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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días señoras y señores diputados. Comenzamos la
sesión de hoy y en primer lugar pediría si se producen
sustituciones. No hay sustituciones.

Pasamos al único punto del orden del día, relativo a las
preguntas orales RGE núm. 4816, 4817, 4836, 4813, 4814,
4815, 4837, 4838, 4840, 4818, 4819 y 4820/13.

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, Director del Ente
Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares, acompañado
de la Sra. Mar Adrián, directora de IB3 Televisión, Sr. José
María Castro Catena, director de IB3 Radio y el Sr. Juan
Mestre, director de Informativos de IB3 Televisión.

1) Pregunta RGE núm. 4816/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya Tots donam una mà.

Para formular la primera pregunta RGE núm. 4816/13,
relativa a campaña Todos damos una mano, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar dar la bienvenida al
Sr. Director General de IB3, así como a todo su equipo. Desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos que la responsabilidad
social corporativa en una televisión pública, como lo es IB3, ha
de ser una obligación debido al carácter humanitario de las
asociaciones a las que puede ayudar y facilitar la transmisión
del mensaje de éstas. Por esto mismo, desde el grupo
parlamentario valoramos de forma positiva el anuncio que hizo
a principios del presente año el Sr. Director General del Ente de
Radiotelevisión de las Islas Baleares, de mantener activa la
campaña Tots donam una mà, una campaña cuyo objetivo no es

otro que ayudar a estas asociaciones que de forma desinteresada
buscan una mejora en la vida de las personas.

Por todo esto, le pido al Sr. Director de IB3 que haga una
estimación sobre el primer cuatrimestre del presente año de la
campaña de responsabilidad corporativa Tots donam una mà.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Tiene la palabra el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Pues claro
que  le voy a dar cuenta del funcionamiento de nuestra campaña
de responsabilidad social corporativa, como hemos venido
haciendo en distintas ocasiones, pero en principio voy a intentar
obviar cualquier valoración, simplemente les voy a trasladar a
ustedes los distintos comunicados y información que nos han
hecho llegar los interesados y los beneficiados como valoración
general de cómo les ha funcionado la campaña de colaboración
con IB3.

Si me permiten será a lo largo de este cuatrimestre, el primer
cuatrimestre de este año, donde hemos interactuado con
distintas asociaciones, como la Associació Jovent segle XXI de
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S’Indioteria, Associació Asperger de Balears, Associació
Mediterrània, el març d’enguany i després el mes d’abril
l’Associació Hemofilia Hemoib. Els llegiré comentaris que ens
han fet arribar. En el primer cas l’Associació Jovent segle XXI,
projecte interessant i atractiu encapçalat pel Sr. Bartomeu
Suau, que ens ha contat el resultat del conveni de colAlaboració
amb IB3, ens comenta que durant el mes de gener: “las
solicitudes de plaza en su club, Club d’Esplai Jovent, han
aumentado en un 10% con respecto a las solicitudes que se
hicieron en el mismo mes el año pasado, con el resultado de un
8% de incremento en las peticiones en su granja-escuela, y
además, distintas empresas que se decidieron en un momento
dado a apadrinar proyectos de carácter social en esta misma
asociación, han vuelto a dirigirse a ellos con el ánimo de
ampliar su colaboración en el apadrinamiento de distintos
proyectos sociales. Esta asociación nace en S’Indioteria con la
voluntad de ayudar a los más jóvenes de esa barriada, pero visto
el buen funcionamiento a lo largo de su vida ha ampliado su
objeto y se está dedicando a distintos problemas que puede tener
con carácter general esta misma barriada de Palma”. Y esa es la
valoración que hace del convenio de colaboración que tiene con
nosotros.

En cuanto a la Asociación Asperger les leo lo que nos dicen:
“la gent coneix ara molt més el que significa la síndrome
d’Asperger. Moltes famílies s’han dirigit a nosaltres gràcies a
haver vist alguns dels programes o espais on hem estat”. Per
tant, una valoració extraordinària. Els diré com tanquen el seu
escrit. Ens diuen: “bé, bona gent, no sabem quina paraula hem
d’utilitzar que mai no us hagin dit perquè us en recordeu.
Sapigueu que sempre ens tendreu al vostre costat per a
qualsevol cosa que un dia pugueu haver de menester. A veure,
ja ho sé, gràcies, amb el cor damunt la mà”. Bé, una valoració
evidentment que ens arriba molt endins i que ens fa pensar que
estam encertant amb aquest tipus de colAlaboracions.

Per altra banda l’Associació Mediterrània ens diu que:
“gracias a esta campaña, ha sido para nuestra pequeña
organización local, una maravillosa oportunidad de dar a
conocer a nuestra comunidad el trabajo que realizamos, tanto a
nivel nacional como internacional. Han sido varias las personas
que han querido conocernos mejor vía teléfono y e-mail,
algunos ya se han comprometido para ser futuros voluntarios.
Sin olvidar que muchos donantes de alimentos, comida, o dinero
han podido visualizar a dónde se dirige su ayuda." 

I finalment, l’Associació Hemoib, en termes semblants, ens
diuen que fins ara havien tengut una assistència de visistes a
la seva pàgina web amb un nombre de 1.000 visites, però que
durant el mes d’abril, just quan coincidia la campanya d’IB3,
això s’ha disparat a 1.400 visites, algunes solAlicitant
informació per veure com se podia aconseguir un diagnòstic.

En definitiva, una ajuda important que oferim nosaltres a
les nostres associacions i que ens permet al mateix temps
complir amb els nostres objectius que no és altre que ajudar
aquestes entitats socials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea el turno de réplica?

2) Pregunta RGE núm. 4817/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a documental de l'aniversari de Mestalla.

Para formular la segunda pregunta RGE núm. 4817/13,
relativa al documental del aniversario de Mestalla interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Óscar Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ruiz, muy buenos días a usted y
a todo su equipo. Yo quiero comenzar por felicitarle, Sr. Ruiz,
a usted y sobre todo quiero que lo haga extensivo además a la
gente que se encarga de los deportes en la radiotelevisión. Y lo
digo en relación al documental que muchas personas tuvieron
sin duda la oportunidad de ver en relación al acontecimiento
social, por llamarlo de alguna manera, que movilizó a más de
15.000 personas hace ya prácticamente 15 años en la isla de
Mallorca que se trasladaron a la ciudad de Valencia para ver una
final deportiva en este caso del equipo del Real Mallorca.

Y le quiero felicitar en primer lugar porque han sido capaces
de hacer un documental de gran calidad, teniendo en cuenta que
en aquella época IB3 no existía y que ustedes han tenido que
hacer acopio sobre todo de imágenes y de montajes obviamente
de otros fondos y de otras televisiones, puesto que la
radiotelevisión de esta comunidad autónoma en aquel entonces
no existía. Yo creo que ese es precisamente el ejemplo del hacer
más con menos, que ejemplifica de alguna manera cuál es la
linea a seguir en la gestión del ente autonómico.

Por tanto y sin extenderme más en la cuestión, ¿Sr. Ruiz,
cuáles han sido los objetivos para la elaboración y celebración
del documental para el aniversario de Mestalla?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fidalgo. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, lo que usted ha descrito ha sido una de las
actuaciones más importantes en cuanto a implicación social que
hemos acometido desde nuestra televisión, en cuanto a
participación con gente de la calle que nos ha reportado una
satisfacción muy importante.
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La iniciativa sale, como bien ha apuntado usted, del área de
deportes de la televisión, donde ven la oportunidad de recuperar
de la memoria histórica deportiva de nuestra comunidad aquel
momento tan importante del 98 en el estadio de Mestalla en
Valencia, donde efectivamente el Mallorca jugó la final con un
equipo de cierta relevancia com era el Futbol Club Barcelona.
Y bueno, prácticamente un equipo recién llegado a primera
división era capaz de plantarle cara a toda una institución como
es el Barcelona.

A partir de ahí y vista la carga emotiva que todo aquello
tuvo en su momento, deciden recuperarlo y intentan elaborar un
documento que rescatara las sensaciones de aquel tiempo,
sobretodo por la importancia que tuvo para el mallorquinismo
y, en definitiva, para el deporte de nuestra comunidad.

Bueno, se pusieron manos a la obra, un trabajo muy intenso
y muy apasionado que duró prácticamente cuatro meses. Se
realizaron prácticamente 70 entrevistas, entre responsables,
directivos del club, jugadores y gente que participó en el
desplazamiento que se realizó a Valencia, que fueron
aproximadamente 15.000 personas. Insisto, un trabajo muy
potente que además llevó de manera paralela una componente
de calidad extraordinaria. Basta ver el documental para ver que
ahí prácticamente se vaciaron todos los técnicos en confeccionar
y elaborar un documento de calidad muy notable.

A partir de ahí, también es cierto que tuvimos que tirar,
porque nosotros todavía no existíamos, IB3 no existía en aquel
tiempo, de imágenes cedidas tanto por TV3, Canal 4, Telenova,
Televisión Española, Canal 9, en definitiva, todo un compendio
de instituciones que participaron de manera desinteresada en la
elaboración de este documento.

Pasamos a la segunda parte que entiendo que es tan
importante o más que la primera, que es la implicación del
mallorquinismo en este asunto. Se consideró la oportunidad de
convocar a toda esta gente que finalmente asistió,
aproximadamente 400 personas, a disfrutar de un preestreno que
tuvo objetivamente un éxito notable en su presentación. Fueron
más de 400 personas las que asistieron a la presentación de ese
documento, insisto, recogiendo después unas valoraciones que
harían sentirse orgulloso a cualquiera de los que participaron de
la confección de ese trabajo, de ese documento.

En nuestra televisión el éxito no fue menos, fueron más de
115.000 personas las que pudieron visualizar, las que quisieron
visualizar ese documental, por lo tanto, como ustedes
entenderán más del 10% de nuestra población fue la que se
sentó a ver este documental. Satisfacción plena y absoluta,
especialmente para los trabajadores de deportes. Fuimos
también trending topic durante más de dos horas en las redes
sociales, fuimos capaces de provocar más de 2.000 tweets, los
que conocen el tema, saben perfectamente que eso es mucho.

En definitiva, un trabajo en el que distingo la elaboración
puramente técnica profesional, que fue excelente y de una
calidad extraordinaria. Y luego una segunda parte que era la que
también nos interesaba a nosotros, que era buscar aliados en el
mallorquinismo, en la sociedad en general para poder disfrutar
conjuntamente de ese documento tan bien elaborado. Creo que
se consiguieron los dos objetivos y además con nota.

Por lo tanto, quiero desde aquí felicitar al departamento de
deportes de esta televisión y quiero animarles, me consta que ya
lo están preparando, a que elaboren un documento de la misma
calidad y con el mismo éxito para la celebración del X
Aniversario “Esta vez sí”, donde se consiguió la Copa del Rey
y espero y deseo que todos lo podamos disfrutar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea usar el turno de réplica Sr.
Fidalgo?

EL FIDALGO I BESTARD:

No, Sr. Presidente.

3) Pregunta RGE núm. 4836/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gala de l'Institut d'Estudis Eivissencs dels premis
Sant Jordi.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la tercera pregunta RGE núm. 4836/13,
relativa a la Gala de l’Institut d’Estudis Eivissencs dels Premis
Sant Jordi, interviene la diputada del Grupo Parlamentario
Socialista Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, la pregunta que vàrem
formular el dijous sobre per què no es va retransmetre la Gala
dels Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Eivissencs a la
televisió pública, després que així ho havien acordat amb
l’Institut, l’hem de transformar perquè tres dies després vostès
varen retransmetre la gala. Però quina va ser la sorpresa que
varen retransmetre una gala amb censura inclosa, ja que es va
eliminar l’actuació d’un dels artistes d’aquella nit, concretament
la de l’Home des Senalló. 

Sr. Director, és impresentable que la televisió pública es
dediqui a censurar allò que no els agrada. Al més pur estil d’allò
que ja havíem viscut en aquesta terra del Sr. Matas i de la Sra.
Maria Umbert, com va passar per cert a una entrevista a un
jugador de bàsquet que no la varen deixar retransmetre perquè
portava una samarreta antiautopista. Ara sembla que tornam a
aquells períodes més obscurs de la televisió pública.

M’avanç a l’argument que em donarà el director que el que
ese va retransmetre de la gala era un resum. Però no, Sr.
Director, perquè el que casualment varen eliminar vostès
íntegrament va ser l’actuació més crítica casualment de la nit,
crítica des d’un punt de vista humorístic amb el Govern del Sr.
Bauzá.
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Allò que està passant amb la televisió i la ràdio pública, Sr.
Director, és des del nostre punt de vista del tot inadmissible, el
partidisme, el sectarisme i la falta de rigor que cada vegada
impregna més també a la nostra ràdio pública, és del tot
denunciable. Vostès, Sr. Director, han fet caure malalta la nostra
ràdio pública. Tenen destinats amb diners públics a alts càrrecs
de l’ens públic, o del Partit Popular, amb funcions de
periodisme que diu molt poc en favor de la pluralitat i de
l’objectivitat que ha de regir un mitjà públic.

Miri si no, Sr. Director, que a la ràdio porten
aproximadament uns deu dies fent tres publireportatges del que
els ha semblant més important durant aquests dies i de més
actualitat, que és el cas Eivissa Centre. La setmana passada amb
dues entrevistes a l’acusació particular i al Sr. López, i ahir
mateix un altre publireportatge del mateix advocat. I sorprèn
que en la mateixa setmana en què ha estat notícia el cas Alpha
Pam, la denúncia de la Fiscalia anticorrupció en contra del Partit
Popular per haver intentat frenar casos de corrupció o de les
mesures cautelars que s’han imposat a l’exconseller Cardona,
conseller que ho va ser amb el Sr. Matas, com dic, durant la
setmana que ha passat tot això, si a la nostra comunitat
aparegués un turista japonès que no sabés res de l’actualitat de
les nostres illes, diria que el més gros que ha passat aquests
darrers dies és el cas Eivissa Centre. Però per al Partit Popular
i per a IB3 sembla ser que aquestes darreres notícies com pugui
ser el cas Alpha Pam, el cas Escala, etc., són simples anècdotes
a IB3, al costat de la dimensió que volen donar a altres casos
que no són d’actualitat. 

Si volen actualitat Sr. Director i a més d’Eivissa, on els veig
especialment obsessionats, una recomanació, tots els mitjans
duen que està a punt de caure el segon ajuntament més
important de les Illes Balears en mans del Partit Popular. Això
sí ens sembla noticiable, Sr. Director, però sembla ser que per
a IB3 Ràdio especialment, això no és mereixedor d’un
publireportatge com sí altres temes que sembla que no agraden
al Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament,
primer de tot, la gala es va transmetre. Per tant, tal i com ha dit
vostè, no té res a veure amb allò que vostè ha comentat ni com
ha presentat la pregunta. Això estava planificat, és el que
havíem acordat amb l’Institut d’Estudis Eivissencs, perquè no
tenim altra possibilitat, en directe no ho podíem fer. Per tant,
havíem de fer una projecció en diferit, un resum. Havíem
acordat dia 4, però bé, l’encàrrec va arribar amb retard i ho
vàrem fer dia 11, sense cap problema.

Vàrem cobrir això amb els informatius de la televisió, de la
ràdio i a dia d’avui encara ho tenen vostès penjat a la pàgina
web. Per tant, aquí no s’amaga res, aquí no s'amaga res.

Si vostè vol destacar de la celebració d’aquesta gala que el
més important és l’actuació de l’Home des Senalló, tenim un
problema gros, perquè per a vostè la gala que organitza l’Institut
d’Estudis Eivissencs no té cap importància ni una. Els
guardonats no tenen cap importància. Però sí li interessa allò
que pugui dir l’Home des Senalló. Escoltin no, no, per a
nosaltres el més important no era el que pogués dir l’Home des
Senalló. L’essència de la gala eren els organitzadors i a més els
guardonats. I no només ho deim nosaltres, ho diuen els mateixos
organitzadors i jo li puc llegir la carta que han fet pública avui:
"En aquest sentit, la voluntat de l’Institut d’Estudis Eivissencs
en aquesta edició i a les que han de venir, és la de conèixer
públicament els guardonats i les guardonades i que aquests i
aquestes siguin els protagonistes veritables i únics",  i únics!

Per tant, la resta és accessòria. Ara, si a vostè li interessa
destacar que l’Home des Senalló es va ficar amb el Govern del
Partit Popular, que és fals, perquè va pegar per tot, va pegar a
tothom, no només al Govern, va pegar a tothom, escoltin, tenen
un problema, perquè la gala no era la gala de l’Home des
Senalló, era la gala dels guardonats i de l’Institut d’Estudis
Eivissencs. Per tant, a partir d’aquí no ens posarem d’acord. 

Després la valoració de l’actuació d’aquest home, bé, que
cadascú que se la quedi per ell i tot això és respectable.
Evidentment, nosaltres respectam la llibertat d’expressió en
aquest cas, però bé, com li he dit, jo valoraré l’actuació d’aquest
home, vostè farà una valoració distinta i ja està.

La resta que ha comentat em pareix molt més greu, molt més
greu. Ara el problema que li hem creat a vostè és que algú a la
ràdio o a la televisió pública parla del cas Eivissa Centre, no és
actualitat el cas? No hi hem de fer referència? Ho hem
d’amagar? Vostè m’està dient que d’aquest cas no se n’ha de
parlar? Que hem de parlar amb el fiscal que no ens enviï més
informació, a nosaltres i a tots els mitjans, i d’això no se n’ha de
parlar? Vostè té cap queixa de com s’ha tractat el cas Scala?,
que cada dia parlam del cas Scala. O té cap problema de com
hem tractat el cas Palma Arena? Té algun dubte d’això? Té cap
dubte que no hem tret a la nostra televisió totes les autoritats del
Partit Popular que han passat pels jutjats? No ho té present això?
Del Partit Popular, d’Unió Mallorquina i també vàrem parlar de
la Sra. Mascaró, però això a vostès no els preocupa. Els cou
quan parlam del tema Eivissa Centre. No, és la mateixa
actualitat i aquí si algú passa pels jutjats i als jutjats generen
informació, surt a la nostra televisió i té un tractament a la
nostra ràdio. 

Per tant, d’això escoltin, dubtes no en tenim cap ni una. Ara,
si vostè el que vol és dir-me com ho hem de fer, si em vol
passar una nota per dir-me el que hem de publicar i les imatges
que hem de treure, per a mi que aquí ja tenim un altre problema,
no, perquè això està en mans d’uns professionals.
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Crec que hem de ser una miqueta més coherents, entre tots,
idò bé, el que hem de fer és administrar la informació,
informació n’hi ha de tothom i és tothom que ha de sortir sí o sí
perquè és actualitat. Hi torn insistir, que li cou el tema d’Eivissa
Centre, idò, escolti’m, què hem de fer, supòs que al Partit
Popular també el cas Scala li cou, el de Palma Arena també i bé,
del Sr. Matas, no en dic res perquè també ha tingut episodis i
episodis a la nostra televisió, la Sra. Mascaró també, però bé, a
vostè només li preocupa el tema de la professionalitat i la
imparcialitat quan parlam de vostès, idò no, escolti’m, fins aquí
hem arribat, això està en mans de professionals que tracten la
informació amb professionalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz, en turno de réplica interviene la Sra.
Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, efectivament l’ens
públic té el millor director que podria tenir si havia d’estar a les
ordres del Partit Popular, perquè vostè acaba de manipular
absolutament totes les meves paraules perquè ha dit que jo
l’únic que jo volia que es destacàs de la gala és l’actuació de
l’Home des Senalló. 

No, Sr. Director, jo el que li dic és que l’únic que va
censurar IB3 va ser l’actuació de l’Home des Senalló perquè per
cert altres actuacions sí varen sortir a la gala i vostè em parla de
valoracions de l’actuació, és que no li vull valorar si em va
agradar l’actuació o no, el que estic dient és que és
impresentable és que IB3 censuri una actuació perquè no li
agradi, independentment que ens agradi més o menys l’actuació
d’aquest artista.

Per últim, que em digui vostè que és la mateixa actualitat el
cas Eivissa Centre que el cas Scala o el cas Alpha Pam al qual
no ha fet referència, és una mostra del partidisme del qual
vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, ha agotado su tiempo.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... -sí, ja acab- han impregnat IB3, dues piulades del cas Scala,
vuit piulades d’Eivissa Centre la setmana passada. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. En turno de contrarèplica interviene el
Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President. És que se li acaben els arguments, no
hem parlat del Sr. Alpha Pam, no n’hem parlat?, no hem donat
fe de les reunions que han tingut aquí els diversos colAlectius?,
no hem explicat el que ha passat?, no hem tret al conseller per
activa i per passiva?, però és que m’està parlant de qüestions...,
bé, vivim en un altre món o no seguim la televisió o criticam
sense veure la televisió que és el que més em preocupa, que és
el que més em preocupa. Per favor, facin aquest exercici. 

Miri vostè els informatius, miri els informatius, és que...,
facin el minutatge del que hem parlat de..., bé, del conseller de
Sanitat i després expliqui’m si el que està dient aquí té
justificació o no.

Per tant, continuarem en la mateixa línia perquè creim que
és l’encertada, tenim un colAlectiu professional que tracta les
informacions com ha de ser. I a partir d’aquí, de tot el que
puguin dir, evidentment, en prendrem nota per si hem de fer
algun canvi, alguna modificació, però de moment no s’ha donat
el cas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

4) Pregunta RGE núm. 4813/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a tractament de temes socials.

Para formular la quarta pregunta, RGE núm. 4813/13,
relativa a tratamiento de temas sociales, interviene el diputado
del Grupo Parlamentari MÉS, Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al director d’IB3 i al seu equip. Són dues qüestions
concretes que fan referència una a la televisió i l’altra a la ràdio.
Jo li demanaria, Sr. Director, que ho prengués com una crítica
constructiva, no es posi a la defensiva. Ja he vist la contestació
que ha fet a la Sra. Pilar Costa. No ho prengui exclusivament
com un retret, és amb ànim de millorar.

Miri, Sr. Ruiz, començaré per la que fa referència a la ràdio.
És veritat que la televisió ha anat informant puntualment del
tema de la mort d’aquest jove senegalès, el Sr. Alpha Pam, però
no així la ràdio. Curiosament durant els primers dies la ràdio ho
va amagar. Sembla que fins i tot hi va haver instruccions
concretes que això no sortís a la ràdio, quan la televisió no va
tenir cap problema a mostrar-ho des del primer moment. 
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I li donaré dades, dia 3 de maig es destapa per part de la
premsa local el tema de la mort d’aquest senegalès. El mateix
dia 3 de maig ja hi ha declaracions polítiques en què es
demanen explicacions a la conselleria i es denuncien els fets.
Dia 7 de maig al plenari és el tema, pràcticament, més
important, dels debats que hi ha al plenari i, curiosament els
informatius de televisió informen sobre aquest tema i en canvi
a la ràdio, dia 7 de maig, en el tema del plenari no surt per res
aquesta qüestió.

En dies posteriors, sí que és veritat que la ràdio s’afegeix a
la fi a donar informació. Hi ha explicacions de la conselleria,
fins i tot en el tema de les factures, quan el Sr. Sansaloni surt a
dir que efectivament les factures de l’hospital estan mal
cobrades, a partir d’aquí sí que informa la ràdio, però durant els
primers dies (...) i concretament, en el plenari de dia 7 de maig,
en què és el tema més important, la ràdio ho obvia. En agradaria
saber exactament per què.

La segona qüestió social -i vaig molt ràpid- fa referència en
aquest cas a una informació que va sortir a la televisió. Ens feim
ressò d’un comunicat de l’Associació Prosocial que diu
textualment així: “L’Associació Prosocial vol manifestar la seva
indignació davant la notícia que sortí el 27 d’abril al noticiari
del vespre amb el títol Algunes ONG han detectat casos de
picaresca entre els usuaris -continua el comunicat- creiem que
expressa una criminalització d’aquells més desvalguts a causa
d’una política econòmica erràtica. Una notícia que de forma
covard no apunta les causes per les quals molta gent ha de rebre
menjar per part de les ONG, és al nostre parer una mostra d’un
periodisme que es posiciona amb els poderosos i que defuig del
deure d’esbrinar les arrels de les problemàtiques”. Continua
dient que hi va haver la jornada de dia 27 d’abril dels serveis
socials a debat i que IB3, malgrat que hi va anar, que va cobrir
aquest acte, no va fer cap menció a les conclusions de la
jornada, cap declaració sobre com afecta la crisi els més
desvalguts, cap pregunta sobre les possibles propostes, no, tot
molt groc. 

Bé, jo em limit a llegir aquest comunicat d’una associació
que agrupa els professionals de l’àmbit social i que crec que tira
a baix la bona feina que puguin fer des d’IB3 en, per exemple,
la campanya Tots donam una mà a la qual ha fet referència en
la seva primera resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Barceló. Le 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):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Barceló. Crec que ens
podem entendre, estic convençut que això és així. 

En la primera qüestió que planteja, allò que va ocórrer al Sr.
Alpha Pam, evidentment vostè entendrà que si donam tota la
informació que hem de donar a la televisió que és un mitjà de
més audiència i tal vegada la ràdio els primers dies no es va
donar, evidentment no era per voluntat d’amagar res, perquè si
feim servir el canal que més seguidors té, és que hi ha voluntat
d’explicar les coses. 

Justament, això va coincidir, el mateix dia va coincidir amb
l’entrevista que tenim amb el president de la nostra comunitat
i ja just el mateix dia el president va donar explicacions del que
havia passat i això evidentment va tenir eco també a la ràdio, es
va emetre també si no estic equivocat. Que després no hi va
haver un seguiment a la ràdio d’aquest tema els primers dies?,
bé, mirarem exactament com ha estat això, però el que és
indiscutible és que aquí no hi ha voluntat d’amagar
absolutament res perquè feim servir justament el nostre mitjà
més potent d’audiència, el que més seguidors té, que és la
televisió per explicar tot el que hi hagut.

I torn recuperar arguments de la pregunta anterior,
evidentment donam fe de la realitat en el moment en què cada
vegada que hi ha una qüestió d’aquest estil a aquesta casa, al
Parlament, nosaltres som allà i som capaços de treure-ho tot,
absolutament tot, entenc que per ràdio i per televisió també. Per
tant, si hi hagut aquí alguna falta de coordinació, ho mirarem, a
veure què ha passat, però en qualsevol cas el que sí negaré és
ànim d’amagar i ocultar coses. Per tant, crec que en aquesta
qüestió això està salvat.

Tenc coneixement també d’aquesta queixa que ha dit vostè,
de la plataforma, en tenc coneixement. En tenc coneixement
arran d’una informació que vàrem treure per la nostra televisió,
on dues persones integrades a una entitats social avisaven que
s’estaven detectant moviments..., bé, criticables o que almenys
advertien que hi podia haver cerca picaresca el moment en
què..., l’ajuda que es donava als menjadors socials, bé,  hi ha
gent que podia fer un abús d’això, fins i tot vendre totes
aquestes ajudes. Nosaltres ens vàrem fer eco d’aquesta
advertència i ho vàrem publicar. Sempre amb l’ànim de posar
damunt la taula una advertència per corregir una situació que
passava i que podia ser no beneficiosa.

Que a aquesta plataforma no li ha agradat com s’ha enfocat
la notícia?, podria ser. Bé, això està en mans de professionals
que també es poden equivocar i tal vegada en aquest cas s’han
pogut equivocar. No ho sé. Si és així, si s’han sentit ofesos, jo
des d’aquí deman disculpes. El que no consentiré evidentment
és que només això qüestioni la nostra voluntat de participar
d’aquestes accions socials, que ja he descrit anteriorment i que
cada vegada que tenim ocasió de donar una mà, la donam, no
només en aquest programa de responsabilitat social corporativa,
sinó que teníem una secció en els nostres informatius dels cap
de setmana que es deia Som solidaris on contàvem situacions
peculiars i particulars de la gent necessitada o d’entitats que
feien feina desinteressadament per a aquesta gent i en qualsevol
cas, hi ha hagut moments en què fins i tot hem plantejat
solucions i hem pogut arreglar el problema.

Per tant, podem discutir o no si hi ha hagut un error de
plantejament d’aquesta informació, el que no podem discutir és
la voluntat o no, ja no entraré en altres consideracions que es fan
en aquest escrit que em semblen exagerades i que no treuen cap
a res, però el que no podem qüestionar és la nostra voluntat de
participar d’aquests problemes i ajudar en la mesura de les
nostres possibilitats. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. Sr. Director, Sr. Ruiz, en primer lloc li agraesc que
en el segon cas, en la denúncia que feia l’Associació Prosocial,
plantegi la possibilitat que efectivament hi hagués un error de
plantejament de la informació. Crec que al marge que ens agradi
o no el text del comunicat tal com va sortir de l’Associació
Prosocial, ells evidentment el que volien denunciar -i queda
bastant clar- és que hi ha una sèrie de persones que es veuen
abocades a haver d’anar a menjadors socials i que efectivament
l’enfocament de la criminalització que es donava en aquesta
notícia era com a mínim equivocat.

Quant al primer punt, no ho he entès massa bé. Ha dit que no
hi havia voluntat d’amagar res, jo ja li he dit, li he reconegut que
la televisió efectivament va informar, a la ràdio no es va
informar, no es va informar, llavors evidentment ha arribat un
moment, sobre tot a partir que la Conselleria de Salut surt a
donar informacions en què sí ja es comença a informar, però els
primers dies no es dóna informació i sobretot al plenari de dia
7 de maig, essent el punt pràcticament més important de debat
que hi va haver en aquell plenari, i no es va informar,
curiosament en canvi els informatius de la televisió sí que (...)
d’aquest tema.

Per tant, bé, va ser un error de plantejament de qui donàs les
instruccions a la ràdio, i pel que sabem fins i tot no varen ser els
mateixos periodistes que sí varen cobrir aquesta informació,
lògicament perquè eren aquí al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Barceló. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

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

Crec que li he contestat clar, Sr. Diputat, no tenim voluntat
d’amagar res, que crec que és el que l’ha de preocupar a vostè,
vull dir que IB3, televisió i ràdio públiques vulguin amagar
informació. No, no és el aquest el cas, que hi hagi hagut un
problema de coordinació, és possible, mirarem, determinarem
a veure si ha existit això, el que també li negaré és la major, que
aquí hi hagi hagut instruccions que la ràdio no ho tregui. Això
no ho entendria ningú des del moment en què la televisió a
bombo y platillo dóna aquesta informació. No té explicació, no
té..., no hi ha un raonament cert en això que em diu vostè. 

Evidentment, el que no deixaré damunt la taula és el que
vostè ha deixat caure que hi ha algú que ha donat la instrucció
que això a la ràdio no sortís. No. No, li puc garantir que això no
és així. Hi torn a insistir, seria incoherent amb la realitat que
hem viscut que en un mitjà sí i en l’altre, no i el més potent, sí
i el que no té tanta audiència, no. Per tant, aquí l’únic que hi ha
pogut haver -i mirarem si és així- és una falta de coordinació i
res més.

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

5) Pregunta RGE núm. 4814/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llibre del programa Uep! Com anam?

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la cinquena pregunta, relativa a llibre del
programa Uep! Com anam?, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Director General de IB3, equipo directivo que le acompaña.
Como otras veces se ha dicho la adaptación del ente público IB3
a su actual presupuesto, recordemos el más restrictivo de toda
su historia, requiere -y así lo hace- un esfuerzo especial al actual
equipo directivo del ente público poniendo en marcha
iniciativas para hacer más, pero con menos. Tras no apostar la
actual dirección por los programas costosos, no siempre con
mayor audiencia, se inició una ya conocida etapa de proximidad
que la gente siente como propia, además de apostar por las
productoras de nuestra comunidad. Importante tarea, así se
realiza, es el aumentar audiencia con muy buenos resultados,
con el presupuesto más restrictivo, interesando a la audiencia
con los llamados programas de proximidad, una programación
que consideramos que es un total acierto, además de muy
variada.

Como se está viendo, el grupo público IB3 está apostando
fuertemente por ser un medio de comunicación cercano, muy
próximo a nuestra sociedad, con una programación que nos
acerca al día a día, los ejemplos actuales son varios, así tenemos
Tira a tira, Això és mel, etc., pero la estrella sin duda
entendemos y así lo afirma la propia cadena es el programa
Uep! Com anam?, uno de los grandes productos actuales de IB3
y así lo respalda y corrobora la audiencia que además muy
acertadamente abarca cuestiones de cada una de nuestras islas.

Por otra parte, la actual dirección de IB3 lleva a cabo una
exhaustiva acción de marqueting comercial de sus productos
relacionados con su programación para ayudar a su explotación
que está dando sus resultados. 
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Así, conjugando ambas iniciativas explicadas, programación
de proximidad y marqueting comercial de sus respectivos
productos propios de la programación ha llevado a cabo la que
consideramos una gran iniciativa com es la edición en formato
libro de contenidos propios del programa estrella Uep! Com
anam?, presentado éste recientemente con apoyo de una gran
campaña promocional. 

Así, por todo ello, Sr. Director General de IB3, le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de la citada
iniciativa que se ha llevado a cabo con la edición de este libro
del programa Uep! Com anam?? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz i Rivero, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Diputado, hombre, usted
ha apuntado algo ahí muy interesante y tampoco le voy a negar
que sea una de las cuestiones que hemos tenido muy presente a
la hora de editar este libro, que son los ingresos que podamos
tener, evidentemente, a pocos que sean van a ir bien para esta
casa, a la vista también de las restricciones presupuestarias, en
cualquier caso alguna alegría sí que nos va a permitir en cuanto
a gasto se refiere.

En cualquier caso, lo que hemos pretendido, bueno, es un
conglomerado de circunstancias que al final nos ha llevado a
tomar la decisión de esa publicación. Todos ustedes saben cuál
es el programa Uep! Com anam?, cuál es el perfil de ese
programa, es un perfil de un programa que intenta explicar las
tradiciones de sa pagesia de la nostra comunitat, explicar los
trabajos típicos de los payeses, rescata de la memoria de los
payeses algunas labores que probablemente estén en vías de
extinción. En fin, recupera parte de nuestra cultura y nuestro
patrimonio cultural y lo traslada, además con un éxito notable,
a las pantallas de nuestra televisión.

Por lo tanto, ese hecho no lo podíamos dejar escapar,
además con una audiencia, -como usted muy bien apuntaba- una
audiencia extraordinaria, la mejor dentro de nuestra producción,
insisto, con todos estos ingredientes no podíamos dejar escapar
la posibilidad de llevar eso de las pantallas a un libro, y lo
hemos hecho y creo -y me adelanto a las circunstancias- que va
a tener un éxito notable. 

Les cuento un poquito la estructura del libro porque el libro
se diferencia en tres partes distintas, la primera es capitaneada
por Toni Ballador, saben ustedes que es la estrella de nuestro
programa donde explica las distintas labores del campo a lo
largo de las cuatro estaciones del año -primavera, verano, otoño
e invierno- y además añade una quinta parte en la que nos habla
de los animales típics de la nostra pagesia.

Una segona part que són els remeis de Débora Piña, bueno
pues nos da fe de los remedios tradicionales que se han venido
utilizando dentro del mundo del campo en nuestra comunidad
autónoma con alguna receta que eso siempre da un toque

atractivo y además son recetas típicas y propias de nuestra
comunidad que siempre conviene refrescar.

A partir de ahí una tercera parte que son les dites i gloses
de Felip Munar, bé això és cultura i tradició pura i dura y, en
definitiva, lo que hacemos es con esas tres partes un libro muy
atractivo de fácil lectura y buscando aliado nos hemos puesto en
manos para la distribución de ese mismo libro de una gran
superficie que es la que se va a encargar, es Eroski, que es la
que se va encargar de la distribución de ese mismo libro. El
libro tendrá un precio muy asequible, son 12 euros, una primera
edición de 5.000 ejemplares que confiamos que tenga el
resultado esperado.

A partir de ahí, todo eso lo enriquecemos con campañas de
autopromoción como tiene que ser, evidentemente somos los
primeros interesados en que ese libro se venda, con campañas
de publicidad, tanto en la televisión como decía como en la
radio como en nuestra página web.

A partir de ahí, nuestro interés era que coincidiera el primer
día de venta de ese libro con los cien programas del Uep! Com
anam?, no fue posible porque la revisión lingüística se alargó en
exceso y, bueno, la cuestión es que ya lo tenemos a la venta para
todos los seguidores del Uep! Com anam? y para los que no lo
sean, pero que se atrevan con un libro atractivo y fácil de leer
como éste y que al final si Dios quiere nos pueda permitir
alguna alegría presupuestaria también a esta casa. Muchas
gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

6) Pregunta RGE núm. 4815/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions de colAlaboració amb Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la sexta pregunta, RGE núm. 4815/13, relativa
a acciones de colaboración con Menorca, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. José María Camps.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Sr. Director, totes les illes d’aquesta
comunitat volen que l’ens públic de Balears, la nostra televisió
colAlabori amb els esdeveniments produïts anualment a les
nostres respectives illes. És sens dubte una de les condicions
que fan que la televisió d’IB3 sigui una televisió de tots i que
Formentera, Eivissa i Menorca sentin la televisió més propera.
He d’afegir que els canvis pressupostaris, els canvis de
programació i els canvis d’audiència han demostrat que tenir
una televisió amb els pressupostos molt inferiors a anys passats
feren aquesta televisió que és possible.

Per açò cada vegada que es renova un conveni amb entitats
locals de les illes menors, on és difícil que una televisió com la
nostra pugui arribar, per les distàncies, per les fronteres naturals
o simplement pel pressupost, veim amb molt de plaer assumir
les colAlaboracions amb els esdeveniments realitzats a les illes
menors. 
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Avui amb aquesta pregunta de control volem saber els
convenis de colAlaboració que s’han signat amb els entitats de
Menorca i, si és possible, els seus detalls. Per açò demanam
quines accions de colAlaboració es preveuen posar en marxa en
els pròxims mesos a l’àmbit de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Ara li faré una confessió: nosaltres hem
de combatre moltes coses, com avui s’ha pogut comprovar, però
una de les qüestions que se’ns planteja amb molts continuïtat és
intentar demostrar que nosaltres no som la televisió de
Mallorca. Vull dir que això és el que ens imputen des d’Eivissa,
Formentera i de Menorca també, no ho sé, potser per aquest
centralisme que existeix aquí, allà i aquí on anem. Però, bé,
estam convençuts que no és així, però també hem de fer coses
per demostrar que no és així. Per tant, amb la idea de complir un
dels nostres principis rectors, que és l’exercici de la cohesió
territorial, és vera que nosaltres tenim certs convenis firmats
amb l’illa de Menorca, dels quals donaré fe ara, però que el que
cerquen és això, intentar explicar que a les nostres illes es fan
coses molt interessants, i fer arribar això als altres espais
geogràfics de la nostra comunitat.

Efectivament són tres els que tenim en marxa: la firma del
conveni amb la colAlaboració de la Fundació Teatre Principal de
Maó; després també colAlaborarem amb la Gran Gala Illa de
Menorca, i després el conveni de colAlaboració que tenim firmat
amb el Festival Mèdit 5, que és una espècie de..., com el
MareMostra que fa dies es va clausurar, en aquest cas a
Menorca.

Una miqueta de detall amb la Fundació Teatre Principal. El
nostre compromís és d’emetre un total de 12 campanyes anuals
a IB3 Ràdio, on donam, on explicam i certificam les actuacions
que s’estan duent allà dels distints esdeveniments. Per part de la
Fundació Teatre el que faran és incloure mencions de la nostra
marca en diferents peces promocionals, el que és un acord típic
de colAlaboració típico y al uso.

Després signarem un conveni de colAlaboració amb la Gran
Gala Illa de Menorca. Saben vostès que aqueixa gala és de les
més importants que es donen a l’illa de Menorca, i aquest pic la
celebració es fa amb l’objecte de recaptar fons en favor de la
Creu Roja d’Alaior. Bé, com li deia és un festival amb una
envergadura important per a la societat de l’illa de Menorca, i
nosaltres serem allà intentant colAlaborar i, bé, fer el que sabem
fer, que és informar i donar fe del que allà està passant. Com ho
feim? Bé, idò serem el mitjà oficial de comunicació d’aquest
festival, donarem cobertura informativa ampla d’aquest festival
tant per la ràdio com per la televisió, farem feina de relació amb
els distints mitjans de comunicació que puguin participar allà
també, i evidentment inclourem distinta publicitat a la nostra
pàgina web, i a les xarxes socials intentarem també colAlaborar
amb els organitzadors, a part d’emetre una falta espot
promocional d’aquest festival a la nostra televisió
d’aproximadament 25 segons. Per part dels organitzadors

d’aqueixa gala, ens tendran com a colAlaboradors, i així es podrà
contrastar a la diferent cartelleria que puguin fer amb el logotip
d’IB3, emetran peces també d’IB3 a les diferents pantalles que
puguin tenir colAlocades a l’escenari; ens donaran la possibilitat
de tenir la companyia dels diferents artistes, que són d’àmbit
nacional i internacional, vull dir que són artistes molt destacats
i els tendrem, tendrem la possibilitat de tenir-los als nostres
estudis, i evidentment la possibilitat i quasi necessitat de tenir
connexions en directe.

I després un conveni molt similar al que teníem aquí amb
MareMostra, com els deia, un festival que va acabar fa escassos
dies, però en aquesta ocasió és el Festival Mèdit 5, festival de
cinema mediterrani que es fa a Menorca. Pràcticament són els
mateixos detalls, on nosaltres serem el mitjà de comunicació
oficial d’aquest festival i a canvi, bé, tendrem la possibilitat
d’interactuar amb ells en diferents falques que es puguin fer a
la nostra radiotelevisió i ells, torn a insistir, a la cartelleria que
puguin tenir incorporaran com a mitjà colAlaborador IB3.

En definitiva, intentar traslladar la vida que hi pugui haver
a Menorca, especialment en aquests tres casos. A la resta del
territori de la nostra comunitat, intentar identificar una cosa amb
l’altra al cap i a la fi és una de les qüestions que més ens
preocupa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea usar el turno de réplica?

7) Pregunta RGE núm. 4837/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord de reciprocitat d'emissions.

Para formular la séptima pregunta, RGE núm. 4837/13,
relativa a acuerdo de reciprocidad de emisiones, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, entraré en matèria.
Lamentam que el llibre de Uep! Com anam? no pogués sortir en
les dates previstes. Si hagués encomanat vostè la correcció
lingüística a l’Acadèmia de la Llengua Balear igual li haguera
fet en deu minuts, perquè són uns experts agilíssims i
rapidíssims. No sé a qui ho va encomanar, però segur que a ells
no perquè li haguera anat millor aquesta feina.
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Com vostè sap, Sr. Diputat, vull dir que supòs que sap que
a finals del mes passat la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat valenciana van signar un acord de reciprocitat en les
emissions. Era, ben cert, condicionat al fet que un nou múltiplex
sigui atorgat per part del Govern d’Espanya a la Generalitat
valenciana. Vostè havia dit que tenia intenció de denunciar
l’acord, el conveni que té signat actualment, si al final no s’ha
rescindit, que ho desconeixem, amb TV3 per raons
econòmiques; després va dir que hi havia dificultats jurídiques
per rescindir aquest contracte; finalment hem vist que les
conseqüències actuals d’aquesta situació, per raons
econòmiques vostè va xifrar, crec, en 400.000 euros anuals,
vostè m’ho podrà desmentir si no és així, tenim que TV3 encara,
tot i que en l’emissió internacional, la podem veure encara a les
nostres illes, però IB3 no es pot veure ni per ciutadans de les
Illes residents a Catalunya ni per ciutadans naturals de
Catalunya, i per tant poden veure els ciutadans, les persones que
viuen a Catalunya, poden veure diguéssim la finestra tan
important que podria ser IB3 per a la nostra economia, per al
nostre turisme, per a la nostra cultura, per a la nostra societat.

En vista que també el Sr. Ciscar, vicepresident del govern
del Sr. Fabra, Albert Fabra, no Carlos, va dir que estaven oberts
a signar convenis de reciprocitat amb altres comunitats
limítrofes -ho va definir ell, i nosaltres no som limítrofes
culturalment però sí som limítrofes geogràficament;
culturalment no ho som perquè no tenim la mateixa cultura però
sí que som limítrofes, amb la mar enmig, geogràficament- a
veure si vostè ha valorat no rescindir el contracte amb
Catalunya, amb la Generalitat de Catalunya, sinó revisar-lo, en
tot cas, i renegociar-lo per veure si hi ha una fórmula més
econòmica per a IB3, per al nostre govern, i si té pensat o creu
que seria bo, creu que seria bo econòmicament i socialment per
a les nostres illes signar un conveni d’aquest tipus amb aquestes
dues comunitats, Generalitat valenciana, País Valencià,
Generalitat de Catalunya, Govern de Catalunya.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Home, la pregunta que em fa vostè, si
em pareix positiu per al desenvolupament econòmic i social...,
no, no em pareix malament, no em pareix malament, no sé si en
termes d’economia o en termes socials, però sí en termes
generals. No em pareix malament la reciprocitat. De fet
nosaltres tenim una convivència recent i no hi ha hagut cap
problema de res. Vull dir que vostè em demana a veure..., si no
sabia si estava en vigor o no el conveni. Vostè està veient TV3,
per tant això continua, i jo crec que ningú no s’ha alarmat, ningú
no ha posat cap emperò, ningú no té cap problema de res.

Si la seva referència és el que pugui estar passant a València
o a Catalunya, escolti, cadascú sabrà com ha de negociar els
acords d’aquests convenis. Nosaltres en teníem un, que està
encara en vigor, que ens permet veure aquí els canals de TV3,
i que permetia fins fa poc veure IB3 en el territori català. I ja
està, jo crec que no hi ha res més a discutir.

Vostè diu “escolti, abans que això s’acabi, per què no es
revisa i a veure si el detall ens permet una major reciprocitat?”,
perquè és vera que ara ja en el territori català no es pot veure per
la televisió, pel canal convencional, IB3; sí que es pot veure, i
en això li he de fer una correcció, es pot veure per internet, que
cada vegada hi ha més consum de televisió per internet, per tant
sí que es pot veure. 

Sí, jo hi estic d’acord, però el problema que tenim és el que
tenim. Si vostè demà em diu: “Escolti, idò que es vegi a
Catalunya i que es vegi també Canal 9"; tenim un problema
gros, perquè per descomptat amb el pressupost d’IB3 això no es
pot pagar, això no es pot pagar, és que no podem pagar això. Per
tant aquí hi hauria d’haver un altre acord que no implicàs IB3,
almenys pressupostàriament.

Aquests acords no són entre televisions. Està molt bé que es
dirigeixi a mi i jo li puc donar la meva opinió, que l’hi he
donada, però això no és un acord entre televisions, això és un
acord entre institucions, entre el Govern balear i la Generalitat
catalana, entre la Generalitat valenciana i la Generalitat
catalana. Nosaltres... Torn a insistir: jo li puc donar la meva
opinió, que ja li he apuntat, però poca cosa més puc fer.

Què m’agradaria, a mi? Que es veiés IB3 pertot, a
Catalunya, a València, a Madrid i la Toscana italiana, perquè
això a més ens permetrà defensar uns altres principis, com és la
imatge de la nostra comunitat a l’exterior. M’encantaria, clar
que sí. Que això ha de venir suportat per una reciprocitat? Bé,
idò sí, cap problema, no hi ha d’haver cap problema. També és
cert que això seria més competència per a nosaltres, l’audiència
se xaparia i ja tendríem aquí qualque objecció, però, bé, no
deixa de ser una anècdota. Tota la resta és enriquir, per tant no
tenc cap objecció, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sí, la competència és molt bona i és
sana. El Partit Popular és el defensor de la competència a
ultrança. Vostè va ser nomenat segons el nostre ordenament
legal que regula IB3, la corporació, l’ens públic de
radiotelevisió, entenc que per la seva condició de coneixedor del
món audiovisual, per la seva..., perquè és expert, i per açò abans
de jo tenir una intervenció a la Comissió d’Assumptes
Institucionals per defensar, instar el Govern a fer açò, volia
saber la seva condició com a expert i actual responsable de
l’ens. Hem fet aquesta proposició no de llei que durem. 

Evidentment qui ha fet el pressupost d’IB3 i qui l’ha votat
a favor és la majoria parlamentària que dóna suport al Govern,
i evidentment no té perquè el pressupost d’IB3 suport açò, pot
suportar-ho perfectament el totpoderós vicepresident lleial i
fidel Sr. Gómez, per exemple. 
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Jo ho deia perquè crec que és important, som una comunitat
turística, que tenim un mercat a Catalunya poderós, tenim un
mercat al País Valencià potencialment molt poderós, que també
seria molt interessant que IB3 es pogués veure en aquestes
comunitats. I per altra banda no es pogués veure..., nosaltres
poguéssim veure també les televisions del País Valencià, que en
aquests moments no es veuen, a les nostres cases, a la nostra
societat. Sempre s’havia dit que hi havia problemes de llengua,
que hi havia aquestes qüestions, que..., sobretot a la comunitat
valenciana, però hem vist que no, perquè si el Sr. Alberto Fabra
ha signat aquest conveni i després també a les Corts
Valencianes es votava en contra de la prohibició de dir País
Valencià, entenc que no és un problema de llengua perquè si no
també hauria el Sr. Fabra prohibit al Sr. Ciscar, vicepresident,
que negociés aquest conveni. I clar, i tenint en compte que a la
comunitat valenciana el Sr. Camps és el “Yoda” de
l’anticatalanisme per al PP de les Illes, que sempre ha seguit
fidelment el camí, el full de ruta marcat pel Sr. Camps, entenc
que si el País Valencià és l’exemple, el “Yoda” de
l’anticatalanisme, dóna el vistiplau no hi ha problema...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, vaya..., se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. A més així els ciutadans del País Valencià
hagueren pogut veure el reportatge, sobre el qual no tenc res en
contra, sobre l’aniversari dels fets de Mestalla. Sí que em
preocuparia molt...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...(...) el més important, actuació social que ha fet IB3 quan
hi ha desnonaments, quan hi ha tanta gent aturada, quan hi ha
tanta gana, açò sigui el més important socialment que ha fet
IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ¿respetará el tiempo, por favor?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

He acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Una pregunta que hace y no respeta el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdone, no le he entendido.

EL SR. PRESIDENT:

No, que respete el tiempo. Si le digo que se le ha pasado el
tiempo, siempre se le deja un margen más de tiempo. Le hacen
un aviso, le hacen un segundo, y sigue hablando. Yo le rogaría
que fuera acabando, por favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

He terminado, presidente. Es que no había entendido sus
palabras.

EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias. En turno de contrarréplica interviene 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. Presidente. Bueno, es dar vueltas a lo mismo.
Efectivamente la ley, la Llei general audiovisual es estatal,
contempla, contempla no, obliga a aquesta reciprocitat.
L’esborrany que vostès tenen aquí també contempla aqueixa
reciprocitat. Per tant en allò legal no hi ha res a discutir. 

Vostè ha apuntat cosa del pressupost. Bé, idò vegem quan
arribi el moment si som capaços d’efectivament parlar d’aquest
tema. 

Bé, i el puntet aquest de demagògia, home, como que no,
¿eh? Allò altre ja, comparar una cosa amb l’altra, ho deixam
com a anècdota i aquí no entrarem perquè si no imputaríem això
amb mala fe. Però en qualsevol cas, que és el bessó de la seva
pregunta, jo no tenc cap inconvenient, jo crec que seria enriquir,
no només de Catalunya o València, torn a insistir; de Múrcia,
d’Extremadura, d’aquí on sigui, tot això afegiria encara més
pluralitat i més enriquiment cultural. És cert que la nostra llei
ens obliga a tenir certa sensibilitat amb aquelles compartim amb
què compartim nexes lingüístics, per tant s’ha de fer sí o sí i
entenc que amb convicció s’ha de fer, però no hi ha més debat.
Hi ha hagut una convivència aquí absolutament pacífica. Per
tant jo crec que si en qualque moment vostè ha estat preocupat
relaxi’s, posi’s tranquil que jo no hi veig conflicte. Gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

8) Pregunta RGE núm. 4838/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alienació de la titularitat del servei audiovisual
públic.

Para formular la octava pregunta, RGE núm. 4838/13,
relativa a alienación de la titularidad del servicio audiovisual
público, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Socialista Sr. Cosme Bonet.
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EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, parlarem
de legislació, no parlarem de valoracions abstractes sobre
conveniències de convenis o no. Ha quedat clar que a vostè li
pareix positiva aquesta reciprocitat. Parlarem de llei, parlarem
de la Llei audiovisual que està en tràmit parlamentari en aquesta
institució, i demanam en aquest sentit una opinió a vostè, com
molt bé ha dit el meu company Sr. Borràs, com a expert que se
suposa que és com actual director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, per tant com la persona que gestiona el servei
públic audiovisual de les Illes Balears en aquest moment.

Supòs, imagín que vostè coneix les objeccions que nosaltres
hem posat a aquesta llei audiovisual, que la fonamental és que
és una llei audiovisual que es va prometre en el seu moment
com un impuls al sector privat audiovisual, als empresaris, als
emprenedors d’aquest sector, però que s’hi va ficar també una
sèrie de modificacions de la llei que ens afecta en el tema que
ocupa aquesta comissió de control, que no és altre que l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Inclou una
disposició final primera, per exemple, amb modificacions de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; en concret planteja un dels
canvis que per a nosaltres és més important, sobre el qual vàrem
demanar explicacions durant el debat de totalitat al Sr. Conseller
de Presidència i actual vicepresident, que no ens va respondre
o ens va dir el de sempre.

Aquest punt diu: “La gestió del servei públic es pot dur a
terme per mitjà d’empreses públiques que adopten la forma de
societat anònima i que han d’actuar com a societat filial de
l’ens, d’acord amb el que preveu aquesta llei”, el model actual.
“També es pot dur a terme la gestió del servei públic mitjançant
la gestió indirecta o la colAlaboració publicoprivada. Així mateix
la comunitat autònoma pot acordar transformar la gestió directa
del servei en gestió indirecta mitjançant alienació de la
titularitat de l’entitat prestadora del servei, que es farà
conformement als principis de publicitat, transparència i
concurrència, així com no discriminació i igualtat de tracte”. 

És a dir, alienació, que pot ser del llatí alienatio, abandonar
un dret en favor d’un altre, enajenar en castellà perquè ens
entenguem, transferir un dret real d’un patrimoni a un altre.
Clar, a nosaltres ens preocupa molt que es contempli aquesta
possibilitat, perquè l’alienació de la titularitat podria significar
no ja que s’exploti de forma privada o semiprivada la
radiotelevisió pública, sinó que fins i tot aquest gestor privat de
la titularitat pogués, dependent de les condicions que
s’estableixin, pogués fer desaparèixer l’ens i per tant fer
desaparèixer l’actual Ràdio de les Illes Balears societat
anònima, Televisió de les Illes Balears societat anònima; per
tant la desaparició total i absoluta del model actual. 

Nosaltres vàrem demanar que aquest punt no es contempli.
Si tal com s’ha afirmat des de la Conselleria de Presidència i
altres instàncies que la intenció és seguir amb la gestió pública,
si és així per quin motiu hi ha d’haver a la Llei audiovisual una
porta oberta a un camí que té tan difícil tornar enrere com és
l’alienació de la titularitat del servei? Nosaltres pensam que és
un greu error però ens agradaria molt conèixer la seva valoració.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Estic absolutament convençut que
vostè es podria seure aquí i contestar-se a vostè mateix,
absolutament convençut. És que el que vostè planteja és evident
que no té cap sentit ni un. Com podem obviar la legalitat? Vostè
ens demana que això no es contempli; però si això és la llei, Sr.
Bonet, si això és la llei, no la podem obviar. 

Per tant la meva valoració, contestant la seva pregunta, és
que l’únic que podem fer és acatar el que diu la Llei general de
comunicació audiovisual, que és contemplar aquests tres
supòsits, gestió directa, indirecta o colAlaboració publicoprivada.
No hi ha més, no hi ha més, i vostè això ho sap perfectament, i
l’únic que fa aquest esborrany, al qual vostè ha fet referència, és
contemplar els tres supòsits que hi ha de la Llei general
audiovisual i els du aquí, punt. Punt. Per molt que vostè digui,
és que m’agradaria que no es contemplàs a l’esborrany, i què?
Si no es contempla, què?, què és que ja obviam el que diu la
Llei general audiovisual?

Per tant, permeti’m amb tota estimació, és un absurd el que
planteja, és absolutament ridícul, no es pot fer, podem obviar
aquesta realitat, però la llei és la que és i al final es pot (...). Per
tant, ho digui la Llei general audiovisual estatal, ho digui la
nostra, és llei, per tant, s’ha de contemplar.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Idò a mi la seva resposta em pareix una excusa, totalment i
absolutament, una excusa per no respondre. Vostè ho ha dit, em
referesc a les seves paraules, vostè ha dit, la Llei general
audiovisual actualment contempla la possibilitat... és una
possibilitat, cert. Nosaltres demanam, d’aquestes tres
possibilitats, tenen clar vostès, perquè hem parlat de
privatització d’IB3 amb el conseller des que el conseller era
director general de l’ens, n'hem parlat durant aquesta mitja
legislatura que ja duim, sempre han dit, gestió pública,
continuarem amb la gestió pública. Si la llei dóna, com vostè ha
dit, tres possibilitats, per què si vostès tenen clar que optaran per
una única d’aquestes possibilitats necessiten modificar ara la
llei? Jo no ho entenc. Vull dir, no m’interessa fer un frontó aquí,
vostè diu, vostè... jo no em crec que el Partit Popular en res en
aquest sentit, em sap greu, però no m’han donat en aquests dos
anys ni amb les seves afirmacions cap mostra de poder confiar
que realment creuen fermament en la gestió pública, més que
res perquè contínuament desprestigien tot el que són serveis
públics.
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És més, vull dir, no ens remetrem a això, el Sr. González
Pons anunciava que les televisions autonòmiques no tenien
futur, això abans de les eleccions, després com que han canviat
d’opinió en tot per ventura amb això també. Això també pot ser
que hagi passat. Però, per favor, deien que s’havien de
privatitzar, que s’havien de... no sé. Vostè dirà que tenen
obligació de posar-ho, nosaltres deim que és una possibilitat que
no tenen perquè posar-ho, que fermin per llei la gestió pública
si és cert que fan comptes fer això. I no tenc res més a dir, em
sona a una excusa.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. A veure, em
tornaré a confessar a veure si aquesta vegada tenc més sort. És
cert que la llei gestió directa, indirecta, colAlaboració
publicoprivat, el nostre model és la gestió directa. Bé, ja no ho
puc dir més clar. L’esborrany de la Llei audiovisual autonòmica
contempla les tres opcions, el nostre model és la gestió directa.
És veritat que hi ha un component de gestió publicoprivat, que
vostès coneixen, i és que existeix des del primer moment en què
va néixer aquesta televisió, però és el model que ha vengut
funcionant fins ara, és el nostre model, és el model pel qual
nosaltres apostam. 

Allò de la venda, alienació, res de res. No van per aquí els
tirs, els tirs van a consolidar allò que ja tenim. A veure, com puc
ser més clar, és impossible. L’article, és veritat que eliminam
l’article 7.2 de la nostra llei on es parla que las acciones a
capital es inalienable... res, fora, s’ha eliminat perquè,
evidentment, si no, entraríem en contradicció amb què parlam
com a opció a la gestió indirecta. 

Bé, és que no sé com li he de dir, això és la nostra aposta.
No hi ha més recorregut, Sr. Bonet. Ho he dit jo, ho va dir qui
era conseller de Presidència, avui vicepresident, ho ha dit el
president, és l’aposta del sector, no sé com ho de fer, com ho he
de fer? Ara sí, li vull advertir una cosa, Sr. Bonet, perquè jo crec
que això és important, quan encetam aquest debat no tenim en
compte que hi ha molt gent darrere, hi ha gent que fa feina a
IB3, hi ha productores que fan feina amb IB3, hi ha gent
proveïdors d’IB3, i cada vegada que parlam d’això evidentment
els provocam una inestabilitat enorme i brutal i jo d’això sí que
no som responsable, Sr. Bonet, jo d’això sí que no som
responsable perquè les meves afirmacions han estat contundents
i concretes. Per tant, si vostè considera, li deman, bé, que aquest
debat ja està. No hi ha més. No ho torni a encetar perquè això ja
està liquidat i ja li he explicat per activa i per passiva.
Independentment d’això, només per aquestes persones, donem
per liquidat el tema. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

9) Pregunta RGE núm. 48407/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pluralisme als informatius de la ràdio i la
televisió.

Para formular la novena pregunta RGE núm. 4840/13,
relativa a pluralismo en los informativos de la radio y la
televisión, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Socialista Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres li hem de fer determinades
preguntes aquí, com la que ara continua, per molts de motius. Jo
qualque vegada li he dit, i sé que em considerarà un pesat, però
no som en el Consell de Direcció, per tant, hi ha qüestions que
es podrien dirimir o debatre allà i no es pot fer; no existeix un
consell assessor de programació com seria interessant que
existís, per tant, ho haurem de dir aquí; no han creat vostès el
Consell Audiovisual, per tant, hi ha qüestions que també les
haurem de parlar aquí, per tant, no ens demani silenci, sobretot
en algunes preguntes, com les que no li afecten directament,
com podria ser l’anterior, presentam bateries de preguntes sobre
la privatització d’IB3 a la Comissió d’Assumptes Institucionals
perquè vengui el conseller de Presidència i decauen, perquè el
conseller de Presidència no s’atreveix a venir a la Comissió
d’Assumptes Institucional a contestar. Per tant, vostè sí almenys
contesta i dóna la seva opinió, queda escrita, ja està. Res més a
dir, però crec que ens ha de permetre que exercitem el nostre
dret i no ens demani silenci quan hi ha qüestions que ens
preocupen precisament per respecte a les quals ha esmentat.

D’aquest tema, que tenim la pregunta ara, ja n’hem parlat
extensament, em pareix, durant aquesta comissió, del
pluralisme. Des de distintes òptiques li hem plantejat, tant la
meva companya la Sra. Costa com el Sr. Barceló, ha reconegut
que en el cas d’Alpha Pam el primer dia la ràdio no en va fer
seguiment, això ho ha reconegut en una resposta anterior, és
algun dels exemples, nosaltres miram la televisió, escoltam la
ràdio i feim el seguiment de la web i del Twitter i de tota,
diguem, l’estructura informativa que tenen vostès, que és
àmplia, amb els mitjans que tenim, que no són tan amplis. Tot
plegat ens fa posar en dubte, i en això em reafirm, que es
respecti realment la pluralitat, i realment a vegades tenim més
sensacions que altres, però a vegades, com aquest darrer mes,
que hi ha hagut un biaix a favor del PP que no es diu en allò que
obliga la Llei d’IB3, no es diu en el respecte cap a la pluralitat.
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S’ha parlat aquí del cas d’Alpha Pam, a IB3 Ràdio, dimarts
7 de maig, no se’n va parlar, el dia que va ser el tema
pràcticament central en el Ple del Parlament no se’n va parlar.
Vostè ho ha reconegut, però és que la televisió al migdia, abans
d’escoltar parlar un minut i mig, en el minut 25,06 de les
telenotícies del migdia, va sortir la notícia de la infanta, que és
normal perquè va ser una notícia d’àmbit de gran volada, el cas
Scala, el tercer tema en aquell informatiu va ser Eivissa Centre,
per davant del cas Alpha Pam que possiblement era el més
important, entenem nosaltres i altres mitjans. I com tema
principal del Ple del Parlament es parlava d’una resposta del
president sobre un pla de xoc i tal. El vespre va continuar en la
mateixa tònica l’informatiu d’aquell dia 7 que, pensam
nosaltres, és el més exemplar.

Després del cas de la infanta el segon tema va ser Eivissa
Centre, on varen sortir les declaracions del Sr. Roca López i el
Sr. Conseller Gómez fent de vicesecretari del PP. Després,
després d’Eivissa Centre es va parlar d'Scala, després dels nous
consellers, després del Pla d’ocupació i finalment, un minut de
la pregunta que s’havia al conseller Sansaloni, que ocupava més
de la meitat d’aquest minut, però no sortia, per exemple,
l’opinió del Partit Socialista com no va aparèixer als informatius
de televisió la petició de comissió d’investigació que havia fet
durant la Junta de Portaveus de dia 8. Hi ha més exemples, però
de moments me’ls reserv. 

Jo, Sr. Director General, li demanaria, com diu la pregunta,
si considera que els criteris aplicats respecten o reflecteixen
realment el pluralisme?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. És evident que
sí, Sr. Bonet, si no, ja els hauríem canviat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Té un concepte de pluralitat bastant diferent del que tenim
nosaltres. Li he dit que li donaria més exemples. Del Sr. Alpha
Pam, des de la presentació de la denúncia del grup de l’oposició
MÉS, divendres 3 de maig, fins a dia 15 només hi ha hagut una
única piulada emesa per un dels comptes més seguits, que és la
d’”El Faristol” a IB3, parlant del cas d’Alpha Pam. I només
surten les declaracions de la Sra. Sandra Fernández acusant
l’oposició de fer política amb una persona. Si això vostè creu
que és pluralisme. Tot un cas com aquest resumint-se amb les
declaracions d’una consellera acusant de fer política, em pareix
bastant trist. 

De la desimputació de la infanta hi ha una piulada un dia i
del mateix cas, el mateix dia, sis d’Eivissa Centre. Sap vostè
com varen seguir els mitjans de tot l’Estat la desimputació de la
infanta? Jo crec que Televisió Espanyola no va parlar d’Eivissa
Centre, en canvi. 

Del cas Scala en parlen, cert, però és veritat que han obviat
en tot moment les denúncies del fiscal anticorrupció sobre les
pressions rebudes pel Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

En mi cronómetro no, pero bueno, el creurem, ...

EL SR. PRESIDENT:

Lo que indican.

EL SR. BONET I BONET:

...no tenim els mateixos criteris, Sr. Director General, i les seves
explicacions són ben pobres si es redueixen a dir això.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. És el mateix,
és el mateix. Ara vostè es dedica a enumerar les piulades, dues,
tres, deu... bé, si la meva noticia va segona o tercera, bé, feim
les coses bé, eh?, si és això el que a vostè li preocupa, si la seva
noticia va la segona o la tercera o va per davant o per darrera el
cas Scala és que feim les coses bé. Si té dotze o quinze o set
piulades, doncs, ja les feim amb nota perquè si la seva crítica és
aquesta és que ja anam francament, francament bé, francament
bé. Vostè, aquí mateix, dóna fe dels temes que tractam i els ha
comentat. No sé quin tractament volia per al Sr. Alpha Pam, no
ho sé, ho hem cobert absolutament tot...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, ¿dejará intervenir?

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

... absolutament tot amb detall. Que tal vegada hauria de ser la
tercera i no la quarta noticia? Escoltin, bé, miraré a
veure...intentaré saber per què ha anat la quarta, no sé si ha anat
la quarta, i no ha anat la tercera, parlaré amb els redactors i amb
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els editors, però és el debat típic i habitual, és a dir, vostè ha
donat fe que efectivament tractam tots els temes que esdevenen
en la nostra comunitat i els tractam bé, per tant, no insistiré més
en això. Només recuperaré una qüestió que ja li vaig traslladar
a principi de la legislatura, intentaré no polititzar IB3. Per tant,
aquests debats, doncs bé, per a mi perden un poc de força.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

10) Pregunta RGE núm. 4818/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a propostes de modificació de la franja de tarda
d'IB3 Ràdio.

Para formular la décima pregunta RGE núm. 4818/13,
relativa a propuestas de modificación de la franja de tarde de
IB3 Radio, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Popular Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director, moltíssimes
gràcies per les seves respostes i la seva presència aquí, a vostè
i a tot el seu equip.

Li volíem demanar per la Ràdio IB3, d’IB3, la nostra ràdio
pública, que és un mitjà de comunicació també molt important
i creim que és important el seu foment i la seva promoció. Hi ha
molta gent que escolta la ràdio, li agrada, li interessa i, a més,
consideram que és interessant tota una sèrie de canvis que s’han
fet en la programació, consideram que és important la
programació que es fa el matí amb un programa amb continguts
més de caire informatiu on hi ha espais d’opinió, la qual cosa és
important, se li ha reclamat en moltes ocasions que hi havia
d’haver a una televisió, a una ràdio pública espais per poder
debatre i per poder opinar i nosaltres consideram que això és
vital, és de capital transcendència importància i que això queda
cobert. 

Però a més, vostès han fet una sèrie de modificacions en la
franja de la tarda i ens agradaria si ens pogués explicar de quina
manera vostès plantegen aquestes modificacions i quina seria
l’acceptació que té la ràdio en la gent, en els ciutadans, en la
nostra ciutadania i quina és aquesta evolució. Si ens ho podria
explicar un poc ja que consideram que a vegades parlam massa
i ens centram massa en la televisió i la ràdio és absolutament
necessària i important.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé,
efectivament, nosaltres tenim esperances d’intentar aixecar els
horabaixes a la nostra ràdio, aquí és veritat que tenim molta
feina a fer, la nova direcció de la ràdio s’hi ha posat tot d’una a
veure com podíem recuperar audiència en aquesta franja horària
i el primer que hem fet, perquè entenem que és de sentit comú
i lògic, és intentar veure el perfil de l’oient de la ràdio en
aquesta franja horària, de les quatre a les set de l’horabaixa, per
després intentar oferir uns programes que puguin interessar a
aquest perfil d’oient.

Bé, idò els oients que tenim en aquesta franja horària són
majoritàriament homes, en un 56%, homes d’entre 35 i 44 anys
i els tenim ubicats geogràficament habitualment a les grans
ciutats de la Part Forana i a les capitals de les nostres illes.
Sabent això, idò bé, intentam adaptar-nos a aquesta audiència,
vull dir, no a l’inrevés, no intentar forçar que la gent ens escolti
sinó que nosaltres, com és lògic, ens adaptam a allò que tenim
davant. Ho feim amb un programa, saben vostès, supòs que ho
hauran escoltat ja, el programa Això és IB3, encapçalat per Joan
Frontera, una persona de solvència més que acreditada, i que
intenta fer un programa amable, fàcil d’escoltar, molt enfocat a
l’entreteniment, evidentment sense oblidar la missió de
divulgació a què ens devem per ser justament un servei públic.
Amb això tenim seccions que es cuiden de música, cinema,
curiositats distintes, un toc de cuina, tradició, salut també i
entrevistes també a personatges notables de la nostra comunitat.
Tenim pensat també una tertúlia amb joves, joves entre 9 i 12
anys, per intentar també jugar a favor d’aquesta audiència que
encara no tenim consolidada, que són els més joves de la nostra
comunitat. 

A partir d’aquí el que feim és intentar oferir una
programació entretinguda, sense oblidar les nostres
responsabilitats com a servei públic, i sobretot que sigui útil per
a la nostra comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

11) Pregunta RGE núm. 4819/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a anunciants a IB3 Televisió.

Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Para formular la
decimoprimera pregunta RGE núm. 4819/13, relativa a
anunciantes en IB3 Televisión, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director, és molt
important, tenim una televisió pública la qual s’ha reduït el
pressupost pràcticament un 50% respecte de la legislatura
anterior. Vostès han demostrat que amb tota una estratègia
comunicativa i amb tota una estratègia també des del punt de
vista econòmic i comercial aconseguir tenir un producte que té
èxit i que té acceptació per part de la nostra audiència, de la
nostra ciutadania, demostra que hi ha una feina i que hi ha tota
una sèrie de previsions i tota una estratègia darrere per poder
tenir una televisió, insistesc, és una televisió que té més
acceptació que la que tenia abans amb menys doblers.

Un dels temes importants per al finançament, apart del
finançament públic, seria també aquell que ve dels anunciants,
aquelles empreses que, bé, de qualque manera veuen en IB3, en
la nostra televisió i en la nostra ràdio públiques, un mitjà de
comunicació per poder transmetre a la ciutadania els seus
productes i, per tant, això ho fan a través d’unes campanyes de
publicitat, en la qual cosa és interessant aprofundir-hi i és
interessant si vostè ens pot explicar quines estratègies hi ha o
quines estratègies vostès tenen en aquests moments en l’àmbit
d’anunciants a IB3 Televisió i si ens podria donar dades més
precises des d’un punt de vista econòmic per saber de quina
manera la nostra televisió pot comptar amb un mitjà de
finançament interessant com és la publicitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
com tots vostès saben, nosaltres tenim dues possibilitats
d’ingressos a IB3, una, que és molt rígida i estricta, que és la
partida pressupostària que ens assignen anualment, en aquest
cas 30,5 milions, i després una que pot fluctuar depenent de la
nostra actuació en el departament comercial, que són
exactament els ingressos comercials, que per enguany els tenim
pressupostats en un milió i mig. Hi va haver uns moments
d’excessiu optimisme que això es va xifrar en devers 6 milions,
una cosa així, i després efectivament quedaven en una tercera
part amb els problemes que creava després, sobretot a la
liquidació pressupostària.

Nosaltres, per enguany, hem intentar ser moderats, la
previsió és d’1,5 milions, però com que el panorama que tenim
a la nostra societat és un poc complicat, la inversió publicitària
està baixant a un ritme absolutament esgarrifós, doncs bé, no
volem quedar aturats i volem insistir en l’obtenció de mentre
més recursos comercials, millor. 

La nostra idea és optimitzar el departament comercial.
Miram, valoram la possibilitat d’adjudicar a una única empresa
l’obtenció d’aquesta publicitat, amb una condició exclusivista,
de manera que intentarem garantir uns ingressos mínims per a
la nostra televisió i la nostra ràdio; nosaltres hem xifrat

pràcticament amb 1 milió d’euros cadascun dels exercicis que
es puguin concedir, de manera que, evidentment, si no
s’acompleixen els objectius doncs hi hauria unes penalitzacions
i això ens donaria tranquilAlitat a l’hora de garantir aquests
ingressos que ens donaria, com li comentava abans, doncs cert
oxigen, certa tranquilAlitat, a l’hora de disposar de les despeses.

Això és el més rellevant, vull dir intentar lluitar per
optimitzar els nostres recursos comercials per tal de tenir més
possibilitat de despesa; que tot això evidentment vagi en
benefici del dia a dia, de la gestió diària, tant de la televisió com
de la ràdio.

A partir d’aquí, tenim pensada una altra actuació que ja no
és tan cercant els ingressos comercials, sinó intentar ajudar un
colAlectiu important a la nostra comunitat, que són els joves
emprenedors, els joves empresaris. Valoram, juntament amb
ells, la possibilitat de firmar un conveni per tal que aquests
joves que han de fer una inversió inicial important per posar en
marxa el seu negoci, doncs tengui un aliat en IB3, tant la ràdio
com la televisió. La nostra oferta és que a aquest colAlectiu li
aplicaríem unes tarifes especials, negociades amb ell, més
barates, per tal d’accedir a la inversió publicitària que
normalment aquests joves doncs no tenen la possibilitat de
realitzar. És a dir, aquell jove empresari que comenci tendrà la
colAlaboració d’IB3 a l’hora de fer la inversió publicitària, que
normalment és un obstacle important, vista la nostra voluntat
d’aplicar unes tarifes menors del que habitualment aplicam.

A partir d’aquí la nostra voluntat és fer tota la feina possible
per tal de tenir més disponibilitat de despesa, evidentment
l’única via és la comercial i per tant aquí intentarem amb els
nostres recursos l’optimització d’aquest departament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea usar el turno de réplica?

12) Pregunta RGE núm. 4820/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències obtingudes fins el 31 d'abril.

Pasamos a la siguiente pregunta y última, para formular la
decimosegunda pregunta RGE núm. 4820/13, relativa a
audiencias obtenidas hasta el 31 de abril, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General,
consideram que les dades d’audiència són molt importants per
a una televisió pública, perquè això demostra que tot el que es
fa té el suport de la ciutadania i d’aquelles persones que se
senten identificades. Jo crec que les dades són molt bones, cada
vegada la tendència és millor, ens agradaria que avui també ens
explicàs les darreres dades d’audiència que vostè té.
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Però a més a més consideram que això ratifica la neutralitat
a una televisió pública, això ratifica que els informatius són uns
informatius seguits per la nostra ciutadania i evidentment, quan
un escolta crítiques cap a la neutralitat i la imparcialitat de la
nostra televisió, doncs li fa rialles. Li fa rialles quan, sobretot,
es diuen i es treuen notícies que són notícies que no els agraden
perquè afecten membres del seu partit polític. A mi em
preocupa molt que quan s’informa a una televisió pública els
serveis informatius sobre un cas, com pugui ser Eivissa Centre,
boti l’oposició i acusi la direcció d’IB3 que s’està fent una
campanya en contra de l’oposició o que s’està fent manipulació.
No, no, no, aquí el que es dóna és informació i aquesta
informació nosaltres l’aplaudirem.

Quan vostè treu allò que és noticiable i quan es treuen
informacions de judicis que afecten membres que han format
part de la nostra formació política, si això és notícia vostè té el
deure de treure-ho; però si és notícia també un cas que afecta
directament el Partit Socialista, vostè també té el deure, no el
dret, el deure de treure-ho.

Quan un tema és portada d’un mitjà de comunicació com
aquest, que diu: “El Fiscal Jefe descongela el caso Ibiza seis
años después”, això ha de sortir a la televisió pública, és que no
queda més remei, perquè això és una portada d’un diari de la
nostra comunitat autònoma. O “La Fiscalía reinvestiga,
reactiva la investigación del caso Ibiza Centro seis años
después de la denuncia.” “El Sr. Tarrés, muy contento por la
reactivación del caso Ibiza Centro.” “La Fiscalía se toma un
mes para resolver el caso Ibiza Centro.” “La Fiscalía prepara
un informe en el que establecerá su postura sobre Ibiza
Centro.” És que té vostè l’obligació de treure aquesta notícia. El
que no val és que quan es treu, per exemple, el judici de Jaume
Matas o, per exemple, es treuen informacions sobre el cas Scala
o per exemple es treuen informacions sobre el tema Urdangarín,
que és el que s’ha de fer; o per exemple es treuen informacions
sobre la imputació de la Sra. Mascaró, el Partit Socialista no
digui res, i quan es treuen informacions que afecten membres
del seu partit polític, tenguin la pell tan fina que no ho suportin
i hagin de queixar-se de la més absoluta neutralitat, imparcialitat
i deure d’informació que té una televisió pública.

I per això ens reafirmam, les dades d’audiència són les que
són perquè aquesta imparcialitat existeix i nosaltres volem
aprofitar per donar-li l’enhorabona i si ens pot explicar, per
favor, aquestes darreres dades, estirem molt agraïts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
crec que un increment d’audiència, pel que apunta, és una major
pluralitat, de moment que hi ha més gent que està disposada a
veure la teva televisió o escoltar la teva ràdio és que estàs fent
coses amb les quals la gent s’hi sent identificada. Per tant, el

concepte pluralitat sí que és cert que es pot arrossegar i
combinar amb el tema de l’audiència.

A partir d’aquí, bé, sobre el que vostè ha explicat i el que he
intentat explicar jo aquí abans, per tant en això sí que coincidim
plenament.

Els contaré les dades d’audiència del mes d’abril. El mes
d’abril hem tengut unes dades de share d’un 5,9% de la nostra
quota; continuam com la quarta cadena a la nostra comunitat,
per darrera Televisió Espanyola, Antena Tres i Tele5, estam per
damunt encara amb una diferència important, de la Cuatro i la
Sexta, amb una diferència que no era així fa un parell, però bé,
al dia d’avui podem dir que això és així i es consolida cada
vegada més. La nostra cadena és la que més es veu a les llars on
tenen el català com a llengua vehicular, amb pràcticament el
doble d’audiència que en general, tenim una audiència en
aquestes llars, domicilis, d’un 12,6%.

Tenim una millor dada que Tele Madrid, amb un 4,4; Canal
9, Castella-La Manxa, Astúries. En el cas d’Astúries, m’hi
aturaré tres segons, Astúries té un 5,2, ve pràcticament d’un 7;
a Astúries ja hi participa a l’audiència els retalls pressupostaris,
i això és conseqüència dels retalls dels recursos que han tengut
fins ara, amb altres conceptes evidentment que podríem discutir,
però bé ha tengut una davallada espectacular.

Múrcia, amb els problemes que té, té un 1,1% d’audiència
i després Castella i Lleó.

Quant a la nostra audiència, tenim, liderant el rànquing,
Uep! Com anam?, el nostre programa al qual ja hem referència
avui matí, amb un 9,7%; després Mossèn Capellà, la nostra
sèrie de ficció, amb un 9,5, i després Mira per on, amb 8,2, això
com els tres productes més destacats de la nostra producció.

Tenim el Cinema d’Estrena sense publicitat, que marca una
audiència d’un 10,2, i després Informatius Mig Dia, qui lidera,
entre totes les cadenes, entre les dues i les tres menys quart,
l’audiència, amb un 15,2% de la nostra quota.

Això són els resultats de la feina de tots els que fem feina a
IB3 i bé, no els he de comentar l’esforç important que feim per
mantenir aquesta audiència, fins i tot per millorar-la cada
vegada amb menys recursos. No sé el que durarà això, però de
moment intentarem gaudir de les circumstàncies que jo crec que
són molt bones. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Desea ...

Una vez agotado el orden del día de hoy, nada más queda
agradecer la presencia del Sr. Director General del Ente Público
Radiotelevisió de les Illes Balears i de los cargos que le
acompañan.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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