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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Margalida Serra.

EL SR. PRESIDENT:

¿Ninguna más? Bueno, pasaríamos entonces al único punto
del orden del día de hoy, relativo a las preguntas RGE núm.
2499, 2536, 2501, 2537, 2538, 2541, 2496, 2498, 2539, 2497,
2540 y 2542/14.

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director del Ente
Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, acompañado de
la Sra. Mar Adrián Cortey, directora de IB3 Televisión; del Sr.
José Miguel Fabregat, gerente del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears; del Sr. José María Castro
Catena, director de IB3 Radio; y del Sr. Joan Mestre, director de
IB3..., debe ser director de informativos de IB3 Televisión,
porque pone director de IB3 Televisión. Director de
informativos de IB3 Televisión.

1) Pregunta RGE núm. 2499/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre informació plural.

Para formular la primera pregunta, RGE núm. 2499/14,
relativa a información plural, interviene la diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Sra. Pilar Costa. Tiene la palabra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, la meva
pregunta va relacionada en aquest cas amb la pluralitat, de la
qual ja hem parlat aquí en altres ocasions, i em referiré, ara que
som al mes de març, a uns casos molt concrets.

Concretament el dia 11 de març, amb motiu que feia deu
anys del trist atemptat de l’11-M a Madrid, es va fer tota una
sèrie de programació especial per recordar les víctimes i
recordar aquest atemptat, com dic, de fa deu anys, i allò
sorprenent va ser que aquest dia 11 de març de l’any 2014 a IB3
Ràdio, al programa El faristol, es va anunciar un programa
especial, un programa especial que era de la televisió de
Madrid, de Telemadrid, i era un programa que s’havia
enregistrat feia vuit anys. 

Per si tot això no fos suficientment sorprenent, més
sorprenent va ser quan vàrem poder escoltar el contingut
d’aquest reportatge, si se li pot arribar a dir així. Aquest
reportatge de fa vuit anys en aquests moments encara no podem
entendre quin interès té per als ciutadans de les Illes Balears,
que es posi a la ràdio pública de les Illes un reportatge que
s’havia fet fa vuit anys, de Telemadrid, i que arriba a dir aquest
reportatge que vàrem escoltar fa pocs dies, l’any 2014, per IB3
Ràdio, arriba a dir coses tan grosses com: “Si Al-Qaeda no
suministró, no transportó, no facilitó armas, no manipuló
teléfonos, no montó las bombas y no colocó artefactos,
entonces ¿qué hizo? ¿Quién planeó, quién ordenó y quién
ejecutó realmente los atentados?”

Sr. Director general, vostè creu que és normal o que té una
especial atenció informativa per als ciutadans de les Illes
Balears posar un reportatge de fa vuit anys, de Telemadrid, a
IB3 Ràdio?, on s’aprofundeix en la teoria de la conspiració
alimentada per l’ultradreta mediàtica espanyola, i que ha estat
ja jutjat, com dic, aquest atemptat o van ser jutjats en el seu dia
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els autors, amb condemnes, etc. Idò bé, voldríem saber, Sr.
Director general, quins motius han portat IB3 Ràdio a
aprofundir en la teoria de la conspiració, a alinear-se amb
l’ultradreta d’aquest país, per aprofundir en un reportatge que es
va fer fa vuit anys i que feia referència a uns atemptats de fa deu
anys, que en comptes de recordar les víctimes d’aquest
atemptat, un dels més greus ocorreguts a tot Europa, el que va
fer és, com dic, alimentar i alinear-se amb la teoria més
ultradretana de la conspiració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sra. Diputada. M’ha deixat
una miqueta aturat, el que vostè m’ha comentat. La pregunta
parla de pluralitat a la nostra informació i ara vostè només m’ha
parlat d’un cas, que és el tractament que vàrem donar
puntualment a l’atemptat de l’11-M. No sé com vostè, per un
cas en concret, ja generalitza el tractament que donam a la
nostra informació, ja qüestiona la pluralitat. No sé com
extrapola una cosa amb l’altra. Això em preocupa, francament,
i molt. 

Hi ha una altra pregunta del Sr. Abril que tracta
específicament d’això i li donaré deguda resposta, però és que
vostè ha comentat aquí una sèrie de coses que francament em
costa moltíssim acceptar. Alineació amb l’ultradreta, però quin
disbarat!, quina barbaritat! Que si donam suport a les teories
“conspiranoiques”, com es deia en aquell temps; quin disbarat!

Vostè ha escoltat la programació que vàrem fer aquell dia?
Em sembla que no. Digui’m que no perquè si no serà pitjor,
digui’m que no perquè si no serà pitjor. La programació en
aquella lamentable commemoració a la ràdio va durar tres dies,
pràcticament vàrem començar el dia abans, i aquest documental,
aquest petit fragment d’allò de Telemadrid varen ser 5 minuts,
que, bé, era un detall més de com anava en debat en aquell dia,
en aquell moment, perquè és inseparable una cosa de l’altra.
Això és una part més de tot el debat i la discussió que hi va
haver en ocasió de l’11-M. Hi havia gent que apuntava això que
vostè diu, i nosaltres justament vàrem tenir un criminalista,
especialista en terrorisme, que va defensar a la nostra ràdio tot
el contrari d’aqueixa teoria “conspiranoica”, i va dir que el tema
s’havia de tancar així com s’havia de tancar als jutjats. I punt,
i punt. 

No sé d’on es treu tot això que m’explica vostè, que si ens
alineam amb l’ultradreta, que si donam suport a la teoria de la
conspiració... Francament, no hi estic d’acord. I a sobre ja
intentar categoritzar tot això de la nostra informació amb el
tema de la pluralitat, com vostè comprendrà no hi estic en
absolut d’acord i em pareix molt perillós el joc que vostè fa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, no es faci la
víctima, perquè... No, no es faci la víctima perquè prou
aguanten els oients quan una ràdio o televisió pública que està
sustentada amb sous públics no és plural, no té objectivitat i no
mira pels interessos generals. I això és el que va passar el dia 11
de març de l’any 2014 en aquesta terra.

Vostè diu que tot això que jo he dit... No, és que no ho he dit
jo, li he llegit literalment, miri si ho vaig escoltar que ho he
apuntat literalment, el que es va dir en aquest programa, que no
era un programa, era un reportatge fet fa vuit anys per
Telemadrid. Em vol dir vostè això quin interès tenia per a la
ràdio pública IB3 aquí, a les Illes Balears? Per cert, amb un
encapçalament de la locutora d’El faristol que deia: “Aquí us
deix un reportatge que estic segura que us encantarà”, i a vostè
encara li sembla estrany que el meu grup parlamentari posi el
crit al cel després d’haver escoltat aquest programa.

Això no va ser un programa, va ser un fulletó radiofònic, i
no tenc paraules per descriure com es pot passar un nyap de
reportatge de fa vuit anys, on es posa en dubte absolutament tot,
que alimenta, com he dit abans, la teoria de la conspiració de
l’ultradreta d’aquest país; i no puc entendre que la ràdio
autonòmica pública es presti a aquest joc. Però, miri, no només
ens n’avergonyim nosaltres i posam el crit al cel i ho
denunciam; se n’avergonyeixen molts dels professionals que
treballen a la ràdio i a la televisió públiques, Sr. Director
general i, si no, pregunti-ho. Pregunti a veure si estan d’acord
amb aquest reportatge...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, se le ha agotado el tiempo.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ja acab. I miri si el vaig escoltar que, efectivament,
l’expert en terrorisme, el Sr. Poyatos, crec que va quedar
igualment esglaiat quan va acabar aquest reportatge, perquè va
acabar dient que los periódicos tienen que vender...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa...

LA SRA. COSTA I SERRA:

...i que confabulaven i s’inventaven tot això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. En turno de contrarréplica interviene el
Sr. Ruiz.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Bé, vostè ho acaba de confirmar. Evidentment nosaltres hem
estat capaços de dur gent que va opinar sobre aquell
documental, fragment de documental de 5 minuts, i allà mateix
a la nostra ràdio varen dir que, bé, no és el mateix camí, donar
suport a aqueixa teoria, sinó tancar així com es va tancar als
jutjats.

Però és que vostè no m’ha escoltat. Vostè se centra en
aquests 5 minutets que, bé, torn a insistir, és part de la història
d’aquell desgraciat atemptat, és part de la història, o no se’n
recorda? Inventada o no és part de la història. La nostra
programació, torn a insistir, va fer referència a aquest atemptat
durant tres dies, però el que s’hagi comentat a vostè no li
interessa: no li interessen els testimonis que vàrem dur, la gent
que aquell dia eren allà, mallorquins que aquell dia eren allà;
experts, psicòlegs que tractaven els afectats per aquest atemptat,
policia, jutges, fiscals... Tot això a vostè no li interessa. Com
vàrem contar els actes institucionals, els funerals... Això no li
interessa, això va ser tot el dia. Vostè només s’ha quedat amb
aquest fragment que, torn a insistir, és part inseparable de la
història.

Però què li interessa? Bé, idò li interessa atacar els nostres
informatius, com sempre; parlar de la falta de pluralitat... En fi,
el discurs de sempre, Sra. Costa, el discurs de sempre.

No té raó, és molt evident que no té raó, s’ha quedat només
amb el que li ha interessat. Diu que hi ha professionals que han
dit...; bé, a mi només em costa un petit comentari a un diari;
tothom té dret a opinar, això no ho llevarem a ningú, però el que
és cert és que hi ha una programació, i vostè la podrà consultar
i veurà que no té absolutament res a veure amb el que vostè ha
dit aquí. Ha agafat només una part de la nostra programació i ja
ha fet el seu discurs. Escolti, jo crec que no és el camí,
francament, jo crec que no és el camí.

Vostè pot opinar que no li agrada, que això ho podríem
haver llevat, ho podríem haver suprimit de la programació...
D’acord, bé, idò sí, escolti, ens podem equivocar, també, però
coincidirà amb mi que aquest debat va existir, va existir en
aquell temps, i no és inseparable de l’atemptat, no és
inseparable, perquè hi va haver un debat públic molt potent en
referència a això. L’hem d’obviar?, no podem dedicar 5
minutets a això, només, d’una programació de tot un dia? Digui-
m’ho però amb criteris professionals, no em parli del que a mi
m’agradaria, perquè evidentment no estam en aquest nivell.

Jo tenia aquí preparades quatre coses per parlar de pluralitat,
però com que he vist que només li interessa el tema de l’11-M
tendrem ocasió també de parlar-ne amb ocasió de la pregunta
del Sr. Abril. Però, bé, em preocupa francament que la seva
opinió sigui molt esbiaixada, molt interessada en el que
nosaltres feim, i això és senyal evident que hi ha un interès
darrere que no és el purament periodístic i professional pel
funcionament d’IB3. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

2) Pregunta RGE núm. 2536/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de les audiències del mes de febrer del
2014.

Para formular la segunda pregunta, RGE núm. 2536/14,
relativa a valoración de audiencias del mes de febrero de 2014,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Alejandro Sanz i Benejam. Tiene la palabra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Queremos agradecer la
presencia del director del ente y de sus acompañantes. 

Como en la administración o una empresa privada lo que
cuenta son los resultados, señores diputados, y en este caso es
importante saber qué nivel de audiencia tiene la televisión
pública de las Islas Baleares, por lo que nos gustaría saber
cuáles son sus resultados, si sabe cuál es el programa más visto
o se puede estar en una comparación de meses anteriores a nivel
de audiencia o incluso a nivel anual.

Las opiniones son datos subjetivos; los resultados son datos
objetivos. Es decir, a una persona le puede gustar o no IB3, unos
pueden decir que la información es plural y otros no, pero los
resultados, Sr. Director, son sólo uno. Por todo ello nos gustaría
saber la valoración de audiencias del mes de febrero de este año.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sanz. 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, sí,
nos toca hacer referencia a las audiencias porque, bueno, saben
ustedes que eso es un criterio que nos guía en lo acertado o no
de los contenidos que emitimos tanto en televisión como en la
radio -en esta ocasión hablaremos de la televisión- y, bueno, nos
tiene que servir precisamente para reforzar nuestra
programación o intentar cambiarla.

El titular importante que queremos destacar durante el mes
de febrero es que nos consolidamos como la televisión más vista
en los hogares catalanoparlantes, con un 12,8% de cuota, que
eso supone prácticamente un poquito más del doble que la
media diaria que tenemos en nuestra televisión. En ese campo
nos sitúa por encima tanto de Tele5 como de Antena 3, como de
la televisión pública estatal. 
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He de comentarles que el mes de febrero cerramos con un
5,8%, manteniendo el nivel medio de audiencia de los distintos
meses de febrero desde el inicio de nuestras emisiones con
continuidad desde el año 2006. Quiero destacar que todas las
versiones de nuestros informativos durante el mes de febrero
han superado los resultados de los informativos de enero de este
mismo año, destacando un 14% de la cuota del informativo de
mediodía, un 9,4% del informativo vespre i un 14,2% de los
informativos de cap de setmana. 

Este mismo mes de febrero, contando 28 días,
evidentemente, han sido más de 850.000 personas las que han
visitado en algún momento nuestro canal de televisión,
aumentando en ese mismo criterio 6.000 personas en esta
ocasión. 

He de comentarles como dato anecdótico que el mejor día
que tenemos de la semana en cuanto a audiencia es el jueves.
Conocen ustedes nuestra parrilla de los jueves, y ahí destaca el
programa Uep! Com anam?, que firma un 9,1 ese programa y
lleva a la media del día a un 6,5. Mantenemos nuestra franja de
2 a 5 de la tarde como la franja de máxima audiencia en nuestra
programación, con un 8,5%. Y, bueno, por destacar alguno de
los programas que usted me pide, le destaco Una micona més,
con un 9,2% de la cuota de pantalla; Això és mel, que acumula
un 9,6% llegando al 11% de cuota en algún momento, como fue
el programa que emitimos el 25 de febrero. He de destacar
también nuestro nuevo programa, que hemos estrenado
recientemente, Cracks pel món, que ya lleva acumuladas unas
audiencias de 195.000 personas, que tuvo su máximo el 24 de
febrero con un 9,3% de cuota con la entrevista que ustedes
pudieron ver de Samuel Eto’o.

Quisiera destacar, porque es importante para nosotros y
entiendo también que para todos ustedes, la evolución de
nuestros informativos a lo largo de este año. Hasta el 16 de
marzo IB3 Noticias mejora su audiencia media los últimos
cuatro años, llegando a ser visto prácticamente a diario por unas
130.000 personas. Entiendo que eso es un dato plenamente
satisfactorio, que nos anima a seguir en esa línea, y
evidentemente pondremos recursos para que eso sea así.
Insistiendo en ese dato, más de 735.000 personas han visto en
algún momento alguno de nuestros informativos desde principio
de año, y quiero anunciarles que durante el mes de marzo ya
acumulamos más de 400.000 personas como audiencia en lo que
respecta a nuestros informativos. 

Por lo tanto, datos esperanzadores que se ajustan al
presupuesto que tenemos y que nos anima a seguir precisamente
en esta línea. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso...?

3) Pregunta RGE núm. 2501/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a l'11M.

Pasamos a... Para formular la tercera pregunta, RGE núm.
2501/14, relativa al 11-M, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario MÉS Sr. David Abril. Tiene la palabra, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda a totes i a tots i a l’equip de la Radiotelevisió. Fa
pocs dies commemoràvem la memòria de les víctimes i dels
seus familiars deu anys després dels atemptats de l’11-M. El
tractament de la radiotelevisió pública, i particularment la radio,
d’aquest aniversari, apuntant-se a la teoria de la conspiració, no
ha agradat gens, crec, a molts de ciutadans i ciutadanes, i
particularment a aquest grup parlamentari, i veig que a més no
som els únics.

Creu vostè que deu anys després d’aquests terribles
atemptats la radiotelevisió pública ha de servir d’altaveu a qui
es passen dient i teoritzant que no va ser Al-Qaeda, que va ser
ETA, i que això és la millor manera de retre homenatge a les
víctimes i als seus familiars? De veres que no tenien res més a
posar, entenent que la pluralitat és un tema molt ample i molt
plural, en unes dates tan assenyalades?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Abril. Bé, ja he donat
un..., ja he mostrat quina és la meva opinió a l’anterior pregunta
de la Sra. Costa, i quan vostè em demana quina és la meva
opinió li he de dir que el tractament que es va donar, el
tractament global, que vostès no en parlen, va ser molt encertat,
correcte, i crec que necessari perquè la gent prengués
coneixement del que va succeir fa deu anys.

Per tant no tenc cap dubte que vàrem actuar així com havíem
d’actuar. Podem haver tengut qualque error però evidentment en
general el tractament va ser el correcte i el necessari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ja li dic que sobretot la nostra queixa té a veure sobretot
amb la ràdio. A les 8,10 del matí s’entrevistava al Sr. Miquel
Bernal, secretari general de Manos Limpias; estam parlant
d’horari de màxima audiència de la ràdio, la primera franja del
matí, un senyor d’un sindicat d’ultradreta, per alAlusions de la
Sra. Costa, que qüestiona les sentències judicials, el paper de la
policia i dels cossos de seguretat de l’Estat, i IB3 fent d’altaveu
d’aquest senyor. L’11-M, a més, no el dia abans ni el dia
després, l’11-M.
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Entre les 10,45 i les 10,50, el famós reportatge de
Telemadrid, que el director de Telemadrid, quan es va emetre i
quan es va produir aquest documental en el seu dia va dir que
els havia quedat molt bé ideològicament. Idò, bé, la nostra
televisió pública, posant-lo, un documental on es qüestionen les
proves del cas, amb una veu en off que, sincerament, feia una
mica de por, els recoman que escoltin aquest documental, que
dóna per bona i per santa i santificada l’opinió de l’exministre
Acebes, que va ser justament de les més qüestionades en el seu
moment, i sobretot un documental, un producte, que qüestiona
el sentit comú de la gent, de la indignació de la gent que va
sortir l’11-M de tots els colors polítics i de totes les ideologies
en la necessitat que se’ls deia mentides. I vostès, deu anys
després, utilitzen els mitjans públics per fer d’altaveu d’aquesta
gent que insisteixen en mentides que fa deu anys es varen posar
damunt la taula i que varen indignar a tanta gent. I no tenen
terme mig, però ja li dic que la queixa anava sobretot per la
ràdio i no per la tele, ara, a la tele també li he de dir que l’11M
a l’Informatiu Migdia, fins al minut 41 no va sortir, fins al
minut 41 no va sortir la informació, sí a la capçalera i llavors al
minut 41. Ho he comprovat, llavors ja el Sr. Mestre em
desmentirà el minutatge. No tenen terme mig i el tractament em
va parèixer correcte, l’homenatge, les víctimes, la gent de les
Illes que era a Madrid en el seu moment. 

Crec sincerament que s’ho haurien de fer mirar, s’ho haurien
de fer mirar. Que jo ja li he dit al Sr. Castro, qualque vegada que
ens hem trobat per allà, per la ràdio, que Intereconomia a
vegades pareixen uns nins petits devora vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, no se dirija a alguien que no puede contestar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... crec que amb això, crec que amb això em donen la raó. Si
volen que realment aquesta radiotelevisió pública sigui la de
tots, perquè em diguin un sol ens de radiotelevisió pública que
s’hagi dedicat a fer cortar y pegar del que feien els mitjans La
Razón, l’ABC, El Mundo, qüestionant fets de fa deu anys. Pens
que és la pitjor manera en la qual la radiotelevisió pública podia
retre homenatge a les víctimes i a les famílies aquest dia tan
assenyalat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, coincidim
que a la televisió el tractament va ser correcte, podem deixar al
marge la televisió, però jo li vull contar què vàrem fer a la ràdio,
que crec que és important que ho sàpiga i que, a més, tothom ho
sàpiga. De totes maneres li vull agrair el to, que això sempre és
important i, evidentment, en atenció a les seves paraules, idò,
farem una reflexió a veure si ens hem equivocat o no. Ja li dic
per avançat que crec que va ser absolutament correcte i
necessari el tracte que li vàrem donar a aquell acte, però li cont
perquè vostè ho sàpiga.

Vàrem començar ja el dia anterior a parlar d’aquest tema, és
a dir, a donar testimoni i a parlar dels actes commemoratius que
es donarien l’endemà. Vull dir, jo crec que és una programació
necessària i que, evidentment, havíem d’aportar nosaltres. El
mateix dimarts, dia 11, a les set del matí ja parlàvem d’aquest
tema i en parlàvem amb notícies, amb reportatges i entrevistes,
tot, entenc jo, molt plural. Vàrem parlar amb associacions de
víctimes, amb testimonis, amb investigadors fiscals, polítics, el
que li deia, periodistes, supòs que no tothom coincidia amb el
mateix, supòs que el fiscal o els periodistes algú devia tenir una
opinió crítica distinta, el que li deia, psicòlegs experts en
terrorisme, en catàstrofes, representants del colAlectiu islamista
a Espanya. Vull dir, tot molt variat, no crec que tots aquests
coincidissin en el mateix. Crec jo, Sr. Abril.

Els nostres informatius, el matinal, el migdia, el vespre, tots
amb notícies de capçalera referents a aquest tema, sense cap
problema ni un. Després, el discurs centrat sempre en els actes
commemoratius, institucionals, nosaltres no vàrem fer cap
discurs a favor d’una part ni de l’altra, ni tan sols el comentari
editorial de la nostra directora d’El Faristol feia referència a res
d’això, només parlava d’actes institucionals i de les víctimes,
únicament i exclusivament, li agradi o no li agradi. A partir de
les vuit El Faristol va fer un desplegament important i varen
parlar amb molta gent, varen parlar amb aquella parella de
madrilenys que varen venir aquí a viure perquè ja no suportaven
la situació allà, bé, com a anècdota curiosa, com a víctimes
d’aquell atemptat. Vàrem parlar amb el president de la
Federació Islàmica, bé, que qualque cosa havien de dir sobre
aquest tema, amb el secretari general de Manos Límpias, em
demana que censuri Manos Límpias. Escolti, no el censuram,
em sap greu, però no censuram, Manos Límpias, supòs que tenia
coses a dir i les va dir. La coordinadora del grup de psicòlegs de
catàstrofes de les Balears, el Sr. Fidalgo va venir també a
participar amb Mercedes Garrido, que supòs que la coneixen, el
periodista Joan Riera i Alícia Mateos. Tot això manipulat a
favor de la teoria “conspiranoica” aquella. Tot això, ens vàrem
posar tots d’acord perquè això fos així.

I després, el Sr. Joan Poyatos també, un expert criminalista
en terrorisme que va voler comentar aquest vídeo que vostès
diuen que, com ja li he dit a la Sra. Costa, és inseparable de la
realitat que hi va haver en aquell temps. El Sr. Poyatos es va
pronunciar amb absoluta llibertat, menyspreant o ignorant
aquest tipus de teories i reclamant que es tancàs així com es va
tancar en els jutjats, i punt, amb absoluta naturalitat.
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Clar, vostès em demanen, torn a insistir, que censuri a
Manos Límpias, bé, idò, no, idò no, vàrem voler fer un
programa obert, plural. Que a vostè li fa mal aquests cinc
minuts? Escolti, bé, tal vegada a nosaltres també, però és la
nostra obligació parlar del que hi havia en aquell temps. Jo crec
que aquest petit documental de cinc minuts parlava d’una de les
parts de la realitat que hi havia en aquell temps, però això no va
tacar, no va embrutar tota la programació que vàrem fer, Sr.
Abril, no va embrutar tota la programació, tal vegada a vostè li
pareix que sí, però a nosaltres no.

Per tant, amb aquest exercici de pluralitat que ens reclamava
la Sra. Costa, nosaltres vàrem pensar que era oportú i adient
introduir aquest bocínet de documental dins la nostra
programació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

4) Pregunta RGE núm. 2537/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució en els mitjans digitals.

Para formular la cuarta pregunta RGE núm. 2537/14,
relativa a evolución en los medios digitales, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime Fernández.
Tiene la palabra, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Ruiz, estar conectado a través de cualquier dispositivo a la red
de internet de forma puntual o permanente a día de hoy es una
clara realidad, el número de usuarios que buscan la información,
u otros contenidos a través de plataformas digitales, se
incrementa rápidamente día tras día. Por todo ello, desde el
Grupo Parlamentario Popular marcamos como muy importante
para un ente, como lo es IB3, el disponer de una plataforma web
adecuada a las necesidades de los residentes de las Islas
Baleares, así como también consideramos que el disponer de
una presencia permanente en redes sociales con los máximos
contenidos posibles que aparecen de forma regular en IB3
Televisión o IB3 Radio se ha de marcar como una prioridad
dentro del ente.

Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario Popular le
pedimos que nos informe sobre la evolución de IB3 en los
medios digitales.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, en muchísimas ocasiones hemos venido aquí a
dar cuenta de los resultados de nuestra audiencia en la
televisión, con menos frecuencia también en la radio, pero ya
últimamente no contábamos como nuestra audiencia nos seguía
a través de las redes sociales, de internet, o de las distintas
plataformas que están a su disposición.

Me permita hacer un poquito de memoria, saben ustedes que
durante el año 2013 hicimos una reforma de nuestra... un
cambio de nuestra página web, eliminamos el informativo
digital incorporando todas esas noticias tanto directamente en la
página web de televisión como en la radio, bueno, y centrando
nuestros esfuerzos, precisamente, en esa página web. El
resultado, francamente, un año después de aquella decisión, un
año y algo más de haber tomado esa decisión, el resultado
consideramos que es bueno desde el momento que han accedido
a la página web de IB3 un 20% más de internautas, de
consumidores de nuestra página web, y prácticamente un 60%
las descargas que se han hecho a la carta desde nuestra página
web. Por lo tanto, son datos que acreditan que aquella decisión
fue correcta. 

Además, les comento que más de 3,5 millones de páginas
fueron vistas a lo largo del año 2013, dato francamente
interesante y que nos ayuda a pensar que es importante invertir
también en nuestra página web.

En cuanto a las redes sociales saben ustedes que tenemos
presencia, que se está multiplicando de una manera espectacular
en Facebook y en la cuenta que abrimos en Twitter hace
prácticamente un año pues a día de hoy ya tener más de 3.300
seguidores, bueno, es un dato, independientemente que se pueda
mejorar, pero que bueno, que a nosotros nos satisface de una
manera importante.

Comentarle también que durante el año 2013 se firmó con
Google el contracto partner, ese contracto nos permite, a través
de nuestra presencia en Youtube, la comercialización de
nuestros contenidos. Cuando Google nos pide la posibilidad de
firmar ese contracto significa que nuestros contenidos interesan
en la red y que ellos quieren tener la posibilidad de
comercializarlos. Por lo tanto, nosotros accedimos a eso y
evidentemente eso supone unos ingresos para nosotros.
Nuestros contenidos interesan y nuestros contenidos se pueden
comercializar con el beneficio, aunque sea una cosa residual en
nuestro presupuesto, pero bueno, algo es y algo suma.

Como le decía, las visitas en IB3 Televisión en el año 2013
se incrementaron con respecto al 2012 en un 21%
prácticamente, la radio se ha multiplicado y la televisión a la
carta, como le he comentado anteriormente, se acerca al 60% de
incremento del 13 respecto al año 2012. En cuanto a las visitas
que tenemos en nuestra aplicación para smartphone y tablet,
saben que tenemos una aplicación, además la hemos actualizado
recientemente, bueno, se han incrementado en ese mismo año,
en ese mismo período, un 25%. Por lo tanto, eso es señal
evidente de que nuestros contenidos interesan.
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Paso a los datos absolutos y algunos relativos para darle
cuenta en una comparativa de como funcionamos durante el mes
de febrero con respecto a los años 2011, 12 y 13 como media.
La media mensual de datos durante el 2011 en nuestra página
web soportaron 112.000 visitas durante el 2011; en el 2012,
127.000; en el 2013, 129.000, y en lo que vamos durante el mes
de febrero, con 28 días, 123.000. El incremento importante lo
tenemos en la radio que durante el 2013 soportó un nivel de
7.577 visitas, y en lo que vamos de mes de febrero, con menos
días, 8.350. La carta, las descargas a la carta, sí que han sufrido
un incremento importante en el año 2013 con 52.000 descargas,
en el 2014... perdón, en el 2012, 33.000; en el 2013, 52.000, y
lo que llevamos de 2014, 54.650.

Como ven ustedes una evolución importante atribuible sólo
al hecho de que nuestros contenidos interesan. Por lo tanto,
entendemos que estamos haciendo un trabajo, como mínimo,
aceptable.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

5) Pregunta RGE núm. 2538/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a certificat de qualitat ISO.

Per formular la cinquena pregunta RGE núm. 2538/14,
relativa al certificat de qualitat ISO, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Carlos Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente de la comisión. Sr. Director
general del Grupo IB3 y equipo directivo que le acompaña.
Junto a criterios de rigor y proximidad, como básicos en el día
a día del ente público IB3, es indispensable añadir el objetivo de
la calidad, mejorar en la calidad y así dar un servicio público de
calidad y eficiencia. Un proceso de calidad al que se ha
sometido IB3, aparte de las indudables ventajas internas con la
mejora, fortalecimiento e implantación de un sistema eficaz de
gestión, también externamente sitúa a IB3 en claras ventajas
competitivas y de mejora del posicionamiento, siempre hoy en
día un factor fundamental en nuestros tiempos.

El obtener o renovar un certificado de calidad según norma
AENOR, como el caso de IB3, lleva a tener que ser auditado
por entidad privada ex profesa y especializada cuya actividad se
centra en los aspectos de normalización y la certificación. 

Así, el grupo público IB3 ha implantado un sistema de
gestión de la calidad, según la norma UNE EN ISO 9001/08 que
ha certificado AENOR. Este certificado es la norma
internacional que, en este caso a IB3, le reconoce el deseo de la
mejora continua, ya que establece una serie de continuas
obligaciones mejorando el servicio y estableciendo unas bases
para unos modelos de gestión más avanzados, reconociendo a
IB3 que cumple los parámetros establecidos en cuestiones de

procedimientos técnicos que se establecen para un modelo de
organización y gestión de calidad que es calificable de logro
continuo.

Por tanto, una certificación así constata al grupo IB3 el
haber analizado y revisado, si era el caso, los puntos claves
adecuados para la implantación de un sistema de gestión de
calidad, pasando por una completa auditoria, como se ha dicho.

Por todo ello, Sr. Director general del Ente Público IB3, le
formulo en esta comisión parlamentaria de control de este grupo
público la siguiente pregunta: ¿qué supone la obtención o,
permítame, renovación del certificado de calidad ISO?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Li contesta el director 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. President. Gracias, Sr. Diputado. Bueno,
conocen ustedes ya nuestra obsesión por consolidar unos
procedimientos correctos en la gestión diaria de nuestra casa,
unos protocolos que sean, más o menos, garantistas y que,
bueno, nos den la tranquilidad de que estamos trabajando y
haciendo las cosas bien, con arreglo a la ley, con arreglo a las
normas, con arreglo a los distintos reglamentos, sin dar margen
a la interpretación. Eso para nosotros es importantísimo, es
decir, el camino es este y de ahí no nos podemos salir. Lo
hacemos por nuestra tranquilidad y por la tranquilidad de todos,
independientemente de que pueda haber algún error en algún
momento, pero bueno, nuestra obsesión es precisamente
consolidar esos procedimientos garantistas.

En ese sentido, tenemos un aliado importante que es
AENOR, como ha dicho usted, ahora acabamos de renovar la
certificación de calidad, para nosotros es una cuestión
importante pues nos ratifica en el cumplimiento de esa misma
norma que nosotros nos hemos impuesto. 

Como le decía, AENOR ha renovado con nosotros, ha
validado nuestro sistema de calidad en cuanto a gestión con el
sello ISO 9001. Es importante saber en qué consiste eso,
primero, podemos hablar de los objetivos de esa auditoria,
porque ese sello se otorga después de una auditoria muy
escrupulosa, muy estricta, y, bueno, los objetivos de esa misma
auditoria son los de evaluar la capacidad para cumplir los
requisitos legales reglamentarios y normativos, a los que he
hecho referencia antes, los contractuales también y sobre todo
detectar si hay posibles protocolos que sean mejorables, eso es
lo importante para nosotros, que nos puedan decir, por ahí
podéis mejorar, esto lo estáis haciendo de una manera que es
mejorable o esto lo estáis haciendo mal, corregidlo. Entonces,
eso es lo que realmente nos interesa y a esa selección, a esa
auditoria, bueno, ya nos hemos sometido y la verdad es que la
aceptación ha sido buena. 
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¿Hasta dónde alcanza ese certificado? Lo digo para el
conocimiento de ustedes y su tranquilidad, alcanza hasta la
gestión del control financiero y de nuestra compras; del servicio
jurídico de la contractación, tanto de suministros, servicios,
como contenidos en la publicidad; los mecanismos internos de
formación y contractación del personal, y sobre todo la
valoración de los servicios generales que viene prestando el ente
a las dos sociedades anónimas radio y televisión. 

Como ven ustedes, prácticamente todo, se audita todo con
un alcance máximo del 100%. Y vuelvo a insistir, que se nos ha
renovado el sello por haber pasado todas esas pruebas. ¿Qué
evidencia eso? Pues eso evidencia que tenemos un compromiso
por el hecho de que se presten de conformidad a nuestros
mismos objetivos, a nuestras normas, a nuestro reglamento, a la
legalidad evidentemente todos nuestros procedimientos de
manera rigurosa y transparente. Insisto para tranquilidad de
todos, para la tranquilidad de este equipo directivo, la
tranquilidad de los trabajadores, por extensión de este
parlamento y evidentemente del Govern balear y de nuestra
comunidad, que IB3 haga las cosas bien y que si pasa algo sea
por un error, yo creo que debe tranquilizarnos a todos. 

Muchas gracias.

(El Sr. President reprén la direcció del debat)

6) Pregunta RGE núm. 2541/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessió global d'actius i passius.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la sexta pregunta RGE núm. 2541/14, relativa
a cesión global de activos y pasivos, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Óscar Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Podríamos decir, a grandes rasgos,
que la teoría de las políticas públicas de la izquierda en los
últimos años, y cuando digo los últimos años me remontaría
incluso a los cincuenta últimos años, ha sido en general, y
perdonen ustedes la extracción, la de la multiplicación del sector
público, y cuando digo multiplicación del sector público me
refiero a la creación de órganos, instituciones y comisiones. La
comunidad autónoma de las Islas Baleares no ha sido una
excepción, y es de sobra conocido lo que ha sucedido a nivel
jurídico-político en esta comunidad autónoma en los últimos
años.

Al hilo de esto, como usted sabe, el actual gobierno se
presenta a las elecciones con un programa marcadamente, en mi
opinión, liberal y con la intención de reducir en lo posible el
sector público, y en esta idea de reestructuración del sector
público instrumental de la comunidad autónoma obviamente
también, Sr. Director, entran las sociedades y el ente de
radiotelevisión, no sólo porque sea una demanda ciudadana si
no porque yo creo que las circunstancias han cambiado, los
ciudadanos demandan que se reduzca el sector público y porque
además nosotros así lo entendemos y así lo llevábamos en el
programa electoral. Esto no es ajeno a la realidad política de
España puesto que al parecer es muy cierto que los entes de
radiotelevisión a nivel de todas las comunidades autónomas
están ofreciendo también un proceso de fusión de sus entes y de
cesión global de activos y pasivos. 

En ese sentido, Sr. Director, a mí me gustaría que nos
explicara entre les fases y las propuestas, ¿cómo marcha el
proceso relativo a la cesión global de activos y pasivos en el
ente de Radiotelevisión de las Islas Baleares?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, a grandes trazos, es lo que usted plantea,
nosotros ya en más de una ocasión aquí hemos planteado la
necesidad de optimizar la distribución y la reorganización
interna de nuestra casa. Saben ustedes que nosotros
funcionamos con un ente público y con dos sociedades
anónimas, el ente público que presta unos servicios generales a
la radio y a la televisión como sociedades anónimas y cada una
de ellas pues tiene la responsabilidad de ejercer el servicio
público, la tele de televisión, evidentemente, y la radio pues de
radio. 

Hasta ahí, bueno, yo ya me he manifestado en más de una
ocasión que hace falta revisar eso, como están haciendo otros
operadores autonómicos públicos que están reduciendo este
sistema a un único ente, en algunos casos, o a una única
sociedad anónima, en otros. En cualquier caso, esa distribución
compleja de tres instituciones que conviven eso la tendencia es
a que desaparezca. 

Lo que pasa es que sí es cierto que yo quiero sacar todo este
proceso fuera de la revisión de la reestructuración general que
está haciendo la comunidad de sus distintas sociedades
anónimas públicas porque nosotros ya todos los cambios
estructurales potentes que teníamos que hacer ya los hicimos,
los hicimos en su momento. 



350 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 18 / 20 de març del 2014 

 

Este cambio obedece, la petición de este cambio obedece
única y exclusivamente a optimizar nuestros protocolos
internos, nosotros teniendo tres instituciones nos vemos
obligados a triplicar nuestros expedientes administrativos, ya
sea de contratación de suministros, de servicios, de personal,
tenemos una dificultad importante, movilidad de personal entre
las tres instituciones, tenemos que intercambiar préstamos ante
las tres instituciones, bueno, una complejidad en el día a día
que, bueno, lo que hace es entorpecer nuestra gestión. Me han
escuchado en más de una ocasión solicitar que eso se revise, que
el Govern nos ayude o este mismo parlament o quien sea, nos
ayude a revisar esa estructura porque no es operativa.

Bueno, pues la Comisión de Reestructuración del Sector
Público Instrumental, que es la que se encarga de lo que usted
ha planteado aquí, pues decidió hacerse cargo también de esa
petición y solicitó o recomendó al Govern balear la revisión de
esa estructura y además ya aconsejó el procedimiento que se
debía seguir que es la cesión esa de activos y pasivos de las
distintas sociedades en favor del ente sin liquidación de ambas
sociedades y en esas estamos, hemos puesto en marcha ese
procedimiento, estamos ahora pendientes, ya se nos ha remitido,
es preceptivo el informe tanto de la Conselleria de Hacienda
como la Conselleria de Función Pública, el informe de la
Conselleria de Función Pública ya lo tenemos, es favorable, el
de Hacienda y Presupuestos entiendo que llegara a lo largo... o
mañana o a más tardar la semana que viene, pero entendemos
que va a ser favorable ya por distintos contactos que hemos
tenido con ellos y a partir de ahí el proceso ya no tiene marcha
atrás.

Me toca a mí redactar un informe que hay que presentar en
el Registro Mercantil, luego la redacción de un proyecto que
deberá de contar con el visto bueno del Consejo de Dirección y
ahí el proceso mercantil que..., el protocolo mercantil, la rutina
mercantil que requiere cualquier proceso de fusión, absorción
o cesión.

Básicamente, esa es la idea. Hemos hablado en la anterior
pregunta de mejorar nuestros servicios, de ahondar en la
calidad, en las garantías y esto es un paso importante, esto es un
paso importante. 

En más de una ocasión el Sr. Barceló aquí también lo
apunto, el funcionamiento interno es complicado de entender
porque no es transparente y es cierto y eso es cierto, multitud de
contratos que corresponden a la tele, a la radio, al ente, no se
sabe si el personal o es de la televisión o es de la radio o es del
ente y para un tercero es difícil de entender, cuentas por
triplicado, es complicado de entender.

Bueno, nos proponemos simplificar eso. En el momento en
que eso sea una realidad, que tengamos un único cuerpo
administrativo, que será en ente, quien se encargará además de
prestar el servicio público de radiotelevisión sin delegación en
sociedades anónimas, pues entonces entendemos que será un
ente más fácil de entender, transparente y comprensible para
nuestra ciudadanía que al fin y al cabo es nuestro objetivo y
sobretodo podremos trabajar nosotros con mucha más
tranquilidad y de una manera más sencilla y óptima.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea intervenir, Sr. Fidalgo?

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

No, Sr. Presidente, gracias.

7) Pregunta RGE núm. 2496/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comprendre la realitat.

EL SR. PRESIDENTE:

Para formular la séptima pregunta RGE núm. 2496/14,
relativa a comprender la realidad, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gracias, Sr. Presidente. Benvingut Sr. Director General,
abans d’entrar en matèria m’agradaria felicitar-lo per la
certificació d’AENOR que li ha atorgat el premi ISO. AENOR
no certifica, ni l’equanimitat ni el respecte a la pluralitat ni la
transparència, ni la veritat, açò no ho certifica, certifica altres
coses, però açò no, per a açò crec que li queda un camí per
aconseguir l’ISO.

(Se sent de fons el Sr. President que diu “Va lanzado
Damián”)

Avui que en aquesta comissió, en què aprenem molt i en què
avui hem descobert que el Sr. López Rodó i el Sr. Navarro
Rubio eren d’esquerres, igual eren marxistes leninistes, avui que
hem descobert açò, també em retrotrauré al passat i citaré un
eminent humorista d’aquest país que es deia Jaume Perich, que
va fer famós un aforisme que deia: Televisió Espanyola és la
millor televisió d’Espanya, avui podem dir “IB3 és la millor
televisió de les Illes Balears”, només n’hi havia una abans,
només n’hi ha una en la nostra comunitat ara, eh?, i com que és
la millor televisió que tenim a les Illes Balears entenc que a
través d’aquesta televisió hem de comprendre la realitat del
nostre país.

Ja hem vist fa una estona que la comprensió del nostre país
és impossible a través de l’ens que vostè dirigeix, ho hem vist,
perquè si no són capaços de comprendre una cosa que han
sentenciat els jutges, com hem de comprendre la realitat de cada
dia tan dura que pateixen les persones d’aquest país?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, vagi alerta amb
el que diu, eh?, perquè ha dit que IB3 és la millor televisió que
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hi ha a les Balears, si algú agafa això només i fa un titular
d’això, fantàstic!, jo encantat, eh?, que és el que es fa per aquí,
eh?, vagi alerta que és el que es fa per aquí, eh?, i d’això ja feim
un titular i ja... categoritzam amb això, bromas aparte, hi estic
d’acord, és la millor televisió d’aquesta comunitat.

Bromas aparte, és clar que sí, rotundament sí, Sr. Diputat,
és clar que sí, no tenc cap inconvenient a reconèixer que
reflectim perfectament la realitat de la nostra comunitat, no li ho
dic perquè sigui la resposta correcta políticament, perquè tenc
la convicció que això és així i qualsevol persona que es dediqui
a mirar més de cinc minuts, a escoltar escoltar més de cinc
minuts la ràdio o més d’una horeta la nostra televisió se
n’adonarà que efectivament això és així i si no digui’m vostè si
vostè per conèixer la realitat de la nostra comunitat no escolta
IB3 o no mira IB3 Televisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies... Sr. Ruiz, el Sr. Bauzá li ho pot explicar, perquè hi
entén molt d’això, vull dir, les saunes tenen una part de vapor,
molt agradable, però llavors tenen la dutxa d’aigua freda, vull
dir, a vostè li han cantat molt la sessió de vapor que el Grup
Popular li ha fet ara, però la dutxa d’aigua freda també forma
part de la sauna, és la nostra responsabilitat.

Vostè ens ha dit el que hem de fer i el que no podem fer fa
una estona aquí, en una pregunta de la Sra. Pilar, diu que només
ens interessa el que ens interessa, efectivament ens interessa el
que ens interessa i el que ens interessa no són tant els actius i els
passius, sinó que ens interessa..., vull dir, l’equanimitat i la
transparència i la llibertat d’expressió a IB3.

Vostè ha dit unes coses fa una estona molt preocupants, ha
dit que el vídeo aquest famós del qual hem parlat fa una estona
era inseparable de la realitat d’aquell temps, textual, era
inseparable de la realitat d’aquell temps. Això no és cert, la
realitat d’aquell temps l’han de determinar els tribunals, era
inseparable de la mani..., és inseparable de l’intent de
manipulació informativa que es va fer en aquell temps, però no
de la realitat, perquè la realitat va per un altre camí.

Vostè també ha dit que havien... tractat d’una part i de
l’altra, hi havia dues parts? Hi havia dues parts o hi havia una
realitat i una falsificació?

A través d’IB3..., vostè ha parlat que no censuraven,
evidentment jo no li diré que censuri a la manera goebeliana o
fraguista de la paraula censura, però sí que hi ha moltes maneres
de manipular la realitat a través dels mitjans, per exemple, és a
través d’una manifestació, feta una manifestació, mostrar
pràcticament només la capçalera d’aquella manifestació i no
mostrar la gent, la majoria no silenciosa en aquest cas que
s’expressa; una manera de manipulació és donar a dues
qüestions que tenen un pes absolutament distint, pesos iguals i
açò passa cada dos per tres a IB3, és a dir, un acte amb milers

de persones, un acte amb una desena escassa de persones tenen
el mateix tractament informatiu igualitari.

Manipular la realitat és dir: aquest vídeo els encantarà, no
informar, mirin, aquest vídeo va ser un intent de manipulació
que va ser una televisió pública o una ràdio pública en aquell
moment; un intent de manipulació -i avui matí hem aprovat, fa
una estona, que declarem les festes dels nostres pobles d’Interès
Turístic Autonòmic- és dedicar-se a explicar una realitat festiva
de les nostres illes i no una realitat on la gent pateix i té un
drama. Una manipulació és també..., és també, vull dir, el que
passa amb la llengua a través d’IB3, que ja que parlam de fires,
l’altre dia vàrem poder sentir que s’havia celebrat la Fira del
Ram -la Fira del Ram-, l’altre dia vàrem poder sentir també que
la muntanya més alta de Menorca, la més alta de Menorca, que
deu ser de les 3.500 muntanyes més altes d’aquest país, és
Monte Toro i no El Toro com és aquesta muntanya, i això passa
perquè, no perquè no hi hagi serveis lingüístics a la nostra
comunitat, perquè s’hagi acabat un contracte i s’hagi... intentant
convocar, sinó perquè estan defensant un concepte de la realitat
d’aquest país que sí que passa per defensar “lo nostro” i
defensar “lo nostro”, la nostra realitat no és una escala d’agafar
figues....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, (...)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...(...) sobrassades, sinó que és la gent que no té capacitat en
aquests moments per tirar endavant en aquesta societat i vostè
aquesta realitat..., aquesta realitat s’amaga a través de
subterfugis i a través d’intentar posar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...a la mateixa balança unes coses i altres.

He acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, per menys, el Sr.
Bonet, l’altre dia va muntar un pollo, per menys. Jo no he
validat el contingut d’aquest programa, d’aquests cinc minuts,
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jo no l’he validat en cap moment, jo li he dit que aquest debat
va existir fa deu anys i que és inseparable del que va passar fa
deu anys. No em digui que jo he validat el contingut.  No
manipuli, no manipuli, Sr. Diputat, no manipuli, per menys el
Sr. Bonet l’altre dia va muntar un pollo. Però bé, en qualsevol
cas i fet aquest aclariment, que crec que és important perquè
veig que a vostè li preocupa, d’aquest tema ja n’hem parlat, però
bé, hem de parlar de la realitat de les coses, bé, idò jo li diré per
què crec que parlam de la realitat i que algú, un tercer, pugui
interpretar que dels nostres continguts es desprèn la realitat que
hi ha en aquesta comunitat, miri, no hi ha millor manera per
conèixer al realitat que els mitjans de comunicació, supòs que
això no m’ho negarà, un, dos, tres, tots, o el conjunt tal vegada,
un estudi del conjunt sí que et du a la realitat certa, almenys
molt pròxima.

Nosaltres tenim molts de recursos, Sr. Diputat, entre altres
coses perquè aquest parlament ens atorga molts de recursos, per
parlar de la realitat i els dedicam a parlar de realitat, Sr. Diputat.
Molesti’s vostè a veure la nostra progra..., un dia, un dia
complet, a veure la nostra programació i ja em dirà vostè si se
n’adona o no del que passa a la nostra comunitat. El puc
convidar, crec que aquest exercici no l’ha fet mai i jo li donaré
dades objectives perquè vostè ho vegi.

 A la televisió tenim dos informatius que pràcticament són
dues hores diàries, de realitat -de realitat-; a la nostra ràdio
tenim tres informatius que sumen quasi..., quatre hores diàries
de realitat, no em negui que això no sigui realitat, parlam de
realitat. Els nostres magazins, La Mirada, l’altre dia ja vàrem
discutir que un dels criteris bons per seguir la realitat són els
directes, La Mirada farcida de directes, el mateix que El
Faristol, tant l’autonòmic com les desconnexions on vostè
participa. 

Això és IB3, això és IB3, també és realitat l’horabaixa. En
parlam més?, salut, Salut i Força, en parlam més? Els comptes
clars, d’ economia, Del camp a la mar, Collita pròpia, de la
nostra pagesia, Som Balears, de cultura, Flors en el desert, que
parla dels més necessitats, Uep, com anam?, pagesia, Tira a
tira, cultura i entreteniment, Això és mel, cultura i cuina, Cracks
pel món, de la nostra gent que està repartida per tot el món, Es
cafè d’IB3, que començarà dilluns que ve, Panorama,
d’actualitat rabiosa, realitat, Parlament, també és realitat, no em
digui que no, bé, tal vegada em diu que sí, però jo crec que no.

Sr. Borràs, quan hi ha alguna cosa grossa a la nostra
comunitat, on va la gent?, què va fer la gent quan hi va haver la
marea verda?, què va fer la gent amb l’incendi d’Andratx?, què
va fer la gent amb la declaració de l’infanta?, va anar a IB3, va
cercar IB3, Sr. Borràs. 

No em negui les evidències, és que no em negui les
evidències!, no em negui les evidències. Si parlam de realitats,
si em fa aquesta pregunta jo li he contestar això, per tant,
realitat, realitat i realitat. No realitat inventada d’algun diputat
dels seus que parlen pel Twitter, que diuen coses que no són
exactes i que després ni tan sols es retracten, les tenc aquí per si
les vol mirar després.

No em parli, però, de realitat perquè nosaltres vivim de la
realitat, Sr. Diputat, el que passa és que tal vegada, com li vaig
dir al Sr. Bonet, tal vegada a vostè no li agrada la realitat que

tenim en aquesta comunitat i la voldria canviar, però aquesta és
la realitat que nosaltres intentam transmetre i la que entenem
que hi ha al carrer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

8) Pregunta RGE núm. 2498/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de debat.

Para formular la octava pregunta RGE núm. 2498/14,
relativa a programa de debate, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la palabra, Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Bon dia, Sr. Director General. Duim tres anys posant
exemples cada mes de la manca de pluralisme, des del temps del
Sr. Gómez, i una prova més és la negativa que vostès tenen a
tenir cap tipus de programa de debat que tracti, un cop més, la
realitat social, avui li demanam per què.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de réplica le contesta el Sr.
Ruiz.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, és que he de
comentar el mateix que vaig comentar a l’anterior pregunta, per
menys vostè va muntar un pollo, un ciri, com ho vulgui dir, en
aquesta comissió el mes passat. Jo no consider que IB3 no hagi
de tenir cap tipus de programa de debat, d’on s’ha tret això?, jo
no ho he dit mai, és a dir, no manipuli, no manipuli, jo no ho he
dit mai.

Jo crec que n’ha de tenir i després si vol en parlam, però de
moment no manipuli, no posi en boca meva paraules que no he
dit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

On és? On és el programa de debat? A quina hora el fan?
M’agradaria saber-ho perquè vostè diu “manipula, manipula” i
a mi m’agradaria que em digués a quina hora exacta, el dia de
la setmana en què ho fan, a qui tenen de convidat, quants de
mesos fa que ho fan, és clar, m’haurà de dir que no perquè no ho
va fer.
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Vostè va dir que la realitat del carrer la duen vostès a
través..., literalment: “es fa d’una manera directa i immediata en
el moment en què tu fas directes, agafes i dus al carrer la
televisió o la ràdio. La nostra programació està farcida de
directes. El programa La Mirada amb possibilitat d’intervenció
de la gent del carrer”, és a dir, vostè reflecteix la realitat a través
de directes amb talls a l’atzar de gent del carrer i vostè
considera que això és reflectir la realitat, que reflecteix una
realitat a l’atzar, dels que agafen pel carrer? Vaja, d’una
professionalitat...! Perquè vostè... no dic que aquest programa
no estigui bé, però si vostè em diu que això és tot el que fan per
reflectir la realitat..., llavors em va posar l’exemple de Uep, com
anam?, Palma, pam a pam, Tira a tira, on es reflecteix la
situació social del país? On és? Ara començaran amb
Panorama, sí, tres anys després, veurem què és aquest
programa.

Ja li vaig dir que la realitat que es reflecteix amb aquests
programes és la de mon pare que és un jubilat que té un trosset,
que va a sembrar, que va a passejar la cussa, és clar, aquesta
realitat la reflecteixen, però és que n’hi ha una altra, que per
ventura no els interessa reflectir a vostès.

Ja li ho vaig dir, renuncien a tenir programes de debat que
tendrien un cost pràcticament zero, l’argument econòmic no li
serveix, i deixen l’espai d’anàlisi, contrast de la realitat plural
de les Illes per a mitjans privats, que estarien complint una
funció social a la qual vostè està obligat per llei i l’empresa
privada ho fa, en canvi, per tenir audiència, per tenir majors uns
ingressos, entén la reflexió? Perquè és clar, després vostè se
sulfura, acusa de manipulació, però no escolta les reflexions que
se li fan. La seva decisió és política i és antieconòmica perquè
podria omplir espai amb un programa d’un cost pràcticament
zero. 

La desaparició de programes de debat aquesta legislatura,
amaguen la seva voluntat política, seva i del partit que el va
posar al càrrec que té ara, la voluntat política ideològica
d’ocultar la veu dels que pensen diferent. És un intent de
mostrar vostès una visió esbiaixada de la realitat, mostren
realitat, però només una part i és una manera de manipular,
només deixen sentir les veus dels que governen.

A tall d’exemple: informatius de cap de setmana,
declaracions o anuncis polítics de consellers que les fan dins el
despatx del conseller i que no ofereixen ni una sola veu ni d’un
sindicat, ni d’una associació, ni d’un expert i per suposat ni de
l’oposició, que opini sobre aquesta proposta del Govern. Per
tant, és una línia “ideologitzada” que ha tengut la màxima
expressió en el fet que IB3 Ràdio -i aquí s’ha posat com a
exemple- en aquest curs ha ressuscitat la teoria de la
conspiració. Què no se l’han feta seva? L’hi han donat difusió
i vostè aquí acaba de considerar-la al mateix nivell que el judici
i la sentència del Tribunal, no se n’ha adonat del que ha dit
vostè, eh? Li duré el Diari de Sessions el mes que ve perquè...
i li tornaré llegir el que va dir.

I això és una vergonya, perquè aquest tema de l’11M és
història, però és història de la manipulació periodística d’aquest
país.

Acabarem, només li vull fer una proposta, la proposta que
faci debat de la societat civil balear, debats que reflecteixin la
pluralitat.

Acab fent-li una reflexió: estan enfonsant el prestigi i el bon
nom que podria tenir IB3, des del moment en què la
converteixen en el búnquer de la seva ideologia conservadora i
la fan impermeable a la realitat del país.

Vostè va concloure el mes passat: “tal vegada és que la
realitat a vostè no li agrada i tal vegada és per això és que és
aquí”, això m’ho va dir vostè i ara n’ha tornar presumir, d’haver
dit això. Jo li dic que és a vostè a qui no li agrada la realitat que
hi ha al carrer i que té instruccions de tapar-la quan no li
interessa, com varen fer incloent aquest tros de documental de
Telemadrid d’11M, mesclant coses que ja estan abandonades
per la vergonyosa manipulació que se’n va fer, mesclant-les
amb la realitat que sí que tocava reflectir que era de la sentència
i de les víctimes.

Per tant, rectifiquin, un cop més, això és el que li demanam.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, tornam a
insistir a manipular les paraules, jo no he posat al mateix nivell
una sentència judicial amb un contingut d’un documental, però
què m’està dient, Sr. Bonet, què m’està dient! Però com es pot
dir una barbaritat com aquesta, dic la que ha dit vostè!

Perquè jo l’únic que he dit és que el Sr. Poyatos va
recomanar oblidar-nos d’aquest tipus de consideracions
conspiratives, “conspiranoiques”, com ho vulgui dir, i acatar el
que va dir la sentència i tancar aquest tema, s’ha acabat, tota la
resta, elucubracions seves, perquè aquest tema li agrada i li
interessa, molt bé, idò vàrem fer la nostra programació i això
està tancat i punto, finiquito. 

Veig que torna insistir en el tema de mitjans privats, bé, tal
vegada és que la seva aposta són els mitjans privats en lloc dels
públics, crec que això és un debat perillós, crec que això és un
debat perillós. I vagi alerta, vagi alerta perquè això pot posar
nerviosa a molta gent.

Escolti’m, debat, però si a la ràdio tenim debat cada dia,
cada minut quasi, quasi, debat de la realitat..., 

(Remor de veus)
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... no, ara en parlarem de la tele, però és que són el mateix,
radio i televisió són el mateix, el que passa és que l’operativitat
de la ràdio és molt més àgil, però debat? Si vostès hi participen
i ho saben perfectament, aquest discurs és absolutament
demagògic. Però bé, jo li ho comentaré, l’altre dia en vàrem
parlar, a l’altra comissió en vàrem parlar d’aquest tema...

EL SR. PRESIDENT:

¡Sr. Bonet! ¡Sr. Bonet! 

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

Vàrem parlar d’aquest tema, li vaig dir que començaríem un
debat, Sr. Bonet, cada dia a les nou del matí durant una hora,
dilluns començam, em demana data i hora, dilluns a les nou del
matí, esper que ho escolti, ja té el debat. Debat en el qual
nosaltres també hi creim, que és necessari, debat diari, diari! Sr.
Bonet, a la ràdio i a la televisió. Ja té les xifres concretes. Però
no basta amb això, sinó que el mes d’abril probablement farem
la segona temporada del 50 minuts, sis colAlaboradors que
parlaran de la rabiosa actualitat i amb punts crítics i dispars
parlaran del que hi ha al carrer. Supòs que això li basta, supòs
que això li va bé, o no li va bé?

Em diu que durant tres anys, el Sr. Gómez, bé, és que el seu
discurs també durant tres anys és el mateix Sr. Bonet, és que és
el mateix! És el mateix...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

¡Sr. Bonet por favor! Sr. Bonet, está en turno el Sr. Director
General.

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

... li donam resposta i solucions i sempre al final acabam
parlant del mateix.

Per tant, jo aquí, Sr. Bonet, què vol que li digui. Jo li don
resposta, a partir de dilluns a les nou del matí ràdio i televisió,
debat, persones que parlaran de la nostra realitat i cadascú dirà
el que consideri oportú. El mateix que 50 minuts el mes d’abril,
sis persones, supòs que de les sis n’hi haurà que discreparan,
vull pensar, no?, a no ser què vostè em digui el contrari. Bé,
doncs hi haurà debat i discussió, un pic la setmana, sis persones
que parlaran de la realitat i debat, el que vostè reclama.

I torn insistir, a la ràdio vostè ha tengut la possibilitat de
discutir tot el que ha volgut i més. Per tant, abandoni ja aquest
discurs Sr. Bonet, mai estaran satisfets. Nosaltres tenim una
esperança important dipositada en aquest programa de les nou
del matí, bé, doncs anem a veure si funciona, jo confio que sí,
i si no donarem un marge perquè es pugui recuperar i
consolidar. Bé, debat, debat i debat, clar que tenim debat! Clar
que tenim debat! Ja li he contestat Sr. Bonet, esper que quedi
satisfet amb aquesta contestació perquè si no, no en tenc d’altra.

Em demana debat i jo li don debat, no tenc més resposta. Confio
que es tanqui aquest cicle de reclamar el debat de la realitat. 

Confio que sigui així. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

9) Pregunta RGE núm. 2539/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos lingüístics a l'ens públic.

Para formular la novena pregunta RGE núm. 2539/14,
relativa a recursos lingüísticos en el ente público, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr.
Fernando Rubio. Tiene la palabra Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Director
General per la seva compareixença. I li volíem demanar per
aquesta qüestió, que ha estat una qüestió que no ha deixat de
tenir certa polèmica i la veritat és que tampoc no sabem molt bé
per què. Nosaltres volem recordar que la passada legislatura es
va deixar de prestar aquest servei, el servei de lingüistes dins
IB3 i va ser el nou equip de govern qui va tornar donar una altra
vegada aquest servei. Sí és cert que no es va poder prorrogar el
contracte i ens agradaria saber un poquet quina és la línia que
vostès duran a terme en aquesta qüestió.

Nosaltres pensam que el servei lingüístic és un tema
important, és un tema necessari, sobretot quan parlam d’una
televisió que és una televisió que ha de donar cobertura a la
nostra comunitat autònoma, en la qual té una llengua pròpia;
una llengua amb unes modalitats lingüístiques, amb unes
particularitats i en definitiva, la societat s’ha de sentir
identificada amb la llengua pròpia de la nostra comunitat
autònoma.

Per tant, ens agradaria saber quines seran les actuacions que
posaran en marxa per tal de donar un servei d’assessorament
lingüístic a la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, lo primero la declaración de apoyo a aquest
servei que evidentment hem de menester. Si hem parlat abans
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d’excelAlència del nostre servei, en els nostres protocols
administratius interns, com no podem reclamar i haver de
menester aquest servei de correcció lingüística a la nostra
televisió? Insistesc, el meus colAlaboradors m’ho han sentit dir,
nosaltres tenim 48 hores d’emissions diàries, 24 a la ràdio i 24
a la televisió. I evidentment això ha de menester una supervisió
de correcció de gent capacitat i autoritzada perquè sigui el més
correcte possible i que no hi hagin errors, perquè podem
cometre errors, perquè a la ràdio bàsicament es parla i es poden
cometre errors i a la televisió es parla i s’escriu i també es
poden cometre errors. Per tant, hem de tenir algú capacitat per
supervisar totes aquestes coses. 

Però permeti’m que faci una mica de memòria de com ha
evolucionat tot això. Aquest servei de correcció estava en mans
del COFUC als inicis de la nostra televisió i de la nostra ràdio,
durant el primer mandat, la primera direcció general, que
coincideix amb la primera legislatura d’aquesta institució. A
l’anterior legislatura se va canviar, es va dipositar en mans de la
Universitat aquest servei, que varen fer la seva feina amb
absoluta normalitat, fins a mitjans de l’any 2011 en què aquest
conveni va desaparèixer, i no es va pagar. Es va liquidar el
servei i no es va pagar, 700.000 euros que nosaltres vam heretar,
no vam heretar el servei, però sí vam heretar el deute. Vaja, una
situació ideal, i més a un any on els retalls pressupostaris eren
molt importants. Però havíem de pagar el servei que varen
gaudir uns altres i nosaltres en aquell temps no teníem.

Però bé, com que era una mesura d’urgència, perquè és vera
que nosaltres consideram que s’ha de tenir aquest servei de
correcció, doncs vàrem fer el que havíem de fer el més ràpid
possible i va ser arribar a un enteniment amb l’Institut d’Estudis
Baleàrics per tal que ens donessin professionals que se’n
cuidessin d’aquesta supervisió i correcció lingüística. Vàrem
tenir tres becaris que se’n varen cuidar durant un any, d’octubre
de l’any 2012 a octubre de l’any 2013. Per qüestions d’ordre
jurídic i administratiu no vàrem poder renovar aquest conveni
amb l’Institut d’Estudis Baleàrics i vàrem tenir el problema i a
dia d’avui encara no tenim aquest servei. Però el tenim previst
i la solució bàsicament serà Sr. Diputat, per a la seva
tranquilAlitat i la de tots nosaltres, és tenir 2 persones funcionaris
de la Conselleria d’Educació, capacitats i qualificats per
encarregar-se d’aquest servei, el primer s’incorporarà dia 1
d’abril i l’altre el mes de juny, s’incorporaran a IB3 per fer la
feina de correcció i supervisió de l’ús de la nostra llengua a la
nostra institució. Se crearà també un grup de treballadors
lingüistes, baix la coordinació d’aquests dos funcionaris per tal
de què el servei sigui absolutament complet.

Nosaltres no hem parlat..., perquè ja hem sentit disbarats,
però molts. Nosaltres no estam parlant ni de balearització, ni de
negar la unitat de la llengua, justament el que jo vull són
lingüistes que cuidin de la correcció de l’ús del català a la nostra
televisió i a la nostra ràdio i punt. Tan fàcil com això. Això
tenim previst justament amb el pla que li he comentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Rubio?

10) Pregunta RGE núm. 2497/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compromís i obligació de treballar des del criteri
professional.

Para formular la décima pregunta RGE núm. 2497/14,
relativa al compromiso y la obligación de trabajar desde
criterios profesionales, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs. Tiene la palabra Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. De la moció de control de l’oposició
per part del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. Sr. Director General, ja m’ha tranquilAlitzat,
tornarem tenir servei de correcció lingüística, m’ha
tranquilAlitzat, supòs que ja no tornaran dic chocolate, tarta,
aquestes coses, Monte Toro, totes aquestes coses que estan
passant; ja no hi tornarà haver programes de ràdio que són, com
han qualificat algunes persones, com autèntics spams
lingüístics.

M’ha tranquilAlitzat. Nosaltres què vol que facem? Ens
dedicam a dir barbaritats, a manipular, encetar debats perillosos
aquí, a construir una realitat que és una realitat distinta de
l’oficial, perquè la realitat real és una i l’oficial és una altra. Jo
li deia fa una estona que IB3 és la millor televisió de les Illes
Balears, quan Televisió Espanyola, la de Franco, era la millor
televisió d’Espanya i no ho dic perquè sigui franquista la d’IB3,
sinó perquè la de Franco és que només n’hi havia una, com ara
només n’hi ha una. Aquesta no és ni grande ni libre, no és
grande perquè és modesta i no és libre perquè està manipulada,
però és l’única televisió que tenim a les Illes Balears.

Considera vostè que IB3 compleix amb el compromís i
l’obligació de treballar des del criteri professional?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

És el mateix que allò de la realitat i el pluralisme i tot això,
clar que sí! Home tendríem un bon titular si digués que no, es
muntaria un ciri important. Però li ho dic amb convicció, perquè
efectivament és així i la realitat és aquesta, no hi ha alternativa,
no hi ha alternativa Sr. Borràs, clar que sí!
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, si estic convençut que ho diu amb convicció, perquè
vostè ha vingut a fer allò que havia de fer i ho fa com ho havia
de fer. Estic convençut d’aquesta convicció. Però miri, vostè
parla que aquí no qüestiona coses, vostè diu que hi haurà un
servei d’assessorament lingüístic, estic content. Vostè deia en
aquesta comissió a una pregunta del Partit Popular, dia 18
d’octubre del 2012, “entenem que hem de donar compliment a
la correcció lingüística en els nostres mitjans audiovisuals,
perquè això és clau, a més tenint en compte que nosaltres som
referents audiovisuals a la nostra comunitat. No podem deixar
de pronunciar o escriure amb errors, ja que això ens passaria
factura, torn insistir, perquè som referents a la nostra
comunitat”.

Compartesc totalment aquestes paraules. Però des de finals
d’octubre no tenim correctors lingüístics i passa el que passa,
Monte Toro, Fira del Ram, el chocolate, la tarta i moltíssimes
coses més. I passa que la televisió que vostè dirigeix, vostè és
el responsable de la programació i després la desenvolupen
professionals, magnífics professionals de l’ens, però que estan
dirigits per persones que vostè ha nomenat, la decisió és seva,
vostè és una persona nomenada..., ja sabem com va ser nomenat
i els mèrits pels quals va ser nomenat, perquè havia de fer allò
que havia de fer. 

En aquest sentit, tenim que IB3 s’ha posat a piular a Twitter
en salat, tenim que sala coses que són absolutament fades, i
tenim també que ha emès anuncis a la televisió que qüestionen
la unitat de la llengua catalana. I si aquesta televisió tingués,
com hauria de tenir, un consell assessor de continguts i
programació, que hauria de vetllar precisament sobre què es pot
emetre i que no es pot emetre en publicitat, perquè una cosa és
publicitat i l’altra és propaganda, si a la televisió pública
tenguéssim aquest consell assessor professional, on hi hagués
representades totes les persones, entitats i sectors socials, que la
llei diu que s’ha de complir, igual vostè no estaria tan ample
com està en aquests moments. Perquè vostè, amb un consell de
direcció fet a su imagen y semejanza, també amb criteris
professionals més que discutibles, incomplint la llei de punta a
punta en aquest cas, vostè igual tendria més problemes.

Ara, mentre vostè en qüestions lingüístiques faci
declaracions tan solemnes com les que vostè va fer aquí, a més
aixecant la veu fa un any i mig o dos, sobre com s’ha de
pronunciar el cognom del president d’aquesta comunitat, en
contra dels criteris dels lingüistes, amb una “z” ben sonora en
tost de la líquida que seria de la nostra parla, mentre vostè faci
açò, pensarem que l’únic consell assessor que interessa a la seva
televisió, per viure i comprendre la realitat com vostè la viu, és
l’assessorament del Círculo Balear.

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
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, siguem seriosos, estic
absolutament convençut que vostè no creu ni en la meitat de les
coses que m’ha dit, n’estic absolutament convençut. El que
passa és que ens devem a la serietat perquè estam en seu
parlamentària...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Por favor silencio...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, Sr. President, una qüestió d’ordre? Si no ens podem
dirigir a aquestes persones, elles tampoc no podrien intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

¡Sr. Borràs, por favor! Está hablando el director general...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, estan parlant membres directius que els acompanyen...,

EL SR. PRESIDENT:

Respete la intervención. Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i ens han dit que no ens podem dirigir a ells, no ho hem
fet...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, un poco de orden, respete las normas. Siga Sr.
Director General.

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

Ens podem permetre qualque llicència humorística, però
evidentment dir allò que vostè ha dit, jo crec que és excessiu,
som a la seu parlamentària, és a dir, el Círculo Balear...

Evidentment jo tampoc em veig en coratge què ningú no
canviï el llinatge del Sr. Bauzá, que jo sàpiga és Bauzá..., que jo
sàpiga. No tenc per què canviar-li el llinatge a ningú Sr. Borràs,
Damián...
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

¡Silencio, por favor!

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

Home!, no tenc jo aquest coratge.

La seva preocupació pels temes lingüístics hauria d’haver
estat prèvia també, quan no es pagava Sr. Borràs. Aquesta
preocupació l’haurien d’haver tengut també abans, que nosaltres
vàrem heretar un no servei, perquè no tenien servei i vàrem
heretar el deute. Vull dir, aquesta preocupació que em pareix
molt correcta, perquè jo també la tenc, l’haurien d’haver tengut
abans. Crec que és de justos, de gent seriosa pensar d’aquesta
manera.

Miri, em parla de la professionalitat a IB3. Vostè hauria de
venir a la nostra redacció, veure tots els editors que tenim allà,
els redactors, càmeres. Vostè pensa que si no és amb criteris de
professionalitat, la coordinació de tota aquesta gent és possible?
Si no és amb criteris de professionalitat, tot això bota pels aires,
Sr. Borràs, és l’única opció, no n’hi cap una altra. Home!, a no
ser què vostè mescli ous amb caragols i em parli del Círculo
Balear, i fascismo i no sé què...

(Remor de veus)

Bé, és igual, el Círculo Balear jo crec que va més en camí de
ser un altre partit ara que no el Partit Popular, crec. No em
mescli coses.

En qualsevol cas i per ratificar-me en el que nosaltres deim,
la professionalitat per a nosaltres dels nostres treballadors és la
nostra garantia, de fer les coses amb pluralitat, de reflectir la
nostra societat i fer les coses bé, Sr. Borràs. No em creurà,
perquè vostè té un discurs ja preparat per als quatre anys i
d’aquí ningú no el mourà. Abans el Sr. Bonet parlava de què en
Gómez ja venia... bé, és que aquest discurs ja liquidarem la
legislatura i serà el mateix, jo crec que convé actualitzar-ho.
Això va en la línia del que sempre comentam, manual de
l’oposició, atacar els mitjans públics, bàsic, punt i ja està, i, si
no, mirin les quatre preguntes...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

¡Silencio por favor!

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

Mirin les quatre preguntes, van per aquí.

En qualsevol cas, nosaltres tenim absoluta fe en els nostres
professionals, tots els nostres professionals, independentment
del seu criteri, perfil o el que pugui ser, perquè són professionals
d’aquesta casa i estar en mans seves és una garantia per a
nosaltres tractar la informació amb pluralitat i dedicar-nos
sobretot a dur la nostra realitat de la nostra televisió i de la
nostra ràdio.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

11) Pregunta RGE núm. 2540/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programació a les eleccions europees.

Para formular la décimo primera pregunta RGE núm.
2540/14, relativa a programación para las elecciones europeas,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Fernando Rubio. Tiene la palabra Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per haver-me dit Sr.
Rubio i no Sr. Ros, perquè efectivament estam duent el debat a
un absurd que francament jo crec que és absolutament
innecessari...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

¡Silencio por favor! Está interviniendo el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sr. Director General, li volíem fer aquesta pregunta,
concretament referida a la programació de la ràdio i la televisió
pública, en un moment en què vénen unes eleccions, que són les
eleccions europees i voldríem saber quina serà aquesta
programació, de quina manera afectarà la graella, de quina
manera afectarà els espais informatius. En definitiva, tots els
canvis que s’han d’introduir quan ve un procés electoral de
participació ciutadana, on sobretot quan parlam d’una televisió
pública, doncs s’ha de vetllar...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Por favor respetarán el silencio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...per un compliment escrupolós de la legalitat, de la llei. I
dic això perquè avui vénen aquí a donar lliçons de la seva
gestió, membres d’una formació que tal vegada són els menys
indicats per donar aquestes lliçons. Perquè, molt de queixar-se
que aquesta televisió no compleix una sentència judicial, o molt
de queixar-se que aquesta televisió no s’ajusta a la legalitat, i
resulta que nosaltres entenem que aquesta televisió és
absolutament escrupolosa amb el compliment de la legalitat i
amb el compliment de les sentències. Diferent va ocórrer quan
persones que avui es consideren legitimades per donar lliçons
i gestionaven una televisió pública a la nostra comunitat
autònoma, i eren condemnades reiteradament, reiteradament,
perquè no complíem la normativa en matèria electoral.

Per tant, insistim que nosaltres estam convençuts que
aquesta no serà la tònica d’aquesta direcció general. I per tant,
s’aplicarà la normativa electoral en tot moment quan ve un
procés electoral.

Però sí ens agradaria saber, Sr. Director General, quins seran
els canvis o quina serà la programació que té prevista la direcció
general per a la Radiotelevisió pública de les Illes Balears?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivament, així com ho planteja vostè, és obligació nostra
intentar explicar a la nostra ciutadania què passarà d’aquí a
pràcticament ...., el mes de maig per mor de la convocatòria de
les eleccions europees i és obligació nostra fer una tasca
divulgativa perquè tots i cada un dels nostres ciutadans puguin
comprendre què ens jugamb amb aquesta convocatòria
electoral.

Nosaltres tenim la programació més o manco planificada,
evidentment hi ha d’haver una validació, ratificació primer per
les distintes possibilitats, ja que hi participa el Parlament
Europeu dins la nostra programació, ja els ho contaré. I després
la Junta Electoral que evidentment ha de certificar i validar les
nostres actuacions. Bàsicament seran tres línies, primer intentar
explicar la funció de les institucions europees i com ens afecta
el govern europeu a la nostra comunitat. Jo crec que és una tasca
fonamental.

Després parlarem també de la feina que han fet les nostres
parlamentàries, na Teresa Riera i na Rosa Estaràs, durant
aquests cinc anys de mandat que els ha tocat desenvolupar, i
després els distints programes, evidentment, com tothom
comprendrà, els distints programes de les diferents opcions que
es presenten, concorren a aqueixes eleccions. Hem de ser el
mitjà perquè la gent pugui comprendre què és el que ofereix
cada formació política. Torn a insistir: això sempre amb la

supervisió de la Junta Electoral, que és la que ha de validar totes
i cada una de les nostres actuacions. 

Els comentaré que a la televisió, en precampanya, hi
dedicarem del nostre programa Panorama, que saben vostès que
es va estrenar dissabte passat; farem un seguiment 24 hores de
les nostres diputades, com els deia abans, na Rosa Estaràs i na
Teresa Riera, dins la seva feina el que han pogut desenvolupar
durant aquests cinc anys en el Parlament Europeu. Després
tenim en preparació, sense confirmar, un programa especial que
voldríem fer des dels estudis i platós del Parlament Europeu, de
radiotelevisió, que tenen uns estudis, una infraestructura
dedicada a les diferents televisions i ràdios que vulguin fer feina
des d’allà, i els posen a la nostra disposició justament per fer
aquest tipus d’actuacions; el que passa és que aquí estarem
sotmesos a l’agenda del Parlament Europeu, seran ells que ens
parlaran de la seva disponibilitat o no; per tant no els puc donar
dates.

Ja en el que és la campanya, com comprendran farem una
programació especial el dia de l’inici de la campanya electoral,
el dia que es dóna el sus al moviment de formacions polítiques,
dia 9 de maig a partir de les 24 hores, i com ens correspon farem
l’emissió dels diferents espais gratuïts a disposició de les
formacions polítiques amb la proporcionalitat que ens digui la
Junta Electoral. De la mateixa manera i amb el mateix criteri,
entrevistes als diferents candidats que es puguin proposat al
Parlament Europeu, i un programa especial de debat, encara
amb el dia per determinar, dels diferents candidats que es
presentaran al Parlament Europeu. Farem, com no podria ser
d’altra manera, una programació especial dia 25 de maig, un pic
conegut el resultat de les eleccions, i proclamació de la
candidatura guanyadora. 

Tot això pel que fa a la televisió. I a la ràdio alguna cosa
semblant; el que passa és que començam uns dies abans, la
setmana que ve, i ja dia 24, 25 i 26 farem connexions amb en
directe amb un equip enviat a BrusselAles, que ens explicarà...,
bé, qüestions diferents a diferents institucions europees, entre
elles, evidentment, el Parlament; estarem en contacte també
amb les diputades actuals, que tendran ocasió d’explicar la seva
feina, i el mateix programa que els deia per a la televisió també
serà compartit amb la ràdio, depenent de les instalAlacions que
pugui posar a la nostra disposició el Parlament Europeu.

Tot això en temps de precampanya. Durant la campanya, la
darrera setmana de la campanya, de dia 17 a 23, farem un
seguiment diari de com van les actuacions de les diferents
formacions polítiques, dels diferents candidats que hi concorren.
A partir de les 20 hores al nostre informatiu vespre farem, ben
igual que a la televisió, espais gratuïts de publicitat electoral
amb atenció als criteris que ens digui la Junta Electoral, i
entrevistes als diferents candidats. Farem també per ràdio el
mateix programa debat que farem a la televisió amb els
diferents candidats, i tancarem exactament igual que la televisió,
el dia 25 de maig, amb el recompte i la proclamació de la
candidatura guanyadora.
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Tot això és un esborrany perquè encara és molt prest però,
bé, ens hi hem volgut posar amb temps. Ha de comptar amb la
supervisió de la Junta Electoral, i evidentment amb la
participació de les diferents candidatures, i, com veuran vostès,
amb la idea bàsica de complir amb la nostra obligació
d’informar, d’aportar informació a la nostra ciutadania, a la
massa crítica que després haurà de triar entre una formació o
una altra, o una altra o una altra, per tal de conformar el
Parlament Europeu que, evidentment, com tots vostès sabran, té
una repercussió important en el nostre dia a dia a la nostra
comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

12) Pregunta RGE núm. 2542/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incentivació de la contribució activa de l'ens
públic en els diferents àmbits de les Illes Balears.

Para formular la duodécima pregunta, RGE núm. 2542/14,
relativa a incentivación de la contribución activa del ente
público en los diferentes ámbitos de las Illes Balears, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando
Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, li volem
fer aquesta pregunta perquè consideram que és important que
des de la Radiotelevisió pública de les Illes Balears es doni
cobertura a tota una sèrie de sectors de la nostra comunitat
autònoma que fan feina de valent per lluitar en molts de casos,
per exemple, colAlectius, entitats, associacions que estan fent
una feina encomiable pels serveis socials, per aquelles persones
marginades, per aquelles persones que no tenen per menjar,
persones que estan implicades en el món de les drogues o
persones que tenen risc d’exclusió social. Nosaltres en aquest
sentit volem donar l’enhorabona perquè a través de Tots donam
una mà s’està donant cobertura a tot aquest món i s’està fent un
impacte important. 

Jo crec que és ben necessari que els espectadors i els
radioients de la nostra comunitat autònoma sàpiguen a través
d’aquest canal, d’aquesta via de comunicació com és
Radiotelevisió de les Illes Balears, l’impacte que tenen aquestes
entitats i aquestes associacions dins la nostra societat i la tasca
i la feina que fan. A més a més crec que és una feina encomiable
en la qual hem hagut de viure moments molt complicats i
difícils des del punt de vista econòmic i social, motivats per una
crisi econòmica que ha estat molt greu, i per tant hi ha hagut
moltes persones implicades, moltes persones afectades per
aquesta crisi, i la feina i la tasca d’aquests colAlectius ha estat
imprescindible per tal d’intentar amortir els efectes d’una crisi,
insistesc, devastadora.

Crec que fer propaganda, per dir-ho d’una manera que
tothom ens entengui, d’aquestes obres i d’aquestes actuacions
és una de les tasques i de les funcions públiques que ha de tenir
Radiotelevisió de les Illes Balears per traslladar tot aquest
missatge d’obra social que s’està fent a la nostra comunitat
autònoma. 

Però també pensam que no només és el sector social o el
món de la part de l’acció social el que s’ha de promoure o s’ha
d’intentar donar-li cobertura des de la radiotelevisió pública,
sinó que també altres colAlectius i altres sectors importants, que
fan una tasca importantíssima dins la nostra comunitat
autònoma, han de tenir també aquesta cobertura i han de ser
promocionats a través de la nostra radiotelevisió pública. Per
això li volíem fer aquesta pregunta, i ens agradaria saber de
quina manera vostès pensen continuar donant difusió a aquests
colAlectius a través de Tots donam una mà, i quina seria un poc
la cobertura que es farà per a aquest any 2014, i també de quina
manera es farà extensiva a altres colAlectius o a altres sectors de
la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contestat 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. Gràcies, Sr. Diputat. Bé,
efectivament vostè ha fet referència a la nostra campanya de
responsabilitat social corporativa, Tots donam una mà, amb una
campanya que ja estava en marxa, la vàrem heretar, vull dir que
no és que sigui mèrit nostre; el que passa és que nosaltres l’hem
volguda mantenir perquè els resultats són francament
extraordinaris, i compleixen una funció de pluralitat i de realitat
que és bona. No he comentat abans però, bé, això és realitat,
també; hi ha una part que s’ha de destacar que és tota aquesta
gent que té unes necessitats i que nosaltres intentam explicar i
cobrir, i ajudar així com podem.

Vàrem donar compte a la darrera compareixença del resultat
de la campanya durant l’any 2013, i m’agradaria ara, aprofitant
les seves paraules, comentar com està funcionant la campanya
l’any 2014, i efectivament si tenim qualque novetat, que la
tenim, que m’agradaria explicar aquí.

Vàrem iniciar l’any 2014 amb un conveni amb Mallorca
sense fam durant el mes de gener; saben vostès que nosaltres el
que feim és posar a la seva disposició els nostres recursos,
nosaltres no podem donar subvencions i per tant el que feim és
oferir els nostres recursos, la nostra pantalla, els nostres
micròfons, perquè puguin explicar què són, qui són, com fan el
que fan i de què tracta la seva associació, i els ínputs que ells
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tenen són importants, i a vegades ens ho fan arribar a mode
d’agraïment; ho podem llegir com ho hem llegit en altres
ocasions -això és Mallorca sense fam, del mes de gener:
“Manifestam la nostra satisfacció i el nostre agraïment a tot el
personal d’IB3 que fa possible aquest projecte”. El mes de
febrer l’associació Toc toc, ¿me abrazas?, que són de famílies
d’acollida: “Gracias por vuestra implicación en la campaña,
els resultats són extraordinaris...”; bé, una evidència. Si dones
publicitats has de tenir una repercussió important, i ells ho
agraeixen moltíssim. 

El mes de març encara no tenim el resultat, com vostès
comprendran, perquè no hem acabat, però sàpiguen que ho hem
firmat amb malalts de Crohn i colitis ulcerosa; i el mes que ve
firmarem amb nins autistes, amb l’associació de pares de nins
autistes. 

Com veuen és una labor que parla també de realitat i que
sobretot pretén retornar a la societat el que ens ha donat via
pressupost. Hem d’estar agraïts perquè nosaltres menjam dels
pressuposts públics, i tots aquells que ara es beneficien d’això
han pagat els seus imposts; per tant és la manera de retornar
això a la nostra societat.

Volem donar una passa més enllà; amb la reestructuració
que tenim la setmana que ve -i aquí aprofit per contestar la seva
pregunta-, la reestructuració que feim de la graella la setmana
que ve, aprofitant que tenim el Cafè d’IB3 a les nou del matí,
amb aquest debat amb diferents colAlaboradors, substituïm la
petita tertúlia que tenim a La Mirada a les 12 del matí durant
dos dies a la setmana per donar un espai a les diferents ONG i
entitats benèfiques perquè puguin explicar els seus projectes. Es
tracta de continuar, sortir del conveni puntual que tenim amb les
entitats que firmen el conveni amb nosaltres per donar-los, a
través d’un espai setmanal durant dos dies a la setmana,
continuïtat a l’explicació de les seves feines, no necessàriament
per haver firmat un conveni, sinó qualsevol que tengui la
possibilitat d’explicar el seu projecte, solAlicitar ajuda o explicar
qualque campanya que tenguin en marxa.

Això ho ha reivindicat molts de pics el Sr. Abril, vull dir, als
més necessitats els hem de donar cobertura. Idò aquesta és la
nostra intenció, donar cobertura a tota aqueixa gent que ho
necessita amb un exercici de realitat, amb els nostres recursos.
Per tant és un motiu de satisfacció nostra poder alliberar un
espai perquè ells el puguin aprofitar, i segur, segur que el retorn
serà molt important i que ens satisfarà a tots.

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Rubio, ¿desea intervenir?

Una vez agotado el orden del día de hoy sólo 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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