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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de hoy,
y en primer lugar solicitaría si se producen substituciones.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Pasamos al único punto del orden del día de hoy,
relativo a las preguntas RGE núm. 9452, 9454, 9455, 9456,
9461, 9462 ,9537, 9453, 9457, 9463, 9458 i 9464/13.

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

Sí, quería usted solicitar...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. Presidente. Nosotros pediríamos, si es posible,
alteración del orden del día y que las tres preguntas que formula
este diputado sean las primeras, si es posible.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hay ningún problema por parte de los portavoces y de
la Mesa... Procedemos, entonces, a agrupar, en este caso veo
que son tres preguntas suyas, en el turno inicial.

1) Pregunta RGE núm. 9452/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programació de la pròxima temporada a IB3
Televisió.

Para formular la primera pregunta, RGE núm. 9452/13,
relativa a programación de la próxima temporada de IB3
Televisión, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies. Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Director general, y bienvenido al Parlamento de las Islas
Baleares. Queríamos hacerle una serie de preguntas desde el
Grupo Parlamentario Popular. Concretamente ésta hace
referencia a la nueva programación de IB3 Televisión, lo que
hará esta nueva programación de cara al curso que viene, y nos
gustaría que nos pudiera explicar un poco cómo tienen ustedes
pensado llevar a cabo esta programación, si nos podría explicar
esa programación por días de la semana, si va a haber cambios,
si se va a mantener, en definitiva, un poco cuáles son los
programas, las temáticas y los distintos espacios.

También nos gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de
novedad, si se incorpora algo nuevo, si hay algún espacio, algún
programa que ustedes hayan puesto por primera vez, y si nos
pudiera dar detalles sobre la programación de IB3 Televisión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente en el mes de septiembre corresponde hablar un
poquito de lo que va a ser la nueva temporada que nos va a
llevar a final del año televisivo, lo que comprende el último
cuatrimestre de nuestra parrilla. Lo que es inamovible en esa
parrilla son los conceptos genéricos que nos mueven a planificar
nuestros programas, que no es otro que la proximidad,
evidentemente la proximidad como declaración de intenciones,
y luego los presupuestos como un corsé que enmarca un poquito
también nuestras posibilidades de lo que podemos y no
podemos hacer. 

Efectivamente incluiremos novedades, como puede ser
Connexió Juníper, una serie documental que estrenaremos este
mismo domingo, La fàbrica desapareguda, una nueva
producción, y nuevos capítulos de programas tan exitosos como
han sido Això és mel, Mossèn  Capellà i Uep! Com anam, y
también una pequeña referencia a nuestra audiencia más
infantil, con el fichaje de la figura de Maria Bimbolles.

Bueno, a lo largo de este mes, como no puede ser de otra
manera, apostamos por nuestra producción propia, la ubicamos
en los días de mayor audiencia, en los tiempos de mayor
audiencia, es decir, en el primer time, que serán los domingos,
lunes y jueves, y eso es lo que conforma a grandes trazos
nuestra programación. Con más detalle he de comentarles que
de lunes a viernes seguimos con las tres ediciones de La
Mirada, con algún pequeño cambio en las caras más conocidas;
saben que por la tarde tenemos ahora como conductora del
programa a Victoria Maldi, con un resultado extraordinario
también en su trabajo. Luego martes y jueves la más completa
información de un programa que ya conocen ustedes también,
y es el viejo programa en nuestra programación como es Salut
i Força; también incorporando nuevas recetas de Una micona
més, saben ustedes que ese es nuestro programa de cocina
guiado por Óscar Martínez con la compañía de Miguel Such. 

Por las noches he de comentarles que los lunes ofrecemos -
además con una exitosa audiencia- redifusiones del programa de
Agustín el Casta, un humorista de reconocido prestigio
humorístico en nuestra comunidad y que yo creo que a nadie se
le escapa cuáles son sus virtudes; por eso el apoyo mayoritario
que tiene de nuestra audiencia. 

Los martes seguimos con las producciones de Rafel de Can
Renou, del Tira tira. Y para octubre incluimos una novedad que
es una producción con el título de La fábrica desaparecida;
bueno, nos lleva al pasado industrial de nuestra comunidad y
nos intenta explicar a través de imagen y testimonios distintos
las primeras aportaciones al tejido industrial que se hizo en
nuestra comunidad, que fueron el pilar fundamental para que la
economía de nuestra comunidad sea lo que es a día de hoy. Por
eso pasaremos por industria como el calzado, el tren, la minería,
la industria naval; hablamos también de la producción de
bebidas e incluso la fabricación de papel. Lo que les digo, es
reconocer el trabajo de miles de habitantes de nuestra
comunidad que, bueno, participaron de una manera activa en la
modernización de nuestra comunidad.

Miércoles y viernes seguimos respetando nuestro calendario
de películas, cine sin interrupción los viernes. Y los jueves pues
seguimos también, una apuesta con mucha garantía, con la
producción de Uep! Com anam y Toni Ballador y todo su
equipo, que, bueno, saben ustedes que tienen una acogida
importante en nuestra audiencia.

Los fines de semana estrenaremos este mismo sábado el
programa Dia a dia, que es un resumen informativo de lo que
ha acontecido en la actualidad de nuestra comunidad. Es
simplemente un cortar y pegar las distintas piezas, se traslada a
un formato único que se emitirá los sábados a las 9,30 de la
mañana en nuestro canal. Continuamos con los programas ya
habituales de deporte, Top pàdel, Da-li gas, Futbol de ca
nostra, resúmenes de los partidos del Real Club Deportivo
Mallorca; y luego, en atención al convenio firmado con la liga
de tercera en nuestra comunidad, emitiremos los partidos que el
calendario nos permita emitir, en compaginación también,
compaginando también los partidos del Atlético Baleares, que
saben ustedes también que tenemos un acuerdo de emisión de
sus partidos en función de su disponibilidad y, por supuesto,
también de la nuestra.

Continuamos con programas ya conocidos también como el
Balears nostrum y Com a ca nostra, que es un programa que lo
que hace es un recorrido a través de agroturismos, hoteles
rurales de nuestra comunidad, con toda profusión de detalles. Y
después para los domingos por la noche tenemos nuevos
capítulos de nuestra ficción Mossèn Capellà y el estreno
documental de fray Junípero Serra que se titula Connexió
Juníper, que hacemos la presentación esta misma tarde con el
preestreno del primer capítulo, que intenta recuperar la figura de
fray Junípero Serra y toda su obra, una serie que consta de 10
capítulos que nos va a llevar por todo el recorrido, las andanzas
y los viajes de nuestro beato, desde su Petra natal pasando por
México, California y Roma, con el ánimo y la voluntad clara de
celebrar el 300 aniversario de su nacimiento.

Ya para el otoño contamos con otro programa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, se le ha agotado el tiempo.

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

En 30 segundos acabo. Simplemente apuntarles que
continuamos con Això és mel y que recuperamos la figura de
Maria Bimbolles para nuestro canal, a sabiendas de que va a ser
la cara visible de la audiencia más infantil.

Muchas gracias y disculpas.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

8) Pregunta RGE núm. 9453/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències a IB3.

Para formular la octava pregunta, RGE núm. 9453/13,
relativa a audiencias en IB3, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular el Sr. Fernando Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Director
general, por su explicación en la pregunta anterior. Y ahora nos
gustaría que nos pudiera dar los datos de audiencia de día 1 de
mayo hasta el 31 de agosto en comparación con los años 2011
y 2012. 

Sabemos que hasta ahora los datos han sido muy buenos
para la audiencia de nuestra televisión, de nuestra radio y
nuestra televisión públicas. Eso significa que estamos haciendo
una televisión de proximidad, una televisión que conecta con la
gente, y creo que eso es importante porque una televisión
pública, que tiene una financiación que proviene de fondos
públicos, pues evidentemente tiene que dar un servicio público
y qué mejor servicio público que el de aquella televisión o
aquella radio que la gente se siente identificada, que respalda y
que es seguidora de la misma.

Por eso nos gustaría si por favor nos podría concretar los
datos de audiencia de estas fechas comprendidas, ya digo, entre
mayo y agosto, y comparándolas con los años anteriores.

Muchas gracias, Sr. Director general.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. 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. Le agradezco
primero la reflexión que hace entorno al concepto de la
audiencia, porque es importante tener muy claro donde nos
tenemos que mover. En distintas ocasiones ya hemos tenido la
posibilidad de hablar de eso y de la importancia, siempre
relativa, que tiene un servicio público como es el nuestro. Lo
que pasa es que yo quiero ahondar en ese concepto sobre todo
en términos comparativos de cómo está funcionando la
globalidad de televisiones autonómicas.

Saben ustedes que dentro de la FORTA se concentran todas
las televisiones de carácter público autonómicas, y ahí somos
capaces de comprobar cómo está yendo la audiencia, y estamos
viendo que hay un descenso generalizado de la audiencia en las
televisiones, los operadores públicos autonómicos, básicamente
por el tema presupuestario, fundamentalmente. Aquellas
televisiones que han sido capaces de mantener un importe, una
cuantía presupuestaria parecida a ejercicios anteriores o que se

ha respetado en unos términos similares, pues prácticamente no
aprecian impacto ninguno en su audiencia, y tenemos que
recordar que televisiones como la Televisión de Aragón,
Televisión de Galicia, TV3 todavía están muy recientes sus
recortes presupuestarios, pero bueno, se mantienen en un nivel
de audiencia importante. 

Nosotros pensamos que nos hemos salvado de ese impacto,
y además nos hemos salvado con nota. Los datos así lo
describen, estamos en unos niveles de audiencia muy parecidos
siempre a los de los meses anteriores, más o menos estamos
demostrando una estabilidad en la audiencia, y eso nos lleva a
pensar, habiendo tocado ya entiendo que un suelo
presupuestario, por lo tanto eso nos hace pensar que ya estamos
en los niveles adecuados y que solamente cabría una mejora
basada en una aportación presupuestaria. Pero en cualquier caso
estamos sufriendo, sí que es verdad, una mejora, menos
impactante que en años anteriores, que fue absolutamente
extraordinaria, pero tenemos una evolución positiva, que es lo
que (...) hay que descartar. 

Y para que no me llamen la atención le resumo muy
brevemente los datos de este periodo. Hemos cerrado durante
ese periodo de mayo a agosto una cuota del 5,7%, mejorando
los resultados sobre todo en el target de hombres, donde
tenemos un resultado de un 6,1%; experimentamos un aumento
también del público más joven, especialmente en aquellos que
van de 25 a 44 años, donde hemos crecido un 13,4%, y
seguimos siendo la cadena, el operador televisivo más visto en
los hogares de lengua vehicular catalana, donde tenemos una
cuota del 12,1%. 

A partir de ahí he de comentarles también que prácticamente
la audiencia se homogeneiza en todos los días de la semana,
cuando hasta fechas anteriores se había mostrado preferencia
por algún día; durante ese periodo prácticamente ha sido la
misma, despuntando un poquito el viernes, probablemente por
la película, probablemente, con un 6,2% de cuota.

He de decirles que durante este periodo han pasado por
nuestra televisión más de 995.000 personas. Eso supone que
prácticamente el 94% de la población de mayo a agosto ha
pasado en algún momento por nuestra televisión. Yo creo que
es una cifra que nos tiene que dejar muy clara la dimensión de
lo que estamos hablando y el apoyo que tiene nuestro canal de
televisión dentro de nuestra sociedad.

He de destacarle, como hecho anecdótico, bueno, siempre es
curioso conocer estas cosas, que el programa más visto fue el de
las fiestas de San Juan, comparando con el tiempo de emisión,
evidentemente, porque la punta la tenemos en un informativo
que fue capaz de superar el 20% de audiencia; coincidió
lamentablemente con el incendio de la Serra de Tramuntana
pero bueno, fue un dato espectacular. Pero lo que quería decir
es que las festes de Sant Joan de Ciutadella tuvieron una cuota
del 7,8% de media, es decir, más de 200.000 personas fueron
capaces de ver ese programa, con un 7,8, como le decía,
superando en un punto el año anterior, que fue de un 6,8, y el
2011 con un 5% de cuota. 
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Como ven, refrendo de la audiencia, que para nosotros es
muy importante porque nos marca el camino a seguir. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

11) Pregunta RGE núm. 9458/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línies bàsiques de la nova temporada d'IB3
Ràdio.

Pasamos a formular la pregunta número décimo primera,
RGE núm. 9458/13, relativa a líneas básicas de la nueva
temporada de IB3 Radio. Interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Director
general, y enhorabuena por estos datos de audiencia, que la
verdad es que son esperanzadores, y ver cómo una televisión
pública, que tiene muchos esfuerzos en cuanto a presupuesto, a
esfuerzos económicos, ver que se responde de esta manera pues
la verdad es que es satisfactorio.

También nos gustaría saber, porque hablamos de IB3 y no
solamente IB3 es televisión, también es radio, y la radio
también ocupa una parte muy importante dentro de lo que
supone un ente público como es IB3. Nos gustaría saber si
también nos puede explicar un poco cuál va a ser la
programación de la radio y si nos puede hablar un poco sobre
los informativos, los programas, las entrevistas, y explicarnos
un poco también cuáles son las novedades más importantes que
se van a incorporar en esta nueva etapa.

También nos gustaría saber si todos estos cambios, si toda
esta..., en fin, todos estos cambios que pueda haber dentro de la
programación, son cambios que van a suponer algún coste
adicional para el ente público, o si bien son unos cambios o son
una serie de programas que se van a hacer respetando la
situación presupuestaria del ente público.

Pero insisto, creo que es importante dar también esa
importancia, esa trascendencia de la radio y televisión pública
por el papel que tiene, y yo creo que tiene un peso importante y
que es también muy necesaria y que es un canal y una vía de
comunicación absolutamente imprescindible dentro de nuestra
sociedad, y que además también está muy en sintonía y que
conecta mucho con los ciudadanos. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. 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 es indiscutible que la radio también necesita de
nuestro cariño y sobre todo de nuestra voluntad de mejorar las
cosas. Tengo que decir que la televisión -no es la primera vez
que lo he dicho- tenemos prácticamente todo..., la estrategia
prácticamente encauzada, todos los protocolos, toda la rutina
prácticamente bien definida, en fin, simplemente nos cabe
mejorar, mayor dotación presupuestaria, nuevos programas, en
fin, la labor propia de lo que se tiene que hacer si lo que se
quiere buscar es la mejora. 

Yo ya planteé la necesidad de diseñar -y hace ya unos
cuantos meses-, la necesidad de plantear una estrategia distinta
para la radio, porque todavía encontrábamos que había muchas
cosas que mejorar. Iniciamos un nuevo camino con un nuevo
director, con nueva programación y, bueno, básicamente es lo
que pretendemos, insistir en eso. Solamente nos queda recoger
resultados.

¿Cómo planteamos los cambios? Una vez diseñada la
estrategia inicial, como les comenté hace unos cuantos meses,
pues hacer los ajustes propios de la nueva temporada, porque
también hay nueva temporada en radio, y luego esperar a
recoger los frutos, que desgraciadamente en la radio se recogen
mucho más tarde que en la televisión, que las audiencias
dispone uno de ellas cada día y en la radio no. Pero, bueno, en
cualquier caso los inputs que nos llegan pues más o menos nos
pueden indicar si vamos de una manera correcta o no haciendo
nuestro trabajo.

Ciñéndome ya a la pregunta tenemos tres cambios
importantes en nuestra programación: una ampliación del
magazine, nuestro informativo de las mañanas, El faristol, que
empezará a partir de las 8 de la mañana y acabará a las 13 horas,
es decir, cinco horas de emisión; se hace con ánimo de que este
mismo magazine lo pueda disfrutar la gente que se incorpora a
esta radio de una manera más temprana, por eso esa ampliación
a primera hora. Dentro del magazine hacemos alguna
reestructuración también, con unas secciones como la
Espipellada, y aprovechando la colaboración con distintas
radios locales pretendemos llevar la información de esos
municipios donde la radio local hace un acuerdo con nosotros
al resto de la comunidad autónoma.

Y luego, de la mano de Pedro Aguiló Mora, hacemos un
programa que se llaman En positiu, donde pretendemos destacar
alguna información en positivo de nuestra comunidad, que las
tenemos, y se trata de trasladar ese, también, a lo mejor
optimismo y ese reconocimiento de confianza en la actualidad
de nuestra comunidad pues a nuestros seguidores.

A partir de ahí también hablamos de una ampliación del
informativo Vespre. Tenemos, de la mano de Neus Mercant i
Bernat Company -saben ustedes que es un presentador del
Informatiu Migdia en nuestra televisión-, ampliamos el
informativo de 8 a 10, tarde-noche, con un tratamiento distinto
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en la información, un tratamiento mucho más tranquilo, sereno,
invitando a la reflexión, con nuevos invitados, en definitiva todo
lo que pueda dar dos horas para el tratamiento de la información
de nuestra comunidad. 

Incorporamos un nuevo..., un nuevo viejo programa, porque
lo que hacemos es separarlo de manera definitiva de El faristol,
que es el programa de entrevistas que teníamos a partir de las 10
de la noche, conducido por Miguel Ángel Ariza. Hasta la fecha
era una sección más de El faristol pero proyectada hacia la
noche; bueno, se independiza de manera definitiva y será un
programa de entrevistas dirigido por el mismo Miguel Ángel
Ariza a partir de las 10 de la noche cada día, y bueno, donde él
se atreverá con distintos invitados a buscar la parte más íntima
y personal de cada uno de ellos.

Después tenemos los fines de semana otra novedad, que será
también un programa de entrevistas, A peu de pàgina, dirigido
por Àngel Pujol; és el editor de los fines de semana de nuestra
televisión. Ahí podrán ver ustedes la perfecta coordinación que
debe existir entre nuestra radio y televisión: tenemos un
presentador del mediodía en la tele que luego es conductor de
un programa informativo por la tarde-noche en la radio, y luego
tenemos un editor en la tele que hace un programa de entrevistas
también los fines de semana, los sábados a las 2,30 en nuestra
radio. Entendemos que esa coordinación tiene que ser
absolutamente perfecta, como si fuera una única cosa.

Tenemos un nuevo programa, Mediterràdio, dirigido por
Iván Trias, que lo que pretende es hablarnos de la actualidad
musical, de los nuevos grupos musicales que pretenden sacar
cabeza en nuestra comunidad. 

Tenemos también el programa Més Esport!!!, conducido por
Sergi Requeni, que es un programa, un contenedor
multidisciplinar de distintos deportes, no solo futbol, sino tenis,
baloncesto, bueno, lo que genere noticia en ese tiempo y
escapamos un poquito del monopolio probablemente del futbol.
Esto se hace sin incremento presupuestario, porque tampoco
tenemos la posibilidad, pero bueno, tirando de ingenio, de
colaboración y de voluntad pues hemos sido capaces de
incorporar todas estas modificaciones en nuestra parrilla para
que sean disfrutadas de hecho ya desde este mismo lunes pasado
día 16. 

Decirles que continúan en su mismo horario los mismos días
programas tan conocidos com La Bàmbola, Balears fa ciència,
Flors en el desert, Salut i Força, Gabinet de Crisi i Del camp
a la mar, que son programas ya conocidos por todos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, se le ha agotado el tiempo.

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

... y con esto, ya acabo, Sr. Presidente. Ya está.

EL SR. PRESIDENT:

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

2) Pregunta RGE núm. 9454/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés a IB3 Televisió per part del
colAlectiu de sords.

Para formular la segunda pregunta RGE núm. 9454/13,
relativa a acceso a IB3 Televisión por parte del colectivo de
sordos, interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular
Sr. José María Camps i Buenaventura. Tiene la palabra.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gracias, presidente. Bon dia a tothom. Sr. Ruiz, el passat
mes d’agost va anunciar a través del web una nova iniciativa a
la campanya “Tots donam una mà”. Com ja hem comentat en
altres ocasions, aquesta campanya es converteix en l’eix
comparatiu i social d’IB3 per poder mostrar les problemàtiques
que tenen moltes persones i famílies i que podem trobar avui en
dia en la nostra societat. 

La meva pregunta diu: què fa respecte del colAlectiu de sords
de les Illes Balears perquè tenguin oportunitat d’accedir a IB3
Televisió? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. 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, Sr. Diputat. Bé, jo els he de
contar que això és un dels objectius no només per imperatiu
legal sinó també per convicció hem de procurar que la gent amb
més problemes, amb certa discapacitat, ja sigui auditiva o
visual, doncs, tenguin la possibilitat d’accedir a la nostra
programació. Ha de ser així, sí o sí.

Vàrem tenir ocasió amb la signatura del nostre programa
“Tots donam una mà” de parlar amb el responsable de la
Federació de Sords de la nostra comunitat, bé, de parlar del
contingut propi d’aquest conveni, però, a més, d’altres
consideracions que a ells els preocupava i, bé, vàrem tenir la
possibilitat d’intercanviar opinions.
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Arran d’aquí nosaltres els vàrem manifestar quina era la
nostra voluntat, que es traduirà en fets d’aquí poc, i que
bàsicament seria justament això, procurar-los a ells també la
possibilitat de gaudir de la nostra audiència. Bé, i tot això, com
ho farem? Doncs, ho farem, els he de dir que tot això doncs serà
una implantació progressiva d’aquí a finals d’any, serà més
prest que no tard, però bé, no m’atrevesc a dir-los tampoc una
data en concret perquè són qüestions tècniques que a vegades
són les que guien la nostra voluntat de fer coses.

Però bé, farem subtítols en català dels informatius el vespre
i el migdia, juntament amb les emissions de La Mirada, que
saben vostès que són programacions diàries, matí i horabaixa.
Després apostarem per la llengua de signes en els nostres
informatius, els farem els dissabtes a partir d’aquest cap de
setmana. És una opció que ells ens han demanat, els subtítols,
evidentment a ells els ajuda molt, però bé, la seva aposta és el
llenguatge dels signes que és com a més universal, no està
sotmesa tampoc que sigui en castellà o en català. Per tant, un
llenguatge, una llengua universal a ells els va més bé, per tant,
aquesta aposta per la llengua de signes els caps de setmana.

Després, les nostres pelAlícules probablement amb una alta
probabilitat demà ja podem fer això, si no és així ja serà a partir
de la setmana que ve, les pelAlícules que nosaltres puguem
emetre el divendres ja seran subtitulades per tal que ells en
puguin gaudir també. Però jo he d’advertir que aquest esforç no
és només d’IB3, aquest esforç serà compartit perquè hem estat
capaços de trobar organitzacions solidàries i institucions
públiques o empreses privades que han volgut apostar per
aquest exercici de solidaritat per a ells, per a nosaltres obligació
i, bé, probablement ens ajudin a reduir l’impacte pressupostari,
el que això suposaria per a nosaltres els subtítols o la llengua de
signes o en cas dels cecs seria l’audiodescripció. Per tant, que
sàpiguen que tenim uns aliats en aquesta feina que seran
institucions i empreses que aportaran per tal que l’impacte
econòmic d’aquesta feina que hem de fer sigui menor. 

En qualsevol cas, complir amb una obligació que fins ara no
havíem tengut la possibilitat de fer-ho per qüestions purament
pressupostàries, que al llarg d’aquest trimestre ho implantarem
i entenem que ja, a partir de l’any que ve, serà una qüestió
normal, ordinària i habitual en la nostra programació. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Camps, ¿quiere hacer...? ¿ninguna?

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

3) Pregunta RGE núm. 9455/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència de la responsabilitat social
corporativa a televisió i ràdio.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 9455/13, relativa
a la presència de la responsabilitat social corporativa a televisió
i a ràdio, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente de esta comisión. Sr. Director
general de IB y parte de su equipo directivo que le acompaña,
buenos días otra vez. 

El entre público IB3, tanto televisión como radio, de manera
desinteresada lleva a cabo una cada vez mayor actividad de
ámbito social, llevando a cabo su responsabilidad social de
carácter corporativo, cumpliendo esa parte de función social
propia de un ente público como es IB3. Recordaré que debido
a la gran trascendencia de esta labor en febrero de este mismo
año 2013 ya efectué una pregunta en esta misma comisión
relativa a “Tots donam una mà”.

Así, mediante diversas actividades propias del ente público,
éste da apoyo y colaboración a diversas entidades de carácter
social pudiéndose calificar estas actuaciones como auténticas
ventanas de estas iniciativas sociales siendo unas claras
oportunidades de colaborar con tales entidades, siendo ésta la
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social en este
caso de nuestra comunidad.

Como ya se dijo estas campañas se concretan mediante unos
convenios de colaboración de tal manera que cada mes se
establece un acuerdo que será el eje de la campaña (...)
corporativa del grupo público durante ese mes. Así, el ente
Radiotelevisión IB3 se compromete a realizar durante el citado
período una completa cobertura informativa, reportajes,
entrevistas, sus principales protagonistas, sobre la concreta
causa y ofrecer la máxima difusión de las actividades y los
proyectos que se llevan a cabo en las diversas entidades
conveniadas. 

Durante este presente año 2013 estas campañas de
responsabilidad corporativa han tenido continuidad, y vuelvo a
agradecer, en nombre del grupo parlamentario, al Sr. Director
esta continuidad. Así, se ha podido continuar difundiendo,
dando voz, diríamos, a los trabajos de tales entidades de ámbito
social.

Por todo ello, debido a su gran importancia y trascendencia
sobre todo social le planteo la siguiente pregunta, Sr. Director
general del Grupo Público IB3: ¿cuál ha sido la presencia de la
responsabilidad social corporativa de la Televisión y la Radio
de las Illes Balears en los meses de mayo, junio, julio y agosto,
por consiguiente un cuatrimestre completo? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. 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. Evidentment la presència és menor del
que a nosaltres ens agradaria perquè en aquestes qüestions quan
més hi posis millor, però bé, nosaltres funcionam, com bé ha
apuntat vostè, des de fa un parell d’anys amb aquesta campanya,
amb uns inputs molt importants, en positiu tots ells i que bé, ens
donen satisfacció d’intentar complir amb un deure que tant la
nostra consciència com la normativa ens obliga. 
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En qualsevol cas, només una anècdota per explicar-li, tenim
ja pràcticament una cola d’associacions per conveniar a més
d’un any, vull dir, que ja administram entre que nosaltres
detectam necessitats i hi ha associacions que es dirigeixen a
nosaltres ja tenim convenis pràcticament emparaulats per d’aquí
un any. Això és senyal evident i inequívoca que feim les coses
bé i que també hi ha una necessitat que aquestes coses es facin.

Per tant, els retré compte de com ha anat aquests darrers
quatre mesos. Saben vostès, ja ho hem apuntat abans també, que
acabam de signar amb la Federació de Sords, però bé, les
prèvies a aquesta en el mes de maig va ser amb l’Associació
Balear de Corea de Huntington, i els faig aquí un poc de lectura
de les seves sensacions. Ens diuen des d’aquesta associació que
“se han celebrado durante el mes mayo una serie de actos que
tuvieron una gran acogida, asistiendo muchas personas
gracias a la difusión que se realizó desde IB3". M’ha cridat
molt l’atenció aquesta frase on diuen que “existe un
compromiso más firme por parte de los representantes
políticos desde la campaña”. 

Bueno, pues también servimos para eso, ya va bien que sea
así. Bueno, han notado mayor número de personas que
colaboran en cada uno de sus actos y luego nos apuntan que
ellos creen que el premio que recibieron de manos de la
Fundación ONCE, otorgado a su asociación, ha sido también
gracias a la campaña “Tots donam una mà” de Huntington.
Com poden comprovar vostès, satisfacció plena.

El mes de juny vàrem firmar amb l’Associació Jardí Botànic
de Sóller. Saben vostès que és una associació que es dedica a la
conservació i divulgació de la flora balear i qualsevol altra
manifestació també que pugui tenir ja sigui cultural, artística...
així com sigui, que pugui tenir relació amb aquest món. Ens
agraeixen també la relació i el conveni signat i ens diuen que hi
ha hagut un notable augment de visitants durant el mes de juny,
que va ser la signatura del conveni, especialment de mallorquins
o residents a Mallorca. Li donen especial importància a això,
vull dir, si ells li donen és que deu ser una qüestió important. Jo
la puc entendre. Ens sentim també -diuen- molt contents d’haver
arribat al sector públic, a un sector de públic al qual fins ara era
impossible arribar i, per tant, eren desconeguts per ells. Per tant,
agraïments.

El mes de juliol vàrem signar amb l’Associació Mallorquina
d’Afectats per l’Hepatitis C i més o menys s’expressen amb els
mateixos termes. Vull dir, que han multiplicat el nombre de
cridades telefòniques, les seves consultes, assistències a la seva
pàgina web. I després el mes d’agost l’Associació Contra
l’Anorèxia i la Bulímia ens agraeixen el conveni, el tracte rebut,
diuen que esperaven un poc més, un poc més d’activitat, però
entenien que el mes d’agost era un mes complicat i diuen que
ells, bé, que aquest mes no han tengut més consultes de
l’habitual. Bé, el mes d’agost... aquesta és la seva opinió.

Per tant, un compliment, entenem, que satisfactori de la
nostra campanya de responsabilitat social i que, evidentment, li
donarem continuïtat i vida tot el que sigui possible.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

4) Pregunta RGE núm. 9456/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a colAlaboració amb els joves empresaris.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la cuarta pregunta RGE núm. 9456/13,
relativa a colaboración con los jóvenes empresarios, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular el Sr. Jaime
Fernández. Tiene la palabra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Director general de IB3. Desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que el deber del ente público de Radiotelevisión
de las Islas Baleares es apoyar y servir a los ciudadanos de
nuestras islas y prestar ese servicio público en favor de nuestra
comunidad autónoma. Por ello, desde el Grupo Parlamentario
Popular, creemos en los jóvenes emprendedores de nuestras
islas y creemos que desde las administraciones y organismos
públicos se les ha de brindar ayuda y se han de poner a su
disposición las herramientas posibles para conseguir que este
grupo, embrión de la economía presente y futura de nuestras
islas, alcance sus objetivos. 

Por todo esto, Sr. Director general de IB3, le pido que nos
indique cuáles son las iniciativas del ente público para colaborar
con los jóvenes empresarios.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. 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. Bueno,
efectivamente, aquí encontramos también que tenemos la
posibilidad de trabajar con un colectivo que tiene una necesidad
muy evidente que es sacar adelante un proyecto empresarial y,
evidentemente, lo que pueda repercutir eso luego en la
economía general de nuestra comunidad. Y digo que tenemos
posibilidad de colaborar con ellos porque, efectivamente, las
circunstancias que nosotros podemos trabajar nos permite
establecer dos líneas de colaboración con ellos, una, a nivel
informativo y, otra, con la firma de un convenio, un poquito
más ambicioso, con más precisión en el detalle pues les puede
dar facilidades a ellos para sacar adelante su proyecto
evidentemente con repercusión directa en nuestra sociedad. 
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Y, como decía, lo hacemos a dos niveles, una, en
informativo, nosotros ya hacía tiempo, antes de firmar el
convenio de colaboración con ellos, que teníamos en marcha
una sección referida a los emprendedores en nuestros
informativos de los fines de semana, donde explicábamos,
bueno, el transcurrir y el desarrollo de las ideas que los
emprendedores tenían que al final se habían convertido,
aparentemente, en un negocio exitoso. Bueno, pues, de eso
hacíamos una noticia, la incorporábamos como sección en
nuestros informativos los fines de semana.

Eso después del convenio lo hemos formalizado con ellos,
con los jóvenes empresarios, se incluye también dentro del
convenio la producción de una pieza promocional de esa
sección previa a la emisión del programa donde ellos se
encargarían de la producción de esa pieza, donde se encargarían
también de administrar los contenidos para la sección de
emprendedores y, en definitiva, intentar informar a toda nuestra
audiencia, a todos los seguidores. Efectivamente, en
muchísimas ocasiones lo que podía ser una idea utópica se
convierte en una realidad empresarial con los beneficios que eso
supone.

En intercambio ya de intereses en la firma de ese convenio
nosotros hemos sido capaces de ofrecerles un paquete,
atendiendo al hecho de que uno de los grandes problemas que
se encuentran los emprendedores es acometer una inversión en
publicidad para poner en marcha su negocio, hemos sido
capaces de formalizar un paquete, que le hemos llamado
“paquete multimedia emprendedores”, donde se les aplica unas
tarifas especiales de manera que se facilite esa primera
inversión en publicidad y puedan poner en marcha su negocio.
A cambio de eso, insisto, bueno, ellos producen la pieza
publicitaria de nuestra sección de emprendedores, nos
suministran casos de notable éxito o que están arrancando en
esa casuística empresarial y, en definitiva, establecen unos lazos
de coordinación y de colaboración que nos puedan interesar a
todos. Después, a partir de ahí pues hay lo típico, intercambio
de banners, nosotros incluimos un enlace en nuestra página web
que les lleve directamente a la página web de jóvenes
empresarios, viceversa también, y luego hay un compromiso por
parte de esta casa de dar cumplida información de aquello que
se genere en torno al mundo de los emprendedores y luego, a
partir de ahí, bueno, explicar cada uno de los casos que
consideremos notables. 

No inventamos nada, y es verdad que hay una sensibilidad
especial ahora hacía los nuevos jóvenes empresarios o hacía los
emprendedores, que no necesariamente tienen que ser jóvenes,
y nosotros hemos querido colaborar con un pequeño grano de
arena que es éste que yo creo que va a dar ..., bueno, de hecho
ya está dando buenos resultados y está salvando ese gran
obstáculo que es la promoción y la publicidad. A partir de ahí,
el convenio está abierto y evidentemente cualquier otra señal de
colaboración pues la contemplaremos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso de su turno?

5) Pregunta RGE núm. 9461/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació d'IB3 Ràdio.

Para formular la quinta pregunta RGE núm. 9461/13,
relativa a situación de IB3 Radiotelevisión, interviene el
diputado del Grupo Popular. Socialista el Sr. Damià Borràs.
Tiene la palabra. Perdón, del Grupo Socialista...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

... le veía tan próximo.

EL SR. BORRÁS I BARBER:

Gracias, presidente. Pero voy a hacer como el Grupo
Popular y también voy a empezar felicitando al director
general de IB3. El vull felicitar, Sr. Director General, pel seu
nomenament com a president de la FORTA, tot i que a part de
felicitar-lo a vostè crec que ens hauríem de felicitar tots, tots
perquè evidentment com que aquest nomenament és per torn de
sis mesos li ha tocat a vostè imagini’s què hauria passat si el
torn a IB3 li hagués tocat a les Illes Balears quan el Sr. Gómez,
conseller de Presidència i actual vicepresident del Govern,
hagués estat el director general d’IB3, haguéssim tengut un
conseller de Presidència president de la FORTA, que ja no seria
la FORTA sinó la fortíssima perquè seria un autèntic escàndol.
El Sr. Gómez que, a més, controlava IB3 i, com intentaré
explicar en aquesta pregunta, continua controlant IB3 o almanco
IB3 Ràdio.

IB3 Ràdio, una emissora que he demanat molt per les
audiències, però ha passat de llis fins ara a IB3 Ràdio, d’IB3
Televisió n’hem parlat, però d’IB3 Ràdio no. IB3 és una ràdio
que tots els canvis fet, i esperem que vagi millor, ho desitjam
tots que vagi millor, continua sense convèncer l’audiència, crec
que no convenç ni els padrins, que diu el Sr. Bauzá, que els
padrins de Mallorca són uns padrins diferents que els de
Menorca i uns padrins diferents que els d’Eivissa, la qual cosa
si IB3 Ràdio només ha de parlar la llengua dels padrins de
Mallorca crec que no ens entendrem en aquesta comunitat. 

En tot cas, té menys de la meitat dels oients que Catalunya
Ràdio, una emissora també pública d’una comunitat autònoma
que no és la nostra, una emissora amb la qual no hauríem de
cedir, com diu el Sr. Bauzá, ni un milAlímetre ni un oient perquè
això és cedir al separatisme, independentisme i aquestes coses,
però en tot cas, duplica, més que duplica, els oients d’IB3
Ràdio.
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El Sr. Muntaner, anterior director, s’ha anat a fer de cap de
gabinet de la presidenta d’aquesta casa, del Parlament, un
viratge polític, un responsable també que ha tengut, ha fet una
viratge polític a la inversa i ha anat a dirigir IB3 Ràdio, i
mentrestant hem vist com tornen a ploure les crítiques sobre IB3
Ràdio, tant pel Sindicat de Periodistes com pels ciutadans
d’aquestes illes, entre d’altres moltes coses pel tractament
informatiu de l’emissora del tractament de la vaga i de la
preparació de la vaga dels docents de la nostra comunitat. En
aquest sentit no sé si és a causa o no aquest tractament de la
pressió forta que fa el Govern sobre IB3 Ràdio, però en tot cas
podria ser que sí per ser vostè, que és el responsable de nomenar
el director d’IB3 Ràdio, que en aquests moments, a més, està
inculpat pel jutjat i no dubt ni un pèl, ni un fil de la seva
honorabilitat personal, vull que quedi molt clar, parl del Sr.
Gómez, no parl del director d’IB3 Ràdio, del qual no tenc per
què dubtar de la seva honorabilitat, vull que això quedi molt
clar, però en tot cas la situació global d’IB3 Ràdio fa pensar que
no compleix el servei públic que hauria de complir.

Per tant, li deman si creu vostè que aquesta situació que es
viu respon a aquesta realitat d’ansietat de complir amb el servei
públic.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, el primer de tot, evidentment com no podia ser
d’altra manera, gràcies per la seva felicitació, però també li vull
agrair el to de la pregunta, perquè crec que és important i així sí
que és fàcil que ens puguem entendre.

A part manifesta una inquietud damunt la ràdio, el
compliment..., miri, els compliments, sí, complim els principis
rectors, no tenc cap dubte que això és així i és que ni tan sols ho
discutiré, però bé, planteja aquí una sèrie de qüestions que a mi
sí que em preocupen, sí que és cert que la darrera onada de
l’EGM ens dóna uns resultats absolutament incomprensibles,
absolutament incomprensibles, i ja ho hem traslladat als
responsables d’aquest control d’audiències perquè no enteníem
com podien sortir aquests resultats. Aplicant un poc el sentit
comú i basta que vostès vagin al seu entorn, no han de fer
tampoc una prospecció molt complicada tècnicament, dir que
Catalunya Ràdio es pugui escoltar més que IB3, fins i tot, RAC
1, bé, aquí tenim seriosos dubte, tenim seriosos dubtes.

No qüestionaré jo la medició, ja els hem duit on havíem de
dur tots aquests dubtes, que és als responsables d’aquesta
medició, de fet, per d’aquí futures setmanes es trobarem amb
ells perquè ens expliquin una miqueta quina estat la seqüència
d’aquestes dades. En qualsevol cas no deixa de ser una onada,
l’important és com ha evolucionat al llarg d’un any, però han de
saber que el control de les audiències no funciona com funciona
la televisió, la ràdio funciona d’una altra manera, però bé,
després si de cas podem parlar amb més detall de tot això.

Jo els dic: feim el que s’ha de fer, tenim un director de
ràdio..., supòs que la felicitació també ve perquè..., ha dit que
bé, el que teníem ha passat a ocupar un càrrec polític, per tant,
era evident el que hi havia, bé, idò ara no em discutiran.., jo
tenia un professional, vull dir, per tant, aquí ja hem arreglat
alguna cosa segons el seu criteri, però bé, en qualsevol cas, la
medició de les audiències en la ràdio funciona d’una manera
distinta, són cada tres mesos i això complica molt la presa de
decisions.

En qualsevol cas, complim els principis rectors, tenim una
ràdio que atén el servei públic i tot el que això suposa, llibertat
d’expressió, respecte a la llibertat d’expressió, participació
democràtica, independent, objectiva, plural, proporciona
informació, ... tot això s’ha de respectar sí o sí, però a més
l’hem de fer atractiva. Per tant, la dificultat radica en això, però
tenim elements suficients com perquè això sigui una realitat.
Tenim els nostres informatius que cada vegada tenen més pes
dins la nostra graella, tenim programes culturals, tenim
programes d’educació, com Balears fa ciència, tenim
programes d’entreteniment, un magazine extraordinari que està
evolucionant de manera important dins la nostra graella, Això és
IB3 Ràdio, crec que és la programació ideal, però els fruits no
els recollirem en tres dies, és absolutament impossible, sabem
que això serà qüestió de mesos, fins i tot d’un any, a partir
d’aquí feim feina amb paciència i aquí, si té alguna qüestió més
jo li puc traslladar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gracias. Bé, veig que vostè compta l’audiència igual que la
consellera Camps compta els vaguistes, vull dir, a ull, no?, està
bé.

En tot cas, li ho repetesc, no tenc per què dubtar de
l’honorabilitat ni professionalitat del director d’IB3 Ràdio, però
miri quina espasa de Dàmocles té sobre el seu cap, “de
momento el Govern no actuará, el Govern actuará en el caso
del director de IB3 si... porque actuará en todo caso igual que
ha hecho con el resto de los imputados en casos de corrupción
por lo que de momento no tomará medidas”. 

Açò són declaracions del Sr. Vicepresident del Govern
d’aquesta comunitat, és a dir que el Govern no tomará medidas
de momento contra el director d’IB3, vostè l’ha nomenat, vostè
és qui ha de defensar la independència del director d’IB3 Ràdio
contra aquesta amenaça del vicepresident del Govern d’aquesta
comunitat. 

Qui és el Sr. Vicepresident del Govern per cessar o no cessar
el director d’IB3 Ràdio? Crec que és una afronta molt greu a
aquest parlament i a la dignitat professional del Sr. Castro, i
crec que vostè té un problema, té un problema greu amb
aquestes ingerències que està fent el vicepresident d’aquesta
comunitat, conseller de Presidència i evidentment, la corporació
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està adscrita a la seva conselleria però evidentment això no li
dóna dret, ja no al director general Sr. Castro, de posar ni treure
directors d’IB3 Ràdio ni li dóna dret a dir quins criteris són els
que han de regir els (...) dels treballadors d’una empresa pública
com és IB3 Ràdio. 

Per tant, crec que vostè hauria de ser el primer que s’hauria
de queixar per aquesta greu intromissió que afecta la seva
dignitat i la dignitat del càrrec que vostè ocupa. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, hagués dit que això era el problema i haguéssim parlat
d’això. No veig aquí francament..., al final els fets són molt
caparruts i al final el que hem de fer és atendre la realitat. Jo
crec que ha vengut amb mi el Sr. Director, està aquí, de la ràdio
i farà feina amb mi i no hi hagut cap problema. No puc atendre
declaracions solemnes d’algun responsable polític que,... bé
manifesti una inquietud, bé, em sembla molt bé.

El Sr. Castro està devora jo, està fent feina amb jo, està fent
feina per a tota la comunitat autònoma en la seva responsabilitat
i en la ràdio i continuarà. Crec que no hi ha més. Si vostè vol
donar importància a això, bé, idò em sembla molt bé, però hi
torn a insistir: els fets són els que són i són molt caparruts i al
final s’imposaran.

No hi ha més debat, no hi ha més debat, bé, si li interessa
això, bé, però a mi no m’interessa, jo he de fer feina amb uns
criteris molt objectius complint un objectiu molt clar, que és
complir aquests principis rectors, fer una ràdio entretinguda,
tenir els millors professionals i els tenc i a partir d’aquí la
combinació és extraordinària.

Torn a insistir-hi: els resultats vendran, saben que a la ràdio
és molt més lent recollir aquests fruits que no a la televisió. Per
tant, no tenc res més a dir. Aquella declaració que vostè ha dit
al final cau per la realitat. El Sr. Castro és aquí al meu costat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

6) Pregunta RGE núm. 9462/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model lingüístic d'IB3 Televisió.

Para formular la sexta pregunta, RGE núm. 9462/13, relativa
al modelo lingüístico de IB3 Televisión, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la
palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, benvingut a la
comissió un mes més després d’aquest parèntesi de l’estiu. 

Acaba vostè dient que no li interessen els temes que
plantejam nosaltres (...), que planteja el meu company just ara,
jo crec que a molta gent en aquesta comunitat autònoma
certament li interessa saber les ingerències que hi pugui haver
per part del Govern en la televisió pública, perquè el principi
d’independència d’una radiotelevisió pública és fonamental per
a la credibilitat que pugui tenir i la credibilitat que pugui tenir
també és cabdal per al seguiment, per a la audiència que sembla
ser que és a l’únic que donen importància vostès oblidant
completament la funció de servei públic que ha tenir,
naturalment, un mitjà públic. 

Lamentablement, però, les ingerències varen començar
l’estiu de 2011 perquè crec que ens ho han deixat..., que ho hem
de dir, ho hem de recordar, quan el Sr. Gómez es va
autoproclamar via decret llei com a director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, fets com els que ha
esmentat el meu company lamentablement no són una anècdota,
sinó que són el modus operandi del Govern, del Partit Popular
i és clar, evidentment que en parlarem perquè és el que
preocupa als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i
parlarem del preocupant que resulta l’allargada ombra -per molt
que sorprengui- del Sr. Gómez encara vetlla damunt IB3, que
mou els fils d’IB3. Aquesta és la sensació que ens transmet i
vostès no ens ho desmenteix ni amb els seus fets ni amb les
seves paraules. 

Vostè avui, en el meu company li hauria d’haver dit:
“escolti, jo cessaré el director de la ràdio quan jo trobi, no quan
m’ho digui el vicepresident del Govern”, això és el que per
ventura esperam que digués vostè i no ho ha dit.

Nosaltres, respecte de la pregunta que em tocava fer, també
creim que hi ha part d’aquestes ingerències polítiques dins la
gestió que es fa perquè tenim molt clar el que diu la llei,
l’article.... el principi general de programació, se’ns diu que la
programació de l’ens públic “ha de complir les funcions de
servei públic i ha de contribuir a la normalització de la llengua
i la cultura pròpia de les Illes Balears, la llengua vehicular de
tota la programació és el català d’acord amb el que disposa
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de
normalització lingüística, tot respectant les modalitats
lingüístiques pròpies de la llengua”, de cada illa s’entén.

A partir d’aquí, la pregunta és molt genèrica, quin és el
model lingüístic que està aplicant vostè a IB3 Televisió en
aquest cas?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
LA RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Sr. Ruiz
i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, bé ja és el
súmmum que vostè em digui el que he de contestar i com li he
de contestar. Crec que més que les paraules, la realitat pesa més.
És que els torn a dir, el Sr. Castro és aquí al meu costat. No he
de fer més gestos que aquest. Aquest és l’únic que val. Si vostè
vol dir, aquest senyor... que jo digui aquest senyor (...), escolti,
això és el que a vostè li agradaria, però jo aposto per realitats i
la realitat és que jo tenc el mateix director de la ràdio,
independentment de declaracions.

De totes maneres, és que és... és la primera sessió i també
convé... no em parli d’ingerències, eh?, perquè és que a
l’anterior legislatura, el ball que hi va haver era important, eh?,
era molt important, Sr. Bonet, era molt important. Ja els ho vaig
dir, no em duran en aquest debat, no vull entrar en aquest debat.
M’hi negaré perquè la meva responsabilitat m’impedeix entrar
en aquest debat.

Model lingüístic, és el que vostès ja saben. Hem apostat per
la producció aliena en castellà i la producció pròpia en català,
tan fàcil com això, tan fàcil com això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Bé, diu que no li hem de dir el que
ens ha de contestar, tampoc no ens ha de dir el que podem o no
deixar de demanar, perquè nosaltres aquí feim ressò del que ens
arriba, del que percebem que preocupa a la societat. No s’excusi
un cop més amb els dos anys, fa més de dos anys per ventura hi
havia algun problema, però vostès han passat dos anys
gestionant la televisió i la millora no es veu enlloc. Ja tendrem
oportunitat de parlar-ne. 

Parlem del model lingüístic. Em diu que és molt senzill,
producció aliena i producció pròpia. És clar, en aquest tema no
ens posarem d’acord, evidentment, perquè nosaltres  entenem
que vostès incompleixen el que li acab de llegir de la llei d’IB3.
No creim que sigui tan clar com diu vostè, producció aliena,
producció pròpia. Això no és un model, això és una manera de
sortir-ne. 

La llengua vehicular, és a dir, la que s’empràs normalment
hauria de ser el català. Aquests dies en què parlam tant de
trilingüisme, en què vostès han fet bandera de l’ensenyament de
l’anglès, que ho han convertit en un tema central de la millora
de la qualitat de l’ensenyament, no es pot menysprear, per
suposat, la funció educadora que tenen els mitjans audiovisuals,
la funció socialitzadora. Nosaltres veim, si, que apliquen el
català a informatius, a programes amb caràcter més bé
costumista, no sé, a les sèries de producció pròpia, que són
poquetes, però darrerament apliquen també monolingüisme
anglès a la programació infantil i tenint l’opció tècnica de donar

a triar als telespectadors com veure la producció de ficció,
bàsicament les pelAlícules, el far west i les altres, perquè les
puguin veure en qualsevol dels tres idiomes, els dos oficials i la
llengua anglesa, en què normalment són les pelAlícules, crec que
té bastant d’actualitat política. 

M’agradaria saber per què, em dirà que econòmicament no
és possible. El que veim és només un resultat a la seva política...
al seu model lingüístic, no? Vostès li posen molt bones paraules,
Sr. Ruiz, però l’única realitat constatable després d’aquest
temps de gestió al front d’IB3 és que el català -digui-li
mallorquí, menorquí, eivissenc, llemosí, el que vulgui- ha
retrocedit en tots els àmbits dins IB3. IB3 havia de ser pionera
a reflectir la realidad de la calle segons deia el Sr. Gómez en
aquell moment, d’aquest carrer que ara mateix, curiosament, és
un clam contra les polítiques educatives i lingüístiques d’aquest
govern, un govern d’afiliats del mateix partit que vostè. 

Vostè no escolta el que li demana el carrer, no compleix
amb la llei d’IB3, un cop més i crec que hauríem de fer un
canvi...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

...sobretot pel que fa a la llengua en matèria de ficció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contrarèplica interviene el
Sr. Ruiz Rivero.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, vull pensar
que no és un debat oportunista, vull dir, aprofitant que hi ha una
miqueta de trull, recuperam la discussió sobre IB3 i ja posam
una miqueta més de foc aquí.

No, no, l’aposta és molt evident, vull dir, és que torna a fer
voltes al mateix quan nosaltres ens hem reafirmat en la mateixa
aposta, és que si hi volen insistir, idò tendran sempre la mateixa
resposta, perquè la decisió és ferma. 

Li agradarà o no li agradarà o li agradaria que fos una altra
cosa distinta, bé, això és respectable, però bé, ara els que tenim
l’obligació de dirigir aquesta casa apostam per aquest model.
Que es vol entretenir més a... quin tractament feim del català,
bé, idò evidentment... a més, m’ha dit que ha retrocedit, no és
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veritat això. Això no és veritat. És que afirmam coses a la
ligera, pegam un tir enlaire i bé, ja està, ahí queda, idò no, això
no és així. La nostra aposta amb les nostres produccions,
inclosos els informatius, és intentar traslladar el que hi ha al
carrer a la nostra televisió. Saben vostès que apostam per la
identitat. La identitat és dur el que hi ha al carrer a les nostres
pantalles i, a les nostres pantalles, la gent s’hi ha de sentir
identificada. 

Per això, intentam que amb el tractament del català, facem
ús de les nostres modalitat, del mallorquí, del menorquí, de
l’eivissenc, del formenterer, absolutament tot, que sí, cregui’m,
miri IB3, això és important, miri IB3 i ho veurà, aquesta és
l’aposta que feim, perquè la gent s’hi ha de sentir còmode en la
nostra televisió, ens han dit de tot, tot el contrari, evidentment,
al que diu vostè, vull dir que el català que nosaltres parlam no
s’entén, que no sé què, que no sé que més, que... tenim molta
informació. Em diu que “vostès no escolten el carrer”, cinquanta
vegades més que vostès, cinquanta vegades més que vostè,
perquè ens arriba tot tipus d’informació i miri si escoltam que
tenim la realitat en les audiències diàries, diàries, Sr. Bonet, és
absolutament objectiva.

Per tant, no em digui que escoltam i no em digui que no
sabem com funciona la realitat perquè tenim criteris objectius
per certificar que això és així, però bé, cercant aquesta identitat,
proximitat, el que feim és traslladar el que hi ha al carrer a la
nostra televisió. Li agradi o no li agradi, això és així.

És clar, si em reconeix que vostè és absolutament objectiu
amb els seus raonaments, bé, ja em començaria a preocupar, ja
em començaria a preocupar si em reconeix que vostè és
objectiu, que no està... idò bé, impregnat per certa dosi
ideològica que al final desvirtua qualsevol raonament.

En qualsevol cas, amb aquest tractament lingüístic feim una
petita excepció perquè trobam que ha de ser així en els
informatius, en què fugim una miqueta del llenguatge
colAloquial del carrer perquè entenem que hem de donar la
solemnitat que mereixen als informatius.

No n’hi ha més, Sr. Bonet, no n’hi ha més, vull dir, això és
el model. Hi ha cap problema a defensar les nostres modalitats?,
hi ha cap problema a intentar dur el que hi ha al carrer a la
nostra televisió? El molesta això? No ha de molestar ningú. Per
tant, entenc que a vostè que representa el poble tampoc no l’ha
de molestar.

Nosaltres estam convençut que aquesta és la nostra feina,
tenim un aval que pot ser significatiu o no, que és el de les
audiències, però que és molt més vàlid que no el que ens pugui
dir a nosaltres, tal vegada, part interessada al carrer. Per tant, la
nostra tranquilAlitat ve perquè el model lingüístic pel qual hem
apostat entenem que és encertat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

7) Pregunta RGE núm. 9537/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a com valora el tractament dels informatius la sentència del
cas Scala que condemna el PP a tornar els diners?

Para formular la séptima pregunta, RGE núm. 9537/13,
relativa a cómo valora el tratamiento de los informativos a la
sentencia del caso Scala que condena al PP a devolver el dinero,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario MÉS Sr. David
Abril i Hervás. Tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt dia, ja bones tardes, diputades, diputats, Sr. Director,
bé està que després dels minuts publicitaris cortesia dels
diputats del Partit Popular comenci la comissió de control amb
el torn de l’oposició que és el que hauria de fer una comissió de
control, que és controlar, però bé.

Començaré parlant sobre la pregunta que els he fet, els
podria haver fet qualsevol altra pregunta per complir el
protocol, però l’important no és la notícia, sinó com es dóna la
noticia, perquè jo estaria content que ens traguessin un poc
menys, però contassin la realitat una miqueta més com és.

He citat només el cas Scala perquè bé, el faig una mica el
relat, perquè el relat és l’important perquè és el que dóna a la
gent la percepció del que es conta i del que està passant.

Coincideix el tema de la sentència del cas Scala amb
l’entrada de tota una sèrie de gent en presó, en altres sentències
i l’entrada a presó d’exalts càrrecs d’Unió Mallorquina, Munar,
Nadal, Buils, ..., tots els coneixem, parlam de finals de juliol,
principi d’agost, i pràcticament de manera simultània la
sentència del cas Scala i també l’entrada en presó de membres
destacats del Partit Popular durant la legislatura del Sr. Jaume
Matas.

Al primer cas, es reitera que són d’Unió Mallorquina, es
reitera fins i tot que són nacionalistes i s’acompanyen amb
imatges d’arxius de membres de la meva coalició, per confondre
un poc el personal; en el cas dels membres del Partit Popular,
del Sr. Cardona, del Sr. Viane, de la Sra. Ordinas s’apelAla ...,
pràcticament en cap cas no es parla que són membres del Partit
Popular, es parla en tot cas de la seva excondició, exgerent,
exdirector general, exconseller.

Això, per a mi és jugar a la confusió, però si a més ens
atenem al que és una sentència dictada que diu el Partit Popular
ha de tornar doblers, el Partit Popular de les Illes Balears ha de
tornar doblers, i aquesta notícia no apareix en el nostre parer i
si no, digui’m quantes vegades ha aparegut a la televisió i a la
ràdio, no sabem si és que no és... és informació rellevant o no ho
és, igual que el Sr. Bárcenas no se sap tampoc de quin partit és
membre, quan surt, i no es fa alAlusió al que és un cas de
presumpte finançament ilAlegal del Partit Popular, la
incompatibilitat del Sr. Bauzá quan s’admet a tràmit per part del
Tribunal Superior de Justícia a Balears no es dóna fins al
vespre, perquè primer havien de saber què havien de dir i fins
que no tenen el Sr. Bauzá enregistrat no es dóna i així, ja li dic,
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li podria haver fet qualsevol pregunta, però és que aquesta
setmana hi ha la vaga, avui és el quart dia de vaga; vostès entren
a la web d’IB3 i és que no surt la vaga fins que vas a les notícies
i en petit, i això a mi em pareix que no és normal. 

Que hagi de venir Jordi Évole a fer un especial, un especial
perquè la ràdio pública no ho fa i no compleix la seva funció...

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...la radiotelevisió pública no ho fa i no compleix la seva funció
em pareix un error. Gràcies.

I m’agradaria saber què pensa vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. 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):

Bé... Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Benvingut
a aqueixa comissió, no havíem tengut ocasió de saludar-nos.

Bé, ha quedat molt evident quin és el seu interès. El seu
interès no és si tractam bé o no les notícies, el seu interès és a
veure si capolam o no el Partit Popular, que és el que vostè vol.
Sí, sí, ha quedat molt evident. Vostè vol que capolem el Partit
Popular. Tot el que no sigui això no li va bé. Em sap greu, però
és que ben igual que aquesta no és la televisió ni la ràdio del
Govern tampoc no és de l’oposició; em sap greu, no hi ha hagut
sort, intentant ser absolutament imparcial.

Per tant el tractament, i tornant a la pregunta, ha estat
absolutament correcte. És que ha apuntat tantes coses, és que ja
no sé ni si contestar allò del cas Scala, és que ja em pareix una
anècdota després del tot el que ha dit vostè. No serà el promotor
vostè d’allò de Jordi Évole, perquè està circulant per allà, i
“apúntate, y firma para que venga”. És que ja em pareix brutal.
Tampoc no serà vostè el que ha posat en marxa aquest whatsapp
i piulades que diuen que cridin a IB3 Ràdio i “queixa’t”, i tota
aquesta història, perquè això ja em pareix brutal, això ja... Voler
afectar el funcionament normal d’un mitjà públic em pareix
molt greu. Vull pensar que, vaja, no ha participat en aquesta
història. Però bé, és igual, és igual.

Cau en l’error de confondre desitjos amb la realitat de les
coses. Nosaltres hem d’informar. El cas Scala es va tractar de
forma absolutament correcta per ser la informació que era, que
era la condemna a 16 anys d’un exconseller del Partit Popular.
Disculpi’m si li dic que exconseller, però és que crec que és un
exconseller del Partit Popular; em sap greu, és que és un
exconseller del Partit Popular. Per tant després si vol, amb més
precisió i detall, li contaré com es va tractar aqueixa notícia,
però el tractament va ser el correcte i el que varen dispensar la
gran majoria de mitjans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica, si lo desea usar,
interviene el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, volia demanar quant de temps em queda.

EL SR. PRESIDENT:

Pues la diferencia entre lo que ha hablado y lo que no ha
hablado.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bé, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Venga, dos minutos y medio.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, miri, Sr. Ruiz, jo...

EL SR. PRESIDENT:

¿Quiere algo más?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, ja està, llestos. El que em pareix brutal és que en
aquestes hores, que pràcticament tots els mitjans de
comunicació privats de les Illes Balears destaquen la notícia que
la universitat ha estar presa per la marea verda això no sigui
notícia per a IB3 Ràdio, per a IB3 Televisió i Ràdio. La
televisió no sé què ha fet; la ràdio em consta que hi ha redactors
allà i que se’ls ha dit que facin cap directe. Què és?, que si no hi
ha el Sr. Bauzá i no hi ha la Sra. Camps no és notícia? Vull dir,
és que... 

I si han rectificat aquesta setmana en el tractament de la
vaga ha estat perquè el dilluns el Sindicat de Periodistes va fer
un comunicat, i hi ha professionals de tots els mitjans de
comunicació, vull dir que crec que no és un organisme que es
pugui acusar de parcialitat, i els va dir que haurien de complir
amb la seva funció, amb la seva obligació de caràcter de servei
públic que han de tenir els mitjans públics de comunicació,
plurals, neutrals, veraços i democràtics, i el tractament que estan
fent de la vaga em pareix que no és el correcte. 

Expliqui-m’ho, perquè en aquests moments...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, su pregunta era del caso Scala. Cíñase a la
pregunta. És que le está formulando otra. Cíñase a la pregunta,
por favor. Ahora le habla de la vaga.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, és que m’és igual, és que la llista és infinita. Això és
el que em fa ràbia, que això és un modus operandi, i això està
passant sota la seva direcció, això està passant sota la seva
direcció, i si no rectifica això serà bo per al seu partit, que jo no
li estic demanant que el maltracti, però no és bo per a l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Això és el que passa. I si ja de passada em vol contestar
quan pensen retirar, en compliment de les resolucions d’aquest
parlament, la placa al Molt Hble. Jaume Matas que hi ha a les
instalAlacions centrals d’IB3...

EL SR. PRESIDENT:

Le recuerdo que la pregunta, la única que tiene su grupo, es
del caso Scala.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És que els nostres cinc minuts els hem d’aprofitar així com
podem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. 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. Gràcies, Sr. Diputat. Però, bé, vostè
mateix ha quedat aquí ben retratat. És que em ve amb una
pregunta, em fica altres temes, diu que no cobrim la informació
perquè hi ha dos redactors allà... Escolti, s’ha donat el
tractament que s’ha de donar. Des de dilluns estam informant
puntualment d’absolutament tot, absolutament tot! Sap vostè qui
va donar les primeres xifres de la manifestació?, sap vostè qui
les va donar a la nostra ràdio?, el Sr. Caldentey, va ser ell el
primer que va donar les xifres. Nosaltres ni vàrem contrastar i
vàrem emetre les seves xifres de seguiment de la vaga. Vàrem
fer totes les comunicacions seguiment de la manifestació, vull
dir que vàrem donar informació puntual de com anaven les
coses. Que potser a vostè li agradaria més? És que li ho torn a
dir, no som el mitjà de comunicació del Govern però tampoc de
l’oposició. 

I ara m’ha mesclat aquí coses que em preocupen. Està
passant alguna cosa a la universitat i vostès no ho trauran?
Escoltin, si l’informatiu de televisió és d’aquí a mitja hora, com
sap que no ho traurem?

EL SR. PRESIDENT:

Por favor, no es aquí una tertulia, no es un cine fórum, esto,
¿eh?, Sr. Abril.

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

Vostè mateix acaba de reconèixer que hi tenim redactors, i
tenim la ràdio... A veure, ens aclarim o no ens aclarim? 

És preocupant mesclar desitjos amb realitat. Evidentment
tots tenim temptació que les coses s’haurien d’explicar així,
d’aquesta manera. Afortunadament tenim professionals que se’n
cuiden, d’aquestes coses. Ens podem equivocar, clar que ens
podem equivocar, però bé, les possibilitats són mínimes perquè
hi ha molta gent que participa. Vull dir que som aquí i no puc
donar instruccions, som aquí, eh?, vostè m’està veient, no puc
donar instruccions, “no agafin directes”, d’aquestes. No, no,
som aquí.

En qualsevol cas, és que ha estat una miqueta complicat,
l’assumpte. M’ha acusat de..., hem parlat d’ex; però és que són
ex, escolti, què hem de fer? Hem tractat l’ingrés a la presó d’un
exconseller, el Sr. Cardona; hem parlat de PP, hem donat la
informació de la condemna y la devolució dels 10.000 euros.
Vàrem donar el migdia l’ingrés en presó del Sr. Cardona; el
vespre també amb més detalls, fins i tot vàrem recollir
sensacions i opinions de l’oposició. Escoltin, me rindo. Ja està,
me rindo, què vol que faci?

Clar, quan mesclam sentiments ja no ens posarem d’acord,
Sr. Abril, ja no ens posarem d’acord, i ha donat un senyal molt
evident que vostè està mesclant sentiments amb realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

9) Pregunta RGE núm. 9457/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de l'endeutament.

Para formular la novena pregunta, RGE núm. 9457/13,
relativa a evolución del endeudamiento, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime Fernández. Tiene la
palabra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Director general de IB3, desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos que las
administraciones y los organismos públicos han de ser ejemplo
de optimización de recursos y han de intentar siempre realizar
los mismos o más servicios con menos de esos recursos.
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El ente público de Radiotelevisión de IB3 como organismo
público también debe convertirse en un organismo viable y que
optimice sus recursos al máximo, y más ahora, tras la situación
económica que estamos atravesando. 

Por todo esto, Sr. Director general de IB3, le pido que nos
explique cuál ha sido la evolución del endeudamiento bancario,
incluido el confirming, desde su nombramiento hasta el día de
hoy. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. 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, una de las cuestiones importantes cuando
empezamos en esta tarea de diseñar la nueva estrategia de
radiotelevisión hace escasamente un año y seis meses, pues
bueno, nos encontramos que teníamos una deuda que (...) el
funcionamiento normal de esta casa, una deuda de dos tipos, la
bancaria y la comercial, con un problema social que era la
comercial porque afectaba directamente a nuestros proveedores,
y la otra que repercutía directamente en el diseño de nuestra
política de administración en la tesorería. Estamos hablando de
cifras muy importantes, les estoy hablando de 80 millones de
euros con un presupuesto de 30. Ya me dirán ustedes cómo se
puede arreglar ese asunto.

Evidentemente nos pusimos manos a la obra, porque además
sabíamos que la ejecución presupuestaria nos traería problemas,
y aquí se ha dado fe de ese asunto en más de una ocasión, y les
separo, para que vean ustedes, puedan comparar la evolución de
los dos tipos de deuda, la bancaria y la de nuestros proveedores,
la comercial, para que vean ustedes la evolución. 

De la bancaria quisiera sacar el préstamo hipotecario que
tenemos de 10 millones, porque no es culpa de la gestión diaria.
Hay un préstamo y hay una cuota y hay que pagarla, y se paga
y punto, y eso es prácticamente inamovible, pero he de decirles
que a fecha 13 de marzo de 2012 teníamos una deuda bancaria
de 31 millones de euros, incluidos los 10 millones de la
hipoteca, y a día de hoy esa deuda es de 10 millones, única y
exclusivamente, que es solamente la hipoteca, y eso ha sido
gracias a que hemos sido capaces de eliminar el confirming.
Saben ustedes que el confirming es un sistema de pago a
nuestros proveedores, donde se podían descontar las facturas,
con el gasto financiero que eso suponía para nuestros
proveedores, que veían reducir su beneficio industrial
prácticamente a la nada o a cifras prácticamente nulas, donde
cualquier imprevisto les llevaba a firmar un contrato
prácticamente en negativo. A día de hoy, después de
prácticamente seis años de funcionamiento en confirming, con
el gasto, insisto, que suponía eso para nuestros proveedores, el
confirming ya no existe, intentamos pagar en un calendario de
pago razonable, como cualquier otra empresa que tiene que
atender los pagos a sus proveedores. He de decirles que ya esa

deuda, entonces, bancaria prácticamente se ha reducido en un
68%.

La otra deuda comercial, que tiene un componente social
mucho más preocupante desde el momento en que afecta a
nuestros proveedores, que ven como prestando un servicio no
son capaces de ingresar lo facturado, pues he de decirles que en
fecha de 13 de marzo del año pasado, el 2012, teníamos una
deuda con estos proveedores de prácticamente 49,5 millones,
49.375.000 euros, y a día de hoy, 12 de septiembre, pues esa
deuda se ha reducido a 21 millones, o sea, prácticamente una
bajada del 55%, una reducción de 27 millones que, a parte de
que a nosotros nos facilita mucho mejor nuestra tarea, porque no
tenemos tampoco la presión, lógica, del proveedor que quiere
cobrar, pues bueno, eso tiene un componente socioeconómico
importante, de manera que nuestros proveedores se pueden
administrar mucho mejor, pueden planificar mucho mejor su
tesorería, así como nosotros.

Por lo tanto, y sin contar con el préstamo hipotecario, hemos
reducido nuestra deuda en un 70%, lo que da señales muy
evidentes de que, bueno, las cosas se están haciendo bien y que
se está aplicando el sentido común. E insisto, tampoco es mérito
exclusivamente nuestro. Aquí ha habido unos mecanismos
extraordinarios de pago dispuestos por el Gobierno central y
ejecutados por el gobierno autonómico, que no tengo que
negarles que nos han ayudado mucho en esta labor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea usar su turno, Sr. Fernández?

10) Pregunta RGE núm. 9463/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aportació extraordinària a l'EPRTVIB.

Para formular la décima pregunta, RGE núm. 9463/13,
relativa a la aportación extraordinaria al ente público de
Radiotelevisión de las Illes Balears, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet. Tiene
la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Jo li assegur que les nostres preguntes
tenen una motivació de l’actualitat, és evident, i jo ara li
explicaré per quin motiu consideram que és ben actual aquesta
pregunta. Nosaltres presentam les preguntes fent-nos eco o fent
seguiment de la feina que fan vostès. Vostè ha dit oportunisme
a allò que és actualitat, aquesta realitat, aquesta actualitat que a
vostès els molesta.
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Jo crec que vostè hauria de tenir clar que en aquesta
comissió no ve només a contestar les preguntes de caire
bàsicament informatiu que fa el Grup Popular, sinó també a les
que li cerquen les coses que no fan bé, i s’ha d’acostumar que
la cosa vagi així. No es pot encendre vostè i els diputats que són
en aquesta sala perquè facem preguntes i els recriminem les
coses que no fan bé, entre elles la gestió pressupostària, com ara
li explicaré.

Som a l’any 2013, setembre, inici de curs escolar, amb una
vaga indefinida. Aquesta és la realitat. Per això és normal que
el Sr. Abril vengui avui amb la camiseta verda, no és casualitat.
Vostès diuen que volen traslladar la realitat del carrer a la
televisió, i jo crec que poques camisetes verdes han intentat
mostrar aquests dies. 

De totes maneres aquesta pregunta d’avui ve motivada
perquè s’acosta el final de l’any, i val la pena fer una mica de
memòria. Fer memòria i tornar al Sr. Gómez un cop més, que en
aquesta mateixa sala va afirmar amb tota rotunditat i amb tota
fermesa que 30 milions d’euros bastaven, sobrats, per gestionar
la televisió pública a les Illes Balears, cosa que tothom que
tengués dos dits de front sabia que no era així, com vostè també
va reconèixer l’any passat. Ho va reconèixer quan el varen
nomenar: “El presupuesto de IB3 es insuficiente”, li ho he
repetit un parell de vegades i li alab el gust de dir la veritat, a
diferència del Sr. Gómez. 

L’any passat va haver de tenir 13 milions d’euros més, i
vostè em va contestar ja a una pregunta dins enguany que no
esperaven cap tipus de desviació pressupostària dins enguany.
Jo crec que va ser molt agosarat, però també estam preocupats
per una resposta que també va fer vostè a aquest diputat; en
aquesta sala em va dir que han arribat al límit de la seva
resistència, i posava l’exemple de la televisió d’Aragó, dels seus
42,5 milions d’euros de pressupost, com un pressupost raonable,
fet que compartim, per ventura, però potser ho haurien d’haver
pensat abans de fer aquella proclama el Sr. Gómez fa ja dos
anys.

Vostè va dir també que tenien aquests 30 milions d’euros
per fer-hi feina i no tenien marge d’error. Clar, estam en un
moment bastant més avançat de l’exercici pressupostari, per
ventura ens pot contestar amb major coneixement de la situació
econòmica de l’ens que vostè dirigeix, i a més estam damunt...,
sabrem ara en pocs dies, demà possiblement, els pressuposts
generals de l’Estat; evidentment es deuen estan negociant ja i
preparant els pressuposts generals de la comunitat autònoma, i
davant aquesta situació és per ventura el moment que vostè ens
faci una valoració i ens digui, abans que ens n’assabentem el
mes de desembre, si realment necessitarà que un cop més el
Govern hi posi més doblers, si podrà acabar amb el pressupost
que varen fer inicialment, i per ventura si per a l’any que ve
demanarà més doblers. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. 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. Diputat. Gràcies, Sr. President. A dia d’avui
pensam que no haurem de menester una aportació
extraordinària. La projecció que feim d’aquí a final d’any ens du
a pensar que no haurem de solAlicitar una modificació a l’alça
del nostre pressupost.

Però abans de precisar amb més detall li vull agrair, de la
mateixa manera que a vegades puc intuir -i és una intuïció, eh?-
que hi ha preguntes que, bé, no acaben de ser tot el transparents
que haurien de ser, jo crec que aqueixa preocupació vostè sí que
la té, a veure si complirem o no complirem. Vaja, crec que
francament el preocupa. Bé, per a la seva tranquilAlitat li diré
que -torn a insistir- la projecció que feim del consum
pressupostari en el mes de setembre, amb data 31 de desembre,
ens dóna la tranquilAlitat que complirem amb el pressupost.

Ha fet vostè una miqueta de memòria del que va passar l’any
passat. Bé, hi va haver molt de debat, aquest equip directiu ho
va passar molt, molt, molt malament, perquè efectivament ens
vàrem accedir del pressupost que ens havien donat, a pesar dels
advertiments. Vàrem haver de demanar més recursos que, bé,
després es va fer servir per a una petita campanya mediàtica...,
bé, ens va fer molt de mal, en especial a aquest director i a
l’equip directiu. Però, bé, aquí vàrem apreciar que efectivament
era més important el compliment pressupostari que no altres
qüestions que per a nosaltres també havien de tenir especial
rellevància en la nostra gestió. Per tant vàrem decidir que
havíem de cuidar, i molt, aquest compliment, aquest mandat
parlamentari, perquè probablement això afectaria fins i tot el
debat sobre la continuïtat d’aquesta casa, i efectivament ens
vàrem posar en marxa per intentar complir amb aqueixa realitat,
que són els 30 milions, i, bé, jo crec que, torn a insistir, per a la
tranquilAlitat d’aqueixa cambra i per a tranquilAlitat seva, també,
complirem amb el pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ruiz, crec que ha encertat molt en
allò que m’acaba de dir, allò darrer. El debat..., és a dir, que la
qüestió que hi haguessin de posar 13 milions d’euros més va
afectar el debat sobre la continuïtat de la televisió, de la
radiotelevisió, fins i tot. Crec que això és una reflexió que hem
de tenir tots en compte i que està bé que estigui reflectida en
aquest Diari de Sessions. El debat de la continuïtat de la
Radiotelevisió de les Illes Balears té a veure amb el debat
econòmic.
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Però jo també li diré una cosa, i aprofitaré per fer la crítica,
perquè vostès ho han convertit tot en un debat econòmic.
Qualsevol mesura que es pren sempre té una excusa o una
justificació econòmica, en pro de l’austeritat, en pro del deute.
No tenen en compte si és un dret fonamental, si és una qüestió
bàsica; no és una crítica a vostè, sinó a l’acció d’aquest govern,
i en el cas de la televisió estan atrapats a la trampa que el Sr.
Gómez es va parar ell mateix quan va voler marcar aquest titular
de premsa de rebaixar el pressupost d’IB3 a la meitat. Va ser un
error polític del Sr. Gómez que vostès pagaran tota la
legislatura. És més, cada vegada que es constati que aquella
bravata no tenia cap tipus de fonament, i que per tant el Sr.
Gómez va condemnar IB3 a haver de funcionar amb 30 milions
d’euros, cada vegada que hagin de demanar més doblers i
ampliar el pressupost per arribar a una televisió amb un mínim
de condicions haurem de recordar que han fet política aplicant
sempre aquest debat econòmic i passant per damunt d’altres
consideracions de caire polític, de caire social, que també són
importants.

Jo sempre he defensat, aquest grup sempre ha defensat que
la Radiotelevisió de les Illes Balears té una funció social, té una
funció pública, té unes funcions clarament delimitades a la seva
llei, i que això és el que hem de mirar i el que és important. Ara
bé, si ho tornam reduir a un debat econòmic és un debat que
perdran.

Jo no m’estendre més i crec que a vostè també li quedarà
poc temps, perquè m’agradaria saber d’on ha estalviat perquè
amb el mateix pressupost de l’any passat, que en aquestes
altures vostè estigui tan optimista, estic content que estigui
optimista, però segurament haurà hagut de retallar d’una banda
o de l’altra, renegociar contractes a la baixa, com ens contava...
El que no crec que hagi fet, de moment, ha estat l’entrada de
capital privat, que també fa dos anys que anunciam i que fins
ara no hem vist. Jo li demanaria que...

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado el tiempo, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltíssimes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. 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, gràcies, Sr. Diputat. Bé, vostè ha
posat un peu una altra vegada en el debat polític, jo en això no
hi entraré, vull dir que nosaltres parlam de debat, el que passa
és que sí hi ha una realitat que vull que tothom tengui molt
present: si la televisió i la ràdio continuen és perquè hi ha un
govern que ha apostat per la continuïtat. El més còmode en
aquell temps, Sr. Bonet, era haver tancat la televisió i la ràdio,
era el més còmode, perquè hi havia un clamor social, fins i tot
polític, de dir escolta: que es tanqui, que es tanqui. I això ho

vàrem patir nosaltres cada un dels dies del mes de l’any 2012,
cada dia, i un debat de la societat en contra d’IB3, probablement
provocat, induït; però bé, aquí qui es va manifestar ferma en la
continuïtat de la televisió i la ràdio va ser aquest govern, jo això
ho tenc claríssim.

Em tranquilAlitza molt l’aposta que fa també vostè per la
televisió i per la ràdio, perquè si troba qualcú en el Govern que
també coincideixi amb vostè, tenim el problema arreglat, tenim
el problema arreglat. I si vostè diu que 30 milions són pocs,
doncs cerqui aliats en el Govern i quan dues formacions
s’entenen importants, com la del Partit Popular i el Partit
Socialista, s’entenen, ja tenim el problema arreglat. On és el
problema? Anem a apostar per la continuïtat i anem a apostar
per a una dotació pressupostària doncs que ens permeti a tots
dotar de majors i millors continguts la nostra televisió i la nostra
ràdio, resolt el problema, miri si és fàcil! Ja em contarà vostè a
veure si això és així o si es parla d’una utopia.

En definitiva, la liquidació pressupostària es farà, i es farà en
aquesta casa, com es va fer l’any passat; aquí retrem comptes
dels retalls importants que hem practicat a la nostra televisió,
sense trauma important com va ser l’any passat. Però de totes
maneres pensi que recollim el que vàrem sembrar l’any passat,
i això, just per això podem que complim amb els 30 milions.

Pensi també que la nostra aportació és fixa, 30 milions i aquí
no hi ha res a tocar; però també hi ha una variable, que són els
ingressos publicitaris els quals ens permeten tenir més alegria
o menys. En principi estam en els marges que ens ofereixen les
dues opcions, per tant la nostra tranquilAlitat, bé, doncs la podem
gaudir entre cometes.

Torn insistir, encara queden tres mesos, no tenc a l’horitzó
més immediat res que ens faci pensar que no acomplirem, per
tant estiguin vostès tranquils i nosaltres també, perquè no volem
repetir un exercici com el de l’any passat, en què, francament,
va ser molt difícil.

Torn insistir, em tranquilAlitzen les seves paraules, perquè
això és una aposta per aquest servei públic el qual nosaltres
entenem que acomplim i desenvolupam amb una nota
extraordinari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

12) Pregunta RGE núm. 9464/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a invasió de membres del Govern a l'EPRTVIB.

Para formular la decimosegunda pregunta, RGE núm.
9464/13, relativa a invasión de miembros del Govern al Ente
Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Cosme Bonet.
Tiene la palabra.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ruiz, estigui tranquil, si no ho
reduïm tot a un debat econòmic és evident que no hi ha perill
per a IB3; si ho reduïm tot a un debat econòmic i d’austeritat i
de deute i d’estalvi, hi ha perill per a IB3 perquè entrarà tot dins
el sac.

I no ho digui massa això de tancar IB3, perquè el Partit
Popular ja n’ha tancades i ràdios aquesta legislatura, nosaltres
ens hi vàrem oposar. Per tant, els que no tenen manies són la
gent que l’han nomenat.

Aquesta pregunta ve motivada, en primer lloc, per fer un
ordre més o menys cronològic, per l’entrevista que varen fer els
informatius d’IB3 televisió a un diputat del Partit Popular amb
motiu de les jornades parlamentàries del Grup Popular, el
diputat José Ramón Bauzá va explicar les propostes del seu
grup en aquestes jornades. Dies després, s’entrevistava la
consellera del TIL, la Sra. Camps, amb el mateix format. En cap
cas, de moment, no s’ha entrevistat cap representant de la resta
de grups de l’oposició que hagin fer jornades parlamentàries, ni
ningú que pensi diferent del Partit Popular o del Govern en una
setmana que, evidentment, no és una setmana normal.

I per això li demanam, per ventura d’una manera una mica
retòrica, a què respon la invasió de membres del Govern a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. 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):

És que, ... gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no acab de
sortir de la meva sorpresa, és a dir, li he de ser absolutament
transparent, com normalment ho som. Aquesta setmana és cert
que va sortir el president d’aquest govern, com a president del
Partit Popular a explicar una notícia important, que era un ERE
parlamentari, jo crec que era una notícia amb calat. Va sortir,
efectivament, l’endemà, la consellera d’Educació a explicar
també els temes que considerà, però hi va haver més convidats
i no em digui que són gent que pensen de manera distinta.

Sap qui és Lorenzo Bravo? Lorenzo Bravo va denunciar el
president, aquest Govern, no crec que sigui dubtós de res;
Lorenzo Bravo va sortir entrevistat amb el mateix format, Sr.
Diputat, i va dir el que considerava ..., o també manipulam el Sr.
Bravo, nosaltres? Va dir el que va considerar en directe en els
informatius. Escolti, hi ha hagut tres entrevistes, el president de
la comunitat; la consellera, a la qual crec que pertoca parlar del
que passa, de l’educació, i el Sr. Bravo, un sindicalista de més
de vint anys d’exercici en aquesta comunitat, que se’n va, una
persona que a fi anar fi, bé, a fi anar fi, no, i més una persona
que acaba de ratificar una denúncia en contra del president. És
que ja som en el mateix exercici, són capaços de confondre una
cosa amb l’altra.

Duim només tres entrevistes d’aquestes, en farem més i
evidentment ja li dic jo que tothom hi participarà, quan hi hagi
una notícia de rellevància i les qüestions i circumstàncies
tècniques ens ho permetin. Però amb això quedi tranquil, que
tothom hi participarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. És que les circumstàncies d’aquesta
darrera setmana tampoc no és normal, em pareix molt bé que
entrevisti el Sr. Bravo i li alab el gust; aquest senyor acaba una
trajectòria llarguíssima al capdavant d’un dels principals
sindicats d’aquesta comunitat autònoma, per tant és normal que
es faci això. Jo, clar, vostè sap a qui em referesc, si em vol
entendre, si no em vol entendre i vol prendre per un altre
camí..., jo li parl sobretot d’allò que marca l’actualitat
informativa en aquesta comunitat autònoma des de fa dies.

És més, li diré, li posaré un exemple clar: dues televisions
generalistes d’àmbit de tot l’Estat, no diré els noms per a no...,
no, Cuatro i Tele 5, ja que té dubtes per aquí darrera un diputat
del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Varen parlar de la vaga indefinida. La segona notícia, una
d’elles, parlam de televisions d’àmbit a tot l’Estat. IB3, el
mateix, és a dir, parlam de l’informatiu de diumenge vespre, va
parlar lamentablement d’un succeït a Palma, d’un cas de
corrupció que s’havia de donar una decisió aquest dijous, una
sèrie de prostitutes detingudes, de la valoració dels turistes de
la temporada, d’un creuer a Alcúdia, d’una setmana de molta
activitat, del Sr. Araujo parlant d’allargar la temporada, del
resultat positiu dels hotelers menorquins, de turisme rus, va
sortir una empresa eivissenca, curiosament del Sr. Matutes, on
destacava el bo que eren els seus projectes com a Platja d'En
Bossa, ib-salut, el Ministeri de Medi Ambient i l’Ajuntament
d’Eivissa, litigis de camins rurals de Formentera, alumnes
d’intercanvi a la UIB, que un forn tancava a Esporles, fires, un
esdeveniment cultural a Palma, un parell de segons de vaga
indefinida i un campionat de póquer. Això és el que varen fer
vostès en comparació amb la segona notícia que donava una
televisió d’àmbit estatal.
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Nosaltres pensam que tot això és fruit del nerviosisme del
Govern, que evidentment es trasllada a l’Ens Públic de
Radiotelevisió, que volen fer desaparèixer les veus crítiques dels
mitjans de comunicació públics; les veus crítiques en aquest
tema concret. Que el Sr. Bravo que ara mateix es retira del
lideratge d’aquest sindicat no, d’acord.

Dilluns, un dia que no és normal, IB3 Ràdio, amb motiu de
la vaga de docents, seguida massivament les seves primeres
hores, en els primers informatius només entrevista el president
Bauzá i l’utilitzen per omplir els informatius després. No varen
donar veu, un cop més, a cap veu crítica. La reacció a les xarxes
socials va ser d’indignació, hi ha el comunicat del sindicat del
periodista al qual s’ha fet referència, que jo no hi tornaré fer
referència.

Amb aquestes actuacions, amb aquesta utilització partidista
crec que fan una ferida mortal al pluralisme i a la credibilitat de
la ràdio i televisió públiques, són fets, són fets, persones a les
quals han entrevistat i persones a les quals han deixat
d’entrevistar. Denúncies de sindicats, protestes de ciutadans,
comparació amb televisions d’àmbit nacional, (...) privades, que
el criteri vostès sempre defensen el criteri de les privades.

Per tant, m’expliquí vostè a què es deu aquest biaix en la
informació que s’ha donat en aquest tema concret de la vaga
indefinida durant aquestes darreres setmanes a IB3 ràdio i
televisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene 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, Sr. Diputat. Bé, m’ha
plantejat una qüestió primer, allò dels informatius, li he
contestat evidentment una cosa que és molt evident, que no té
raó. S’ha oblidat, ara ha fet alAlusió a un operador nacional que
s’ha fet ressò de la vaga. Cada dia, Sr. Diputat? Aquests dos
operadors s’han fet ressò de la vaga cada dia? Una vegada, un
dia, s’ha acabat, s’ha acabat la notícia. Nosaltres hem informat
cada dia, absolutament cada dia, ràdio i televisió.

La informació del seguiment de la vaga la va donar el Sr.
Caldentey en directe davant el Consolat, representant sindical,
la va donar ells, segons les seves dades, no el Govern, el vàrem
fer publicar, sense cap problema ni un, en els butlletins
informatius de la ràdio, informació puntual de com anava la
vaga. La televisió, un desplegament important per fer el
seguiment de la vaga, però no un dia, no un dia, Sr. Diputat,
cada dia, mig dia i vespre, informació puntual de com anaven
les coses, amb testimonis, pares, professors, sindicalistes,
Govern.

Tornam confondre desitjos amb la realitat. Podem fer un
escandallo, podem fer una graella, perdoni, del minutatge que
hem dedicat a la vaga; és que quedaria vostè espantat, quedaria
espantat. Això que diuen de la ràdio, jo tenc tots els minutatges
i tot el que s’ha informat, pràcticament cada mitja hora parlant
de la vaga, Sr. Diputat. No torni confondre desitjos amb realitat,
em pareix molt bé que vostè pinti això com a un escenari
absolutament dantesc, però no ho és. A més, em du aquí els
operadors nacionals, un dia parlen els operadors nacionals,
nosaltres, des de dilluns, informam dels temes, des del dilluns,
Sr. Bonet, li agradi o no li agradi. Miri vostè televisió, miri la
televisió; hi ha hagut cridades a la ràdio, però conduïdes per
qualcú, que quan parlaven a la ràdio veim que no han escoltat la
ràdio, que han cridat a la ràdio sense saber el que deien.
Escoltin, volem fer feina amb tranquilAlitat, sé que això és un
impossible, que tenim una responsabilitat i que tenim un paper
fonamental en l’exercici democràtic cada un dels membres
d’aquesta comunitat i societat. Els sindicats han tengut la veu en
els nostres mitjans, li agradi o no li agradi; que els agradaria
més? Sí, probablement al Govern també li agradaria tenir més
ressò i més minuts en els nostres programes.

Torn a insistir, no som el mitjà del Govern, no som tampoc
el mitjà de l’oposició, per tant hem de fer la nostra feina com
l’hem de fer; estam, afortunadament, en mans de professionals
que saben fer la seva feina i a partir d’aquí el tractament que
puguem donar és absolutament correcte, pensam, si no el
canviaríem, és absolutament. A partir d’aquí, deixi de tornar
insistir en el mateix tema perquè, francament, pens que no té
raó.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Una vez agotado el orden del día de hoy,
nada más queda agradecer la presencia del Sr. Director General
del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears y de los
cargos que le han acompañado.

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