amb una manifestació que d’aquest tipus supòs, crec que
ha estat de les més grans que s’ha produït des de fa anys. Per
tant, més enllà de tota aquesta part més local de les fires, de les
festes, els succeïts, nosaltres insistim que era important un debat
sobre actualitat social i política precisament per l’època que ens
ha tocat viure. 

Ens va dir, tant el mes anterior com el mes passat, que es
faria un canvi i que s’introduiria un programa debat.
Precisament el mes passat ens va dir que es feia un canvi a la
graella i que començava un programa de debat d’actualitat
política, va emprar exactament aquesta expressió, i ens va dir
que començava dia 22, que va començar dia 22 50 minuts.
Nosaltres, no sé si és que no ens vàrem entendre, però nosaltres
per debat polític no enteníem exactament el format que vostès
han aplicat a 50 minuts.

De totes maneres, per tant, pensam que aquesta pregunta
continua d’actualitat perquè el compromís que hi havia de crear
un debat públic, un debat polític i social amb diferents punts de
vista a la televisió i fins i tot a la ràdio de les Illes Balears
continua sense complir-se des del nostre punt de vista i el retard,
per tant, ja ens sorprèn. Aquesta vegada hem formulat la
pregunta concretant en dos aspectes que pensam que poden
haver influït, d’un o de l’altre o tot dos, en la decisió de no fer
realment, de moment, aquest debat polític. Motius econòmics,
motius polítics? Aquest és el sentit de la pregunta que li
formulam aquest mes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té torn de rèplica el Sr. Ruiz i
Rivero.

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

Bé, deu ser una pregunta trampa, ni motius econòmics ni
consignes polítiques. Vaja, si vostè ha pensat a qualque moment
que jo vendria aquí a dir-li sí, sí, és que són consignes
polítiques. Ja li agradaria, ja li agradaria, però no, no és així. No
tendrà aquesta sort, no tendrà aquesta sort.

Evidentment a l’hora de transmetre la realitat política que
succeeix en la nostra comunitat jo crec que aquest programa és
suficient, aquest programa és suficient, es pot millorar, però jo
crec que és suficient. De totes maneres, i per a la seva
tranquilAlitat i perquè vostè vegi que nosaltres parlam de la
realitat del que ocorre en la nostra comunitat i parlam de casos
de corrupció, li volia només donar una relació de com explicam
nosaltres el que passa a la nostra comunitat, en aquest cas, que
per aquí s’ha apuntat, perquè jo crec que és important, si hem de
fer arribar la informació no només ho podem fer amb aquest
programa sinó amb els informatius, els podem aprofitar.
M’agradaria que entenguessin això. 

Aquest cas que han apuntat per aquí tan important, dia 30
surt aquest cas, dia 30 migdia obertura de l’informatiu, no, no
dissimulat, obertura de l’informatiu en dos blocs, en directe per
telèfon amb la periodista, un bloc de 3 minuts, un altre de 2 i
mig, el segon un càmera en directe. El vespre, obertura de
l’informatiu, el mateix dia. Dia 31, obertura de l’informatiu amb
un bloc d’11 minuts; vespre, mateix dia, obertura informatiu
amb 8 minuts. Dia 1, obertura de l’informatiu amb 2 minuts i
mig. Dia 2, dissabte, bloc de 2 minuts i mig. Vespre, bloc de 2
minuts i mig. Diumenge dia 4, migdia, 40 segons; vespre, 40
segons. Dia 5, dilluns, 3 minuts el migdia; vespre, 4 minuts. Dia
6, obertura de l’informatiu en directe amb 5 minuts directament
dels jutjats. El vespre, el mateix dia, obertura de l’informatiu
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amb 3 minuts i mig. Dia 7, primera notícia amb 2 minuts;
vespre, el mateix amb 2 minuts i mig. Dia 8, obertura de
l’informatiu en aquest cas en directe amb 3 minuts; vespre,
obertura de l’informatiu amb 2 minuts. Dia 9, obertura de
l’informatiu en directe, 7 minuts; vespre, obertura de
l’informatiu amb 4 minuts. Dia 10, 1minut el migdia, 1 minut i
20 segons el vespre. 

Deu dies informant de la realitat política informant
exactament del que m’ha demanat la seva companya. Deu dies.
On s’amaguen les coses? On es manipulen les coses? Què algú
m’ho expliqui. Deu dies informant d’això, migdia i vespre
obrint informatius. Que em diguin on està la manipulació? I no
em digui vostè que són les víctimes, els treballadors... víctimes?
Nosaltres no tenim cap sentència per espiar les assemblees dels
treballadors, nosaltres no en tenim cap. Per tant, els treballadors
fan la feina així com troben que l’han de fer. Per tant, tampoc no
em parlin de dany a la credibilitat d’aquest ens, no me’n parlin
perquè els missatges que vostès extreuen francament no ajuden.
Si no els basta això per demostrar que la cobertura que feim de
la realitat política és bona, hauré de començar a pensar que els
seus criteris no són professionals. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica el Sr. Cosme Bonet. 

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els nostres criteris són polítics,
com els seus, com els seus. De totes maneres, sorprèn un poc
que aprofiti per contestar a la meva companya. Jo li demanava
pel debat, no li demanava per la informació política, però bé,
veig que el tema li pica i massa bé. No entraré a discutir-li
quants de minuts han dedicat a una cosa i a l’altra. I vostè em
parlarà de sentències i jo li parlaré del posicionament del comitè
d’empresa durant aquesta legislatura criticant, precisament, la
ingerència sobre les informacions polítiques afectant
especialment la ràdio de les Illes Balears, comitè d’empresa,
aquesta legislatura. Si hem de parlar del passat i vol que parlem
més del passat en parlarem, però jo, la veritat, em pareix
també...l’esperava més hàbil, li anava a dir, el consider massa
hàbil per reconèixer que hi ha hagut consignes polítiques, però
crec que és massa poc hàbil voler ara donar la resposta que s’ha
quedat sense poder donar perquè es veu que el tema li pica.

La veritat, aquí li demanam per un debat polític, per contrast
d’opinions. 50 minuts parla de política, entrevisten polítics, més
dolçament o més insistentment, emprant polítics d’una llarga
carrera professional com a periodistes independents o emprant
periodistes que vénen de ser cap de premsa de partits polítics.
Aquest és el criteri que també ens agradaria saber que no sabem.

De totes maneres, vostè confon entrevista, i el diccionari diu
clarament que una entrevista és un gènere de periodisme
informatiu que consisteix a sotmetre una persona a preguntes
d’un periodista o varis per tal de conèixer opinions, idees o
propòsits. 50 minuts. Conversa d’aquest gènere que es difon a
un mitjà de comunicació. Això és una entrevista. 

Debat: discussió d’una qüestió entre dues o més persones de
posicions contraposades. Ha de ser que em digui que els
periodistes que li posen al Sr. Isern o a la Sra. Armengol són
ideològicament contraposats, així seria un debat, però no és el
que fan vostès. Vostès, ha incomplert vostè concretament, ha
incomplert allò que en aquesta comissió es va comprometre. Em
pot donar l’excusa que vulgui, però no existeix un programa de
debat polític i li recordaré que el seu partit en va fer una
muntanya que desaparegués un programa de debat polític a
l’extingida Televisió de Mallorca, en va fer casus belli d’aquest
tema, ens va acusar de manipulació, de tancar la veu a
l’oposició i tot això. S’ho apliqui, s’ho apliqui. Demani als seus
companys que s’asseuen davant vostè avui mateix els que duien
aquesta bandera enarborada.

Jo crec que el debat, la contraposició d’idees no els
interessa. Jo no sé si és que el Sr. Isern té por de debatre amb la
Sra. Calvo. El Sr. Bauzá o la Sra. Cabrer tenen por de debatre
amb la Sra. Armengol. Es que pensarem això. I els és més
còmode un format tipus entrevista on, segons l’entrevistat, trien
les preguntes. Jo no em ficaré amb les preguntes que li fan, però
és ver que qui veu aquest programa té la sensació que a un li
demanam, li feim una entrevista de mel i sucre i en canvi a un
altre en lloc de demanar-li quines alternatives posa l’oposició
damunt la taula li demanarem com està el seu partit. Jo crec que
el Partit Popular a Palma, precisament, amb el Sr. Isern tenia
molt a contar de la seva relació amb el Sr. Rodríguez i amb el
Sr. Bauzá, moltíssim, però això no interessa.

Jo crec que incompleixen la Llei d’IB3 en tot això, article 2,
promoure pluralisme i participació democràtica. Article 4,
garantir l’accés de grups socials i polítics significatius. Pens,
pens que dia a dia tenim petits exemples, aquesta gota malaia
del Partit Popular d’incomplir a poc a poc aquesta llei d’IB3 que
és el sentit que té un mitjà de comunicació públic. Vostè no
dirigeix Telecinco, vostè dirigeix la televisió de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per torn de contrarèplica, 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. Si venc cap
aquí m’enganxarà el bou, si tir cap allà m’enganxarà el tren.
Cap on he d’anar, Sr. Diputat?
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El dia 22 de setembre es varen interessar vostès per un
programa d’actualitat, de debat, d’entrevista polític, polític.
Evidentment, si jo arrib a saber que només quedarien contents
si és el programa que vostè m’ha de dir doncs tal vegada li
hauria demanat, em digui vostè com ho he de fer per tal que
quedi ja tranquil, perquè dia 22 de setembre em va demanar
això, nosaltres vàrem perfilar, confeccionar un programa que
consideràvem que era l’oportú, que era l’adient i ara resulta que
no, ara resulta que no; ara ja em demana, primer qüestionen la
participació dels periodistes i colAlaboradors, que bé, a un
peguen a un altre no peguen, mel i sucre, no sé què, no sé
quants, pim, pum, pam, no li va bé. Ara resulta que ho feim amb
retard també. Bé, em digui, per favor, què vol? I ja decidiré si
l’he de donar gust o no perquè tal vegada el seu criteri que és
purament polític, ja va bé que ho digui, vostè vol que el criteri
per funcionar la televisió sigui purament polític, jo crec que
seria un error, tal vegada vostè ha tengut la temptació en
qualque moment, que tenia responsabilitat, però és que ara no,
és que ara no van per aquí els tirs.

Per tant, jo li deman, per favor, que els criteris han de ser
purament professionals i que el que li agradaria a vostè doncs bé
que sigui a un altre lloc que no sigui aquí. 

Una altra qüestió, vostè no ha vist el programa fins el final,
no ho ha vist, sí, sí, el final és el final, el final és quan es tanca
perquè sinó no em digui que no li varen demanar, no em digui
que no li varen demanar al Sr. Isern per al Sr. Rodríguez.

(Remor de veus)

Doncs mira i no escolta, perquè està mirant i no escolta.

(Remor de veus)

Perquè és que... sí, home, tal vegada li han contat malament.
Home, perquè és que si... doncs, un desconeixement brutal
perquè sinó no em digui que no li varen demanar pel Sr.
Rodríguez, no em digui que no li varen demanar pel Sr.
Rodríguez. Home, per favor!

Per tant, jo li recoman que ho vegi. Evidentment, la seva
voluntat li respect, però evidentment hi ha un equip directiu que
opta per altres formats que tal vegada no li va bé.

I això de què el debat polític és el que ha de dominar la
televisió, jo crec que això és una fórmula molt perillosa, molt
perillosa. Per favor, tengui en compte que això no pot ser així.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Director. 

11) Pregunta RGE núm. 9215/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell Assessor d'IB3.

Passam a la següent pregunta, l’onzena pregunta, RGE núm.
9215/12, relativa a Consell Assessor d’IB3. Intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Si aquesta televisió fos equiparable a la resta de televisions
autonòmiques amb el seu funcionament, és a dir, que tengués un
consell d’administració plural i no un monocolor amb gent
designada, expresidents de juntes locals del Partit Popular, per
exemple, per tant, un consell d’administració totalment polític
com el que ha volgut nomenar el Partit Popular, si a més existís
el consell assessor de continguts i de programació, per ventura
aquestes coses les podria dirimir allà dins, però no té més remei
vostè que parlar d’aquestes coses aquí i s’ha d’aguantar i
escoltar el que li deim.

I quan li retraiem la incoherència del Partit Popular del
Consell de Mallorca, que demanava exactament el mateix que
jo vaig demanar i que sempre ha estat el mateix, un debat
polític, i debat polític vol dir posar dues persones de posicions
contraposades a exposar punts de vista diferents, això interessa
a la gent. Totes les televisions, o pràcticament, bé, la televisió
privada que existeix a les Illes Balears, ràdios privades que
existeixen a les Illes Balears, que no tenen obligació de servei
públic ho fan, totes i tenen interessos privats. Tan mal negoci no
deu ser, vostès que tan alaben la iniciativa privada, en aquest cas
fan tot el contrari. Vostès perquè no els interessa políticament,
el que la iniciativa privada manté, tertúlies polítiques a les
ràdios, tertúlies polítiques a la televisió, vostès ho eliminen i
cerquen el format que menys mal els faci.

Cap on ha d’anar? Jo li ho diré: a complir el que diu la Llei
d’IB3, que cada dia ho incompleix. Un dels punts que avui deim
que s’incompleix és, precisament, la creació del consell assessor
de continguts i programació; que, donat que tenim un consell
d’administració monocolor, sense cap representació de la
pluralitat de les Illes Balears, ens genera molts de dubtes sobre
la independència i pluralisme el fet que no existeixi aquest
organisme. Li record que vostè dirigeix una ràdio i televisió
pública, un servei públic. I no estam d’acord nosaltres  que els
criteris que hagin de regir aquesta gestió siguin uns suposats
criteris d’una televisió privada. Vostè no dirigeix Telecinco, no
dirigeix Antena 3, per ventura s’ho ha cregut, però no ho
dirigeix. La seva primera obligació que té és davant els
ciutadans de les Illes Balears i la primera obligació que té és el
compliment de la Llei d’IB3.

Per això li deman, creu convenient que complim la Llei
d’IB3 també amb la creació del consell assessor?

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. Gràcies, Sr. Diputat.
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No, no és opinable Sr. Diputat, vostè ho ha dit, és a la llei;
no és important, no és rellevant el que jo pensi damunt aquest
consell. Ho diu la llei i s’ha de fer, punt. Jo crec que amb vostè
ja hem tengut algun debat sobre aquest tema i efectivament hem
parlat de prioritats, d’oportunitats, hi ha molta feina per fer dins
l’ens Radiotelevisió.

Hi ha garanties suficients perquè el que es faci allà dins sigui
una qüestió plural, que es pugui fiscalitzar, això d’avui és un
exercici, evident què això és així. Tenim també la Mesa del
sector audiovisual, que també se’n pot cuidar. Evidentment,
aquest consell de direcció en el qual vostè no creu, també té
facultats per fer-ho. Per tant, mesures de control i de pluralitat
existeixen i les tenim. Per això no s’ha de preocupar.

No sé si sap el procediment de com ha funcionat això o de
com ha de funcionar: 15 persones, representants de distints
colAlectius; dues terceres parts, li sona això, dues terceres parts
del Parlament, consell, contenciós i tot això? Hem estat tot un
temps per decidir com funciona aquest consell de direcció, nou
mesos em sembla que han estat. Bé, idò això encara és més
complicat. Tenim moltes prioritats. Jo crec que tenim
mecanismes suficients de control per exercir aquestes
obligacions que fa el consell de direcció.

No li puc negar que això evidentment s’ha de fer, però sí és
cert que nosaltres necessitam temps. Ens podríem ficar, es
podria ficar aquest parlament en l’elecció d’aquestes 15
persones que han de representar distints colAlectius, que supòs
que vostès ho sabran, perquè a la llei es pot llegir, però bé, seria
un procediment molt llarg. Estam intentant apuntalar la
continuïtat i seguretat i garanties de permanència d’aquesta
casa, per tant crec que tots ens podem permetre el luxe d’esperar
un poc.

També va dir, que sàpiguen que això ho haguessin pogut fer
vostès abans, sí, sí, hi havia una llei abans de la Llei d’IB3, que
també parlava d’això. Se’n podien haver cuidat vostès de
formular la creació d’aquest consell, vull dir que hauria estat
també un exercici de democràcia.

La comparació amb el passat, miri, no perdré més temps,
perquè tenim moltes prioritats i preocupacions grosses i
importants. També la comparació amb altres televisions, uf!, jo
això ho posaria en quarantena, perquè aquí sí que hi sortim
guanyant, aquí sí que hi sortim guanyant. Per tant, jo crec que
no és tan greu com pinta vostè la situació, crec que podem
esperar un poc i evidentment si vostès també tenen aquesta
paciència, jo també els ho agrairia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. Té la paraula el Sr. Cosme Bonet.
No vol intervenir més? Molt bé.

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.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 9, de dia 18
d'octubre del 2012.

- Pàg. 150 i 162. 

Allà on diu:
12) RGE núm. 7879/12, de l'Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular,...

Hi ha de dir:
12) RGE núm. 7879/12, de l'Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,...
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