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EL SR. PRESIDENT:

Comenzamos la sesión de hoy, y en primer lugar pediría si
se producen sustituciones.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sr. Presidente. Eulalia Llufriu sustituye a José María
Camps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Alejandro Sanz.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Damià Borràs.

Compareixença RGE núm. 9020/14, solAlicitada per la
presidència de la comissió, del director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'explicar els motius i criteris per als nous nomenaments
dels directors d'IB3 Ràdio i de Televisió, respectivament.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al único punto del orden del día de hoy, relativo a
la comparecencia RGE núm. 9020/14, del director general del
ente público de la Radiotelevisió de las Illes Balears para
explicar los motivos y criterios para los nuevos nombramientos
de directores en IB3 Radio y Televisión, respectivamente,
solicitada por el mismo presidente de la comisión.

Asiste el Sr. Josep Maria Codony i Oliver, que ejerce
transitoriamente las funciones de director del ente público de la
Radiotelevisió de las Illes Balears, acompañado por José Miguel
Fabregat Planas, gerente del ente público; José María Castro
Catena, director de Informativos de IB3; Eduardo De la Fuente
Carrillo, director de IB3 Radio; y Joan Frontera Mayol, cap de
Comunicació y web corporativa del ente público; y José Manuel
Fernández Zapata, jefe de Recursos Humanos.

Tiene la palabra el Sr. Josep Maria Codony i Oliver para la
exposición oral. Tiene la palabra.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, EN
FUNCIONS (Josep Maria Codony i Oliver):

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades,
comparesc davant vostès en aquesta comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears per
explicar els motius i criteris per als nomenaments de dos
directius; d’una banda, el director d’informatius d’IB3

Televisió, Sr. José María Castro i, d’altra banda, del director
d’IB3 Ràdio, Sr. Eduardo De la Fuente.

Per començar els diré que la feina feta en aquest sentit pel
meu antecessor, el Sr. José Manuel Ruiz, va ser impecable per
als dos nomenaments, perquè es varen ajustar fil per randa a la
legislació vigent; més concretament estaven ajustats a l’article
23.2.c) de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic
de la Radiotelevisió de les Illes Balears. I què diu aquesta llei?
Probablement vostès ja la coneixen, però em permetran que els
recordi breument aquest punt. La Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, en el seu article 23.2.c) diu: “El director o la directora
general té, en particular, les següents competències: nomenar
amb criteris de professionalitat, una vegada escoltat el consell
de direcció i prèvia notificació a aquest consell, nomenar -dic-
el personal directiu i els administradors únics de les societats
filials prestadores del servei públic”. I així es va fer, i així es va
fer, nomenar el director de la ràdio personal d’alta direcció, és
a dir, personal directiu. Una vegada escoltat i notificat al consell
de direcció, va ser contractat per criteris professionals el dia 16
de juliol del 2014, després d’aplicar el procediment regular per
la llei abans esmentada, és a dir, la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, 22 de desembre de 2010. El lloc de direcció de la
ràdio és un contracte d’alta direcció, i això vol dir que es pot fer
per nomenament directe del director general, i així es va fer,
seguint criteris professionals en base al currículum del Sr. De la
Fuente. 

La direcció d’informatius, en canvi, està contemplada com
un contracte d’alta direcció professional, i així es va formalitzar;
convocant un procediment que garantís la publicitat i la
concurrència, i la selecció es va fer en base als principis de
mèrits i capacitat, es va dur a terme un procés de selecció del
qual va resultat triat el Sr. Castro amb el resultat d’excelAlent en
totes les àrees de l’entrevista.

Si volen després els puc explicar la diferència entre alta
direcció i alta direcció professional. Abans, però, permetin-me
que els digui alguns dels mèrits d’aquests dos senyors per ser
contractats. 

D’una banda, en el cas del director de la ràdio, el Sr.
Eduardo De la Fuente, se’l va contractar amb criteris
exclusivament professionals i periodístics, acreditats amb la
seva trajectòria, una trajectòria que els darrers deu anys ha estat
lligada a l’àmbit de la comunicació de les Balears; també és una
persona que ja coneixia IB3 perquè hi havia fet feina una llarga
temporada: De la Fuente va estar a IB3 Ràdio des dels seus
inicis, el 2005, i posteriorment va ser editor als informatius
d’IB3 Televisió, a més de coordinador, director i productor
d’altres espais televisius de la cadena pública durant uns quatre
anys. Com a gestor també s’ha de dir que va ser responsable de
recursos humans de l’empresa SBT, Servei Balear de Televisió,
que era l’adjudicatària dels serveis informatius d’IB3 Televisió
i Ràdio.
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Pel que fa al Sr. José María Castro, l’actual director
d’informatius d’IB3, els podria llegir el seu extens currículum;
els podria dir que té 33 anys d’experiència, que ha estat 16 anys
a La Vanguardia, els podria dir que ha estat subdirector
d’informatius d’Onda Cero, o director d’informatius regionals
d’Antena 3; també a IB3, on va ser director d’informatius des
dels seus inicis fins al 2007. Té una llarga trajectòria, però no
els contaré més coses del seu currículum, sinó que directament
els llegiré l’acta de nomenament del Sr. José María Castro com
a director d’informatius d’IB3. “Nomenament del Sr. José
María Castro Catena com a director d’informatius de la
Televisió de les Illes Balears. El Sr. José María Castro Catena
va presentar la seva baixa com a director de la Ràdio de les Illes
Balears amb data d’efectes 14 de juliol de 2014, essent
contractat l’endemà, 15 de juliol, com a director d’informatius
d’IB3. Aquesta nova relació laboral es va formalitzar mitjançant
un contracte d’alta direcció professional, ja que així està
contemplat aquest lloc de feina en la relació de llocs de
l’empresa anteriorment esmentada. Donat que la selecció de
personal d’alta direcció professional ha d’atendre un
procediment que garanteixi la publicitat i la concurrència, i la
selecció d’aquest personal s’ha de fer en base als principis de
mèrit i capacitat, es va dur a terme un procés de selecció en el
qual, com s’hi pot llegir, s’indica que el perfil de José María
Castro és -i citaré textualment- excelAlent en totes les àrees de
l’entrevista”. Crec que és una qualificació prou eloqüent.

Gràcies, senyores i senyors.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Para formular preguntas o
observaciones procede la intervención ahora de los grupos
parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS tiene
la palabra el Hble. Diputado Sr. Abril, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Bon dia, Sr. Codony. En condicions
normals li donaria l’enhorabona, però entendrà que des del més
rotund desacord amb qui ja va ser l’anterior director, avui
candidat del Partit Popular a la segona ciutat més important de
l’illa, i amb una manera de funcionar i de prendre decisions amb
un consell de direcció monocolor, doncs no estigui ni molt
menys d’acord amb el seu nomenament per molt que sigui en
funcions, perquè sobretot en allò que estam en desacord és amb
aquesta manera de funcionar, tot i que li agraesc la
compareixença, perquè almanco ajuda a donar una certa
aparença que aquesta comissió de control podria parèixer que
controla alguna cosa. Ja vaig dir al seu antecessor, li vaig
demanar una vegada a veure si es posava nerviós, quan venia a
aquesta comissió, perquè jo m’hi pos, quant sent que tenc la
responsabilitat de representar una part, no dic tots els ciutadans,
però sí una part de la ciutadania, i em va dir que no i es va posar
a riure, i jo crec que amb això va evidenciar com era aquesta
comissió de control.

En tot cas aniré per feines, i demanaria al Sr. President, en
virtut de l’article 77.2 del Reglament, si per analogia podria
utilitzar, donat que aquesta és una comissió encarregada del
control d’un mitjà audiovisual, utilitzar per ilAlustrar la meva
exposició, i sense superar el temps establert, una petita

exposició de vídeo. Consultats els serveis jurídics entenc que ho
puc fer, i el servei tècnic, sense possibilitat que realment això
pot ser possible.

EL SR. PRESIDENT:

Entiendo que el artículo que usted invoca, el 77.2, dice bien
claro que cualquier diputado puede pedir durante la discusión o
antes de votar la lectura de las normas o los documentos que
cree conducentes. Por consiguiente no creo que la exposición de
un vídeo sea la lectura de un documento. A mi me hubiese
gustado que previamente hubiese hecho esta solicitud, y tal vez
sabríamos más claramente lo que quería.

Por consiguiente se lo denegamos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si el president em pot dir a quin article posa que s’ha de fer
una instància per demanar amb quin mitjà em puc expressar en
aquesta comissió...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, creo que le he explicado bien lo que dice el
artículo. Por consiguiente continue su exposición, si lo desea.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, jo crec que aquesta és una nova demostració que... així
com es maneja l’ens públic, amb les poques eines que tenim de
control, idò evidentment es posen també obstacles en aquesta
mateixa comissió parlamentària perquè es pugui exercir de
manera efectiva aquest control. Els diré el que anava a posar,
que tanmateix afortunadament existeixen les xarxes socials, per
garantir allò que un mitjà de comunicació públic no és capaç de
garantir, com avui es demostra. Tampoc no tenia gaire
esperances que donassin les imatges que hi ha, i són imatges
que segurament -havia fet una petita selecció- molts de vostès
hauran vist. Si ens posam legalistes, ni tan sols el cessament i
sobretot el nou nomenament del director general no han estat
comunicats en temps i forma a aquesta cambra, i no s’hauria de
celebrar aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, no se vuelva a equivocar en sus afirmaciones, no
afirme lo que no sabe.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, és que he consultat el registre avui matí mateix per
comprovar-ho, president, però bé, és igual, si em vol continuar
interrompent ho pot fer.
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És igual, els anava a posar un vídeo del Sr. Director de la
Ràdio, el Sr. De la Fuente, un dels molts que ha protagonitzat,
no per fer befa sinó per ilAlustrar justament algunes qüestions
que tenen a veure amb el perfil professional, que crec que
d’alguna manera és el que haurien de mirar i hauria d’haver
primat a l’hora de decidir aquests nomenaments. Sé també que
el Sr. Codony em pot dir que ni al Sr. Castro ni al Sr. De la
Fuente no els ha nomenat ell, però entenc, i amb la seva
intervenció així ho ha posat en evidència, que comparteix
aquesta percepció que -tant el Sr. Ruiz com ell- ells dos tenen
un currículum impecable. Em permetrà que jo li ho discuteixi,
i per això havíem demanat el nostre grup aquesta
compareixença. I evidentment, en tant que membre del consell
de direcció, supòs que devia compartir el criteri de qui els va
nomenar, perquè aquests nomenaments també han passat pel
consell de direcció.

Amb el vídeo que li hagués posat i el president no m’ha
deixat els hagués demanat, li hagués demanat si considerava que
era un perfil professional adequat, ideal, òptim, per dirigir un
mitjà de comunicació públic. 

Passaré a la següent part de la intervenció, m’han llevat la
primera, que era, com diuen, allò d’una imagen vale más que
mil palabras; idò se m’ha privat d’aquest dret. Continuarem.

Li demanaria també, i no és que m’agradi ser corporativista,
però si han comprovat si allò que el Sr. Director de la ràdio diu
que és en el seu currículum, que és HDN Journalist, periodista,
i que el nostre grup ha estat incapaç de trobar cap equivalència
a cap universitat, o titulació universitària equivalent, si és
efectivament un títol de periodista, perquè no ens agradaria que
es mentís en el currículum de càrrecs importants, i sobretot de
qui ha de dirigir un mitjà de comunicació públic, no perquè jo
sigui corporativista i pensi que el fet de ser periodista titulat
hagi de ser un requisit per dirigir un mitjà de comunicació, però
sí quan tenim un director d’un mitjà de comunicació públic que
pensa això dels periodistes, quan a una entrevista fa un parell
d’anys li demanen: “No se muestra usted muy favorable con su
profesión, los periodistas se llevan algunos dardos en el libro”,
estava presentant..., li feien una entrevista amb motiu de la
presentació d’un dels seus llibres, i ell contestava: “De fuera es
muy bonito, pero éste es un gremio en el que abundan la
vagancia, el nepotismo, la endogamia, el servilismo y la
envidia”. “No debe tener muchos amigos periodistas”, li
replicava l’entrevistador; i deia: “No elijo a mis amistades en
función de su trabajo”. Per això supòs que casualment en el seu
currículum ha passat per Ràdio Marratxí quan el Sr. Bauzá era
batle de Marratxí, i per Ràdio Calvià quan el Sr. Delgado era
batle de Calvià. 

Però, vaja, deu ser dur, deu ser dur per a vostè, director de
la ràdio, haver de coordinar un equip humà de professionals de
la comunicació, que supòs que com pertot hi haurà gent que en
sap, gent que no en sap, i si no que ho contin al Sr. Rafel Ferrer,
que aquest mateix estiu -un senyor destacat per la seva activitat
cultural- va haver de deixar per dignitat, com ell mateix va dir,
el Magazín Cultural dels horabaixes perquè les seves caps no
sabien qui era Antoni Maura, president conservador -ja estaria
bé que vostès ho tenguessin en compte- de principi del segle
passat, i estaven disposades a cridar-lo per telèfon per
entrevistar-los. Però, bé, supòs que l’opinió d’un “panca” del
extremismo político de la ultraizquierda pancatalanista de

estos sujetos, hijos bastardos del estado del bienestar -cit
textualment- como yo, com jo, en aquest cas, no deu tenir
importància en l’opinió ni del president o el director d’IB3 en
funció ni, evidentment, dels que comparteixen aquests criteris.

Sobre el Sr. Castro sé que em diran -ja ho ha dit- que s’ha
seguit el procediment adequat per ser cap d’informatius. Li he
de dir que em xoca, fins i tot perquè el meu tracte personal amb
el Sr. Castro ha estat correcte, i perquè fins i tot quan m’hi he
adreçat per queixar-me de la claríssima línia política com a
tertulià que he hagut de patir en el Magazín dels matins d’IB3
Ràdio i m’hi he adreçat per queixar-me, la seva resposta sempre
ha estat que ell es dedicava més a temes de gestió. Que perquè
t’agradin més els temes de gestió llavors vulguis aspirar a ser
cap d’informatius, qualque cosa no m’acaba de quadrar, però bé,
en tot cas això és una anècdota personal. Sí que li he de dir que
el Sr. Castro evidentment té currículum, però que a vegades
l’ètica ha d’anar acompanyada d’estètica, i que si li hagués de
cercar una equivalència diria que igual que hi havia 1.500
professionals de Televisió Espanyola que es queixaven per
escrit de la claríssima línia política que seguien els informatius
de la televisió pública estatal, és com si l’endemà haguessin
nomenat Urdaci. Idò una mica amb el nomenament del Sr.
Castro passa tres quarts del mateix, perquè nomenar director
d’informatius qui va ser cap d’informatius en el moment en què
es va muntar la televisió pública d’aquestes illes amb una missió
molt clara, que era demostrar que el president de la comunitat,
avui en dia a la presó, era un crac, idò evidentment és molt poc
estètic per molt que el currículum professional del Sr. Castro
acompanyi el seu nomenament.

De fet nosaltres ja quan es va produir aquest nomenament
des del nostre grup vàrem dir que era... vàrem valorar que era un
premi a la línia dura que seguia, sobretot des del punt de vista
informatiu, la ràdio pública en relació amb la televisió, i no
només estam convençuts que va ser un premi sinó que hem
començat a constatar ja en l’activitat d’aquests pocs mesos de
funcionament que hi ha una missió, hi ha una missió, i si fins
ara la televisió pública i la ràdio eren un braç polític del grup
majoritari en aquestes illes, de moment, perquè supòs que això
canviarà l’any que ve, doncs això ja s’ha començat a produir, i
els mostraré algunes proves. No sé si he de demanar permís al
president per mostrar papers o si els puc mostrar...

EL SR. PRESIDENT:

Permiso sí tiene que pedirme, pero se le ha agotado el
tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, molt ràpid. Mirin, perquè ho vegin vostès mateixos, eh?,
supòs que aquesta missió queda molt clara. Aquesta era la
capçalera dels informatius fins fa poc, aquest era el rerafons de
la presentació dels informatius, i aquesta és la d’ara, que
coincideix bastant amb els colors..., el canvi de la imatge
corporativa d’IB3...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...ha començat pels serveis informatius. Vegin la coincidència
de colors, no sé si els sona. Els puc mostrar la de les webs del
Partit Popular. La coincidència és rotunda, fins i tot de rodes de
premsa amb el Sr. Bárcenas, que no sé si encara és membre del
Partit Popular, o del Sr. Rajoy, però evidentment aquest canvi
d’imatge corporativa per convertir ja IB3...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, respete los tiempos, por favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...no només en un braç polític, sinó en una eina electoral
fonamental del Partit Popular acaba de començar amb aquests
nomenaments.

Res més a dir, no crec que em convenci el director. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista interviene el Hble. Diputado Sr. Cosme Bonet, por un
tiempo de diez minutos. Sr. Bonet, tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Començaré dient una cosa al Sr.
Abril: no crec que per molt que tenyeixin els informatius de
blau aconsegueixin evitar que els ciutadans opinin, i opinaran,
n’estic convençut, que aquest govern no ha fet les coses com
toca, tampoc a la radiotelevisió pública. Per tant la benvinguda,
sí, aquí ve com a director general interí, però el desacord també,
que quedi de manifest des de la primera intervenció, amb la
manera com s’ha decidit aquest nomenament. 

Per a nosaltres resulta estrany que avui aquesta
compareixença la faci vostè, Sr. Codony, perquè demostra que
la radiotelevisió pública i el Parlament s’adapten als temps que
marquen els problemes interns o les decisions internes dins el
Partit Popular. Ens hem adaptat com a Parlament, s’ha adaptat
tot l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, als ritmes,
als temps, al calendari electoral intern del Partit Popular per a
l’elecció dels seus candidats als municipis. És aquest el motiu,
i no un altre, que ens du a aquesta situació irregular que, qui
hagi de respondre per la gestió del Sr. Ruiz no sigui el Sr. Ruiz
sinó que sigui el Sr. Codony. Ens dóna una sensació
d’improvisació absoluta: una telefonada del Sr. Ruiz per
acomiadar-se, una entrada del document informant que el Sr.
Codony assumeix interinament la direcció general avui matí a
les nou i mitja, per respondre d’una gestió que va fer un director
general anterior. I tot això, insistesc, perquè ens hem hagut
d’adaptar tots al calendari de l’elecció de candidats del Partit
Popular i, en aquest cas concret, la urgència de tancar la
polèmica que hi pugui haver en el municipi de Calvià. Veim que
el Partit Popular té molta presa darrerament a tancar les

candidatures municipals, però és lamentable que, en funció dels
seus problemes interns com a partit, haguem d’adaptar el
funcionament del Parlament i el funcionament de la
radiotelevisió pública a les seves necessitats de partit.

Això només és un exemple del que ha estat la tònica habitual
que marca absolutament total la gestió de dalt a baix de la
radiotelevisió pública. La política de nomenaments crec que
n’és el pitjor exemple de la intervenció del Partit Popular dins
el funcionament de l’Ens Públic de Radiotelevisió. No només
per l’abundància de directius amb carnet del Partit Popular o
amb vinculació directa, exmembres de juntes locals del Partit
Popular són dins aquest consell de direcció monocolor, per
exemple, sinó per la manera com han succeït tots i cada un
d’aquests nomenaments, i no en són una excepció els
nomenaments que es varen fer aquest estiu.

Si el Sr. Abril ha parlat de la idoneïtat dels dos candidats,
que són ara mateix directius de la radiotelevisió pública,
nosaltres ens referirem a les formes, a les formes que els
implanten des de dalt, des de la direcció general, i jo diria més
amunt, des de la Vicepresidència del Govern, des del Consolat.

Sap vostè, Sr. Codony, que per a nosaltres vostè ha estat
nomenat ilAlegalment també? Des del nostre punt de vista, el seu
nomenament i el de tots els seus companys de consell de
direcció són ilAlegals, i així ho vàrem comunicar al Tribunal
Superior en el seu moment. Li ho raonaré després.

Comencem, però, per fer, diguem, la reflexió sobre per què
consideram, igual que el grup que ha intervengut abans, que són
irregulars aquests nomenaments que s’han donat aquest estiu.
Per argumentar això ens hem de remuntar al primer mes de
gestió del govern actual, quan el Sr. Terrassa decideix no
continuar com a director general no s’opta per una solució
provisional presa d’entre l’equip directiu anterior, sinó que
s’opta per modificar la llei, i no s’opta per modificar la llei per
donar atribucions de director general a un membre de l’equip
directiu anterior, que hagués estat el més lògic del món, sinó
que s’opta per modificar la Llei d’IB3 per convertir un conseller
en director general. Jo vaig cercar, i li vaig dir al Sr. Gómez,
l’únic país que vaig trobar que això succeeix és Veneçuela,
aquest país que a vostès els agrada tant, vostès, al Partit Popular
li agrada tant esmentar com a model per a altres formacions
polítiques, idò, és el model que va aplicar el Sr. Gómez a IB3,
Veneçuela, que té un ministre de televisió pública en el seu
consell de Govern.

És un cas inèdit en democràcia i, per tant, no ens estranya el
que succeeix a tots els nivells, és veritat, el Sr. Abril ha citat el
Consejo de Informativos de Televisió Espanyola que ha sortit
davant el nomenament de José Antonio Sánchez, de qui diuen
que “temen que la cosa vaya a peor, estamos muy preocupados
con su nombramiento porque le conocemos de lejos. Fue el
director general en uno de los momentos más oscuros de la
historia de la Radiotelevisión Española con casos sangrantes
de manipulación, como el 11M o el Prestige.” Això succeeix
a Madrid, és un modus operandi del PP, succeeix aquí.
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Els nomenaments s’han fet malament des d’aquell primer
decret llei. El Sr. Gómez va intentar dissimular dient que totes
les atribucions estaven delegades al Sr. Palazón, que era dins la
candidatura per formar el consell de direcció que es va presentar
o que es va parlar el mes d’agost i setembre de 2011. Però el Sr.
Palazón va renunciar abans d’arribar al termini dels sis mesos,
sis mesos que és el que diu la Llei d’IB3 que han de succeir
perquè un consell de direcció, que es tocaria elegir amb dos
terços del Parlament, s’elegeixi per majoria simple, article 15.1:
“Els membres del consell de direcció són elegits pel Parlament
per majoria de dos terços, si aquesta majoria no pot ser assolida
en el termini de sis mesos, comptadors a partir de la primera
votació, o en el moment que pertoqui, cada renovació parcial,
d’acord amb què preveu aquesta llei, serà suficient per a
l’elecció la majoria absoluta.” Interpretam nosaltres que la
mateixa candidatura que no ha obtingut els dos terços havia
d’haver estat votada per majoria simple, però aquesta
candidatura es va modificar per eliminar el Sr. Palazón i posar-
hi el Sr. Ruiz.  A partir d’aquí consideram nosaltres que tot
aquest consell de direcció és ilAlegal. I així ho vàrem recórrer
davant el Tribunal Superior, qui va desestimar la demanda, és
cert, per una qüestió de forma, i no es pronuncia sobre el fons.

Per això, li he dit en el principi que consider que tot el
consell de direcció té un nomenament irregular i que, per tant,
que vostè assumeixi ara mateix la direcció general interina
també és una irregularitat.

A més, vostè ha estat nomenat amb una modificació de la
Llei d’IB3 que s’ha fet a través de la Llei audiovisual, per tant,
tot allò que vàrem acordar per unanimitat el 2010 es desmunta
cada vegada que el Partit Popular vol fer un nomenament dins
l’Ens Públic de Radiotelevisió. 

Anem al tema dels directius. Ja quan varen fer el
nomenament del primer equip directiu, amb el Sr. Gómez, varen
incomplir la Llei del sector públic, i el que ens ha dit avui vostè
raona vostè el mateix que raonava en el seu moment el Sr.
Gómez i que per a nosaltres és incomplir la Llei del sector
públic de les Illes Balears. Què diu la llei? En el seu article 22.3
diu que la necessitat de personal directiu professional es cobrirà
a través d’una selecció que ha d’atendre els principis de mèrit
i capacitat, així com criteris d’idoneïtat, competència
professional i experiència i s’ha de dur a terme mitjançant
procediments que garanteixin publicitat i concurrència. 

Això, en principi, es va fer, tots els càrrecs directius es varen
convocar d’aquesta manera, però després es veu que el Sr.
Gómez va pensar que hi havia tres càrrecs que els havia de
nomenar directament perquè fossin de la seva completa
confiança i va interpretar que eren òrgans unipersonals de
direcció, cosa amb la qual estam completament en desacord. Ni
el director de la televisió ni el director de la ràdio ni el director
gerent es poden considerar òrgans unipersonals de direcció amb
els termes que diu la Llei del sector públic, perquè aquest òrgan
unipersonal de direcció a IB3 ja és el director general i té el seu
propi sistema d’elecció.

Per tant, es va excloure de selecció per mèrits un dels
càrrecs que vostès han renovat aquest estiu, per tant, el
nomenament del director de la ràdio, per això i per a nosaltres,
també és irregular i torna a incomplir la Llei del sector públic
instrumental.

Després hi ha hagut un moviment extraordinari de noms i
càrrecs, el Sr. Borja Rupérez va ser substituït pel Sr. Ruiz,
després va ser substituït pel Sr. Fabregat, en definitiva,
incomplint cada vegada, des del nostre punt de vista, l’obligació
de fer una selecció per mèrits de tots aquests càrrecs.

El concurs de mèrits per a la resta de càrrecs es va fer per al
cap d’Informatius, d’Esports, de Programes. El curiós és que ja
en aquell moment alguns dels noms que varen ser elegits per
una selecció ja havien sortit en els mitjans de comunicació com
que aquells serien els escollits. Per tant, tampoc no ens dóna
molt bon exemple ni de transparència i l’únic que ens fa pensar
és que les coses ja estan pensades abans de fer la selecció.

Ruiz substitueix Rupérez, després d’un enfrontament amb la
mesa audiovisual i amb les productores i el Sr. Gómez és qui
gestiona que es posi un nou gerent. Però ara ja arribam al cas
d’aquest estiu, deixem el passat, Castro ha substituït Muntaner
a la ràdio, havia substituït Muntaner a la ràdio anteriorment, a
dit, incomplint la Llei del sector públic professional, però quan
Mestre deixa la direcció d’Informatius, curiosament, Castro, que
dirigeix la ràdio, passa a guanyar el concurs de mèrit i capacitat,
i vostès ja tenen pensat qui el substituirà a la ràdio. No esperen
que se sàpiga qui guanyarà el concurs de mèrit sinó que ja tenen
pensat un nom per substituir-lo a la ràdio.

Nosaltres no entrarem a qüestionar, també qüestió de temps,
el currículum personal de les persones escollides, jo crec que
també, en part, són víctimes de la mala praxis de nomenaments
que ha caracteritzat IB3 des del mes d’agost de 2011. Mala
praxis que ens du com a conseqüència falta de transparència,
dubtes en les formes que ens duen a pensar en la irregularitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado, señor...

EL SR. BONET I BONET:

Amb això acab, Sr. President, és un moment.

La idoneïtat dels elegits crec que no es garanteix amb el
procés de selecció que han fet i l’evident vinculació política al
Partit Popular de molts d’ells fa que no siguin les millors
condicions per afrontar un any electoral com el que ve, un any
electoral amb garanties. Nosaltres des d’aquí li dic, Sr. Codony,
el mateix que vaig dir al vicepresident Gómez: convendria
cercar el consens per substituir el Sr. Ruiz dins el consell de
direcció, convendria cercar el consens per renovar el consell de
direcció quan pertoqui a principis de l’any que ve i, per ventura,
convendria que si aconseguim un consens vostè no continuàs
sent el director general. 
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Manca pluralisme, manca transparència en tots els
nomenaments, i per això li he demanat que ens expliqui si creu
que han estat correctes els nomenaments, que ens ho argumenti
perquè amb la seva argumentació anterior...  

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado el tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

... ens ha explicat el seu currículum i no hi estam d’acord.

I també, -i acab amb aquesta pregunta, Sr. Veramendi, i
gràcies per la seva generositat- acab amb aquesta pregunta, Sr.
Codony, que és una curiositat que tenc: té vostè carnet del Partit
Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Fernando Rubio,
per un tiempo de diez minutos.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies, Sr.
Director general i benvingut al Parlament de les Illes Balears.
Volem agrair la seva presència i també la de tot el seu equip per
donar les explicacions oportunes.

També li vull dir que... bé, aquestes intervencions que vostè
ha pogut escoltar avui han estat desgraciadament la tònica
habitual de l’oposició d’aquestes Illes, d’aquesta comunitat
autònoma, la qual sempre ha vist el tema d’IB3 amb un cert
nerviosisme sospitós, perquè quan va començar la legislatura,
que jo crec que aquí s’han oblidat d’aquesta qüestió i és un tema
que és important fer-ne cinc cèntims, perquè hem de saber d’on
venim i quin va ser el paper que va tenir l’oposició en aquesta
cambra parlamentària, un paper de bloqueig d’IB3 Televisió i
Ràdio, de l’ens públic, un paper en el qual no es volia arribar a
un consens amb el Govern de les Illes Balears per tal de
nomenar el director general. 

I que es va produir? Idò, una situació de buit de poder que
al final es va haver de resoldre de la manera més digna possible,
i l’única forma possible va ser haver de fer un nomenament
absolutament circumstancial i temporal de qui, efectivament,
tenia les competències assignades en matèria audiovisual, que
era la Conselleria de Presidència, que era una situació totalment
interina fins que es pogués resoldre el buit legal i el bloqueig
que l’oposició d’aquesta comunitat autònoma va fer possible per
tal que la ràdio i la televisió pública no tenguessin un director
general.

Va ser increïble perquè, a més a més, el nostre grup
parlamentari els va oferir, per activa i per passiva, reunions en
seu parlamentària per tal de consensuar un consell de direcció,
un consell de direcció en el qual nosaltres demanàvem que es
respectàs la proporcionalitat, ells no ho volien perquè
efectivament el que volien era triar ells el director general de
l’ens públic, amb la qual cosa, efectivament, si qualcú de
nosaltres té el més mínim criteri i la més mínima maduresa
democràtica, entendrà que a un parlament s’ha de respectar la
proporcionalitat política.

En qualsevol cas, veient que l’oposició es va tancar i,
efectivament vèiem que el que volia era que la televisió pública
i la ràdio pública d’aquesta comunitat autònoma partís ja d’un
fracàs sense tenir un director, el Partit Popular el que va fer en
el Govern va ser governar i resoldre els problemes, com ha fet
durant tota la legislatura.

També vull recordar, però, perquè... és que em fa moltíssima
gràcia que avui donin lliçons d’honestedat, de transparència i
donin lliçons a vostè, que compareix per primera vegada i que
ja el jutgin abans de presentar i exposar quin serà el seu
programa de treball, varen fer el mateix amb el Sr. Ruiz i al
final resulta que el Sr. Ruiz ha estat un director general magnífic
el qual ha tengut un consens a tot el sector audiovisual i que no
ha estat gens qüestionat per part del sector audiovisual, per la
qual cosa, una vegada més, l’oposició perd la raó. I avui, idò,
vénen aquí i l’ataquen a vostè en tromba perquè, com que no
tenen arguments, no els interessa el que vostè pugui dir,
simplement volen destruir la seva imatge simplement perquè
vostè és el nou director general D’IB3.

Sí que vull recordar, però, que aquí ha vengut el Sr. Abril,
bravejant d’honestedat i bravejant que ells defensen un altre
model de televisió pública, i jo vull recordar que el seu partit
polític o la seva coalició, quan governava aquesta comunitat
autònoma, va ser condemnada per manipular els treballadors
d’IB3 Ràdio i varen tenir una sentència contrària perquè,
efectivament, volien espiar els treballadors i vulnerar el seu dret
de vaga. Això és una sentència del Tribunal Superior de
Justícia. Ara, que em venguin aquí a donar lliçons i explicacions
de com es fa una televisió pública, una televisió pública que, a
més a més, la gestió no ha pogut ser millor, hem passat de 60 a
30 milions d’euros i s’han incrementat mes rere mes els índex
d’audiència.

Ja em contarà vostè com és possible que es pugui treure pit
amb aquests antecedents o com pot treure pit una persona que
a vostè li diu que les coses ja les farà molt malament, quan
aquesta persona, a la legislatura passada, era responsable de la
Televisió de Mallorca, la qual estava també no una ni dos ni tres
sinó elecció rere elecció condemnada per la Junta Electoral de
les Illes Balears i la Junta Electoral Central, perquè no
respectaven la Llei Orgànica Electoral. Per tant, ja em contaran
vostès com és possible que amb aquest palmarès es pugui venir
aquí a donar lliçons a qualcú que l’únic que fa és rebre
l’herència d’una gestió impecable al front de l’ens públic. 
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Dit això, per situar-nos en qui són uns i qui són els altres, jo
vull agrair la seva presència i valorar molt positivament els
nomenaments tant del director d’Informatius de la Televisió
d’IB3 com del director de la Ràdio Pública, els quals han estat
triats amb criteris únicament i exclusivament de professionalitat.
En aquest sentit volem destacar molt positivament el currículum
de José María Castro, el qual és una persona que va estudiar
Periodisme i Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de
Barcelona; que és membre del ColAlegi de Periodistes de
Catalunya; que ha fet feina a Barcelona, Madrid i Palma, a La
Vanguardia, a Antena 3 Televisión i a IB3, primer de 2004 a
2007 i després de 2013 fins a l’actualitat. També volem destacar
d’una manera molt important que va ser premiat amb el Premi
Nacional d’Antena de Oro per la seva trajectòria professional,
amb la qual cosa si això no és tenir un bon currículum, bé,
doncs ens hauran d’explicar per què pensen que no el té.

En definitiva, però, aquestes són, només, algunes de les
responsabilitats que han desenvolupat, per tant, queda clara
aquesta àmplia experiència i, des del nostre punt de vista,
perfectament acreditada. 

I el càrrec de director d’IB3 Ràdio, a partir d’ara
desenvolupat per Eduardo De la Fuente, que és llicenciat en
Periodisme i diplomat en Direcció de Cine, té un important
currículum vitae com, per exemple, corresponsal de Part Forana
per IB3, producció i coordinació de l’espai informatiu setmanal
Set de Notícies d’IB3 Televisió, cap d’informatius cap de
setmana d’IB3 Televisió, director de serveis balears de televisió
amb IB3 Ràdio, disseny de programes i espais televisius amb
serveis balears de televisió, i ha estat redactor a diverses ràdios
locals de Mallorca. Consideram també que té una dilatada
experiència, que té un currículum professional també adequat.
Per tant, consideram que, efectivament, ha estat triat pel seu
mèrit professional.

Dit això, també volem recordar, bé doncs quina ha estat la
gestió d’aquesta televisió pública fins ara que ha comptat amb
uns magnífics professionals, els quals han hagut de patir, idò,
una de les retallades més fortes que s’han produït amb tota
aquesta redistribució i redimensió de l’administració
autonòmica, una televisió pública que l’any 2011 tenia uns 60
milions d’euros i que en l’actualitat, idò, ha de fer feina amb un
pressupost de la meitat, de 30 milions d’euros, la qual cosa no
és fàcil, no ha estat fàcil, hi havia veus, fins i tot els propis
portaveus del Partit Socialista es posaven les mans al cap: però
què fa el Partit Popular, el que vol és tancar la televisió perquè
és impossible tenir una televisió de qualitat amb 30 milions
d’euros! Bé, doncs s’ha demostrat que és possible, s’ha
demostrat tenir un producte que dóna proximitat, s’ha demostrat
que tenim una televisió i una ràdio que connecta amb la
ciutadania, que desenvolupa aquesta tasca i aquest paper
d’instrument cohesionador i vertebrador de les nostres illes, una
ràdio i una televisió pública que veu com s’incrementa el
nombre d’audiències.

Perquè clar, en aquesta comunitat es va haver de tancar una
televisió pública, a part de la duplicitat de competències i de la
duplicitat econòmica que suposava, és que resulta que el servei
públic que feia era molt qüestionable, perquè era una televisió
que pràcticament no la veia ningú, nosaltres demanàvem les
dades d’audiència i les dades d’audiència se’ns amagaven. Aquí
cada mes s’han aportat les dades d’audiència i les dades

d’audiència han incrementat, i això significa que el pressupost
de 30 milions desenvolupa una funció social i pública i un
servei públic inqüestionable.

La gent de les Illes Balears avui se sent més identificada
amb aquesta ràdio i amb aquesta televisió que amb la gestió del
pacte l’anterior legislatura, i això és un fet absolutament
contrastable, és un fet clar i ho demostren totes aquestes dades
que li expòs i que vostès mateixos han exposat mes rere mes en
aquesta compareixença parlamentària.

Per això, l’únic que li vull dir és, Sr. Director general, que
no s’aparti d’aquesta línia d’actuació, que no s’apartin d’aquest
model de televisió, un model de televisió en el qual, a més a
més, avui hi ha més seguretat jurídica que mai perquè tenim ja
aprovat, per primera vegada, el mandat marc, que va ser fruit
d’un acord en aquest parlament de les Illes Balears, un acord...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rubio, ha agotado su tiempo de intervención.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, continuaré a la següent intervenció. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. En turno de réplica interviene el Sr.
Josep Codony. Sr. Codony tiene la palabra.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, EN
FUNCIONS (Josep Maria Codony i Oliver):

Senyors diputats. Començaria primer pel Sr. David Abril,
contestant-li un tema que vostè ho ha dit com anècdota, jo ja no
li diré com anècdota, el color blau que vostè diu que dóna indici
que pareix una fórmula de promocionar el PP, doncs miri, hi ha
més de 50 cadenes en el món que empren el fons blau, són
moltes televisions, fins i tot a Espanya. Fins i tot cadenes allà on
governa el Partit Socialista, empren el fons blau per als
informatius. I per què un fons blau? Perquè dóna serietat i dóna
una serietat que segons quins altres colors no la donen, no té res
a veure, no és més que una simple qüestió d’imatge. No li
cerqui punta allà on no n’hi ha perquè no en trobarà. Això per
començar.

Després l’altre tema, jo li volia dir que el Sr. Eduardo De la
Fuente, que a mi em consta perquè fa molts d’anys que el conec,
li vull recordar a vostè que quan vaig començar jo, fa molts
d’anys, el tenia a ell com a redactor, el vaig tenir ja com a cap
d’informatius a nivell de ràdio. I després per la seva bona gestió
i perquè era un gran professional, me’l varen prendre de les
mans literalment per dur-lo a IB3. Jo li diré una cosa, la seva
vida privada jo no la fiscalitzaré, l’anterior director general
tampoc no ho ha fet i no seré jo que la fiscalitzi. La vida privada
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dels futurs treballadors i dels treballadors que hi ha en aquests
moments a IB3 no m’interessa, m’interessa el seu nivell
professional, el seu criteri exclusivament professional, en tota
la resta, ell pot fer el que vulgui quan no exerceix les funcions
de director de ràdio, si se’n va o ve, m’és completament igual.
Per tant, a partir d’aquí vostè jutgi el que vulgui, però és
l’opinió que tenim nosaltres, que li respectam i ho compartim.

Després vostè ha dit si jo li podia explicar amb quina base
podem fer aquests nomenaments. Doncs tot és la base legal,
sense sortir de la llei. I jo li volia fer un recordatori, vostè em
deia que la llei ha sortit de la llei; miri, nosaltres hem aplicat o
es va aplicar en el seu moment la Llei 15/2010, vostè sabrà la
Llei 15/2010 qui governava, nosaltres no, el Partit Popular, que
jo sàpiga, no governava. Per tant, hem aplicat la llei que vostès
varen posar en marxa. A partir d’aquí no hem fet més que fer
(...). I tota la resta és un tema que no hi vull entrar perquè avui
he vengut a parlar dels dos nomenaments i no de res més. Quant
a la resta hi ha la cambra per poder discutir.

Després, Sr. Cosme Bonet. Vostè em diu que el
nomenament de tots els membres del consell de direcció són
ilAlegals, que tot ha estat ilAlegal. Bé, m’estranya molt que els
equips jurídics diguin que és legal i que vostè insisteixi cada dia
en què és ilAlegal. Jo he sortit d’una votació legal del consell de
direcció, que varen trobar la persona més oportuna perquè fos
jo. Per tant, jo som aquí en aquests moments provisional, com
vostè bé ho diu i bé ho recorda, perquè els membres del consell
de direcció varen trobar oportú que fos jo. D’ilAlegalitat res,
perquè ens atenem a la llei i hi ha un equip jurídic que diu que
té un informe favorable que no ens passam ni un milAlímetre de
la llei. Per tant, llei que vull recordar-li que és feta seva, és feta
seva i firmada pel Sr. Antich, per tant no vull pensar que el Sr.
Antich va fer una llei anticonstitucional. Per tant, només li vull
dir això.

A tota la resta, jo avui no vull entrar ni en el Sr. Gómez, ni
en els directors generals anteriors, avui he vengut a parlar dels
dos nomenaments del Sr. Ruiz, del senyor, perdó, del Sr. José
María Castro i Eduardo De la Fuente..., el tema que ens ocupa
són aquests dos nomenaments. I si vostè vol que llegeixi el
currículum d’un i de l’altre, amb molt de gust ho faré, però crec
que el Sr. José María Castro està fora de tot lloc. A més té una
daixona impecable, i li record, li ho he dit abans, que el criteri,
el resultat ha estat excelAlent en totes les seves àrees. Si a vostè
això no li basta, digui’m què vol que facem? Crec que és un dels
millors professionals que hi ha en aquests moments, no en
aquestes illes sinó a Espanya, amb el criteri que té ell i d’on ve.

I li diré més, ja que vostè em treu la imparcialitat i això, jo
li vull dir una cosa: nosaltres ens hem aplicat escrupolosament
la llei, però dóna la casualitat que el Sr. Bagur Martínez Dani,
Álvarez Jiménez, Víctor Jiménez i Caterina Sitges Aguiló, jo no
he trobat enlloc que hagin fet cap concurs públic, són nomenats
per vostès directament i no hi ha hagut ni selecció ni res. Això
és el que tenc, no hem trobat res per enlloc. Per tant, són càrrecs
que vostès varen nomenar a l’anterior legislatura, abans, però és
que vostès nomenaven a dit, i ara no em venguin aquí, vostè em
presumeix d’això.

Per tant, nosaltres anam per la llei, estrictament per la llei,
res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. En turno de réplica por parte del Grupo
Parlamentari MÉS interviene el Sr. Abril, por un tiempo de
cinco minutos. Tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Estic content que almanco hi hagi criteri a l’hora de
decidir el color i m’ha arribat a convèncer amb això de què el
color blau és un color seriós. Ja li dic que la capçalera d’abans
també era de color blau, però els matisos són importants, els
matisos a pocs mesos d’unes eleccions, amb un nivell de
coincidència que preocupa amb els colors corporatius del Partit
Popular els deix caure, però crec que són evidents amb aquestes
captures de pantalla que li he dut avui.

Miri, Sr. Codony, vostè és avui aquí perquè el PP ha volgut,
no perquè nosaltres ho haguem demanat. Igual que el seu
predecessor era el càrrec perquè era exsenador del PP i avui no
és aquí perquè, només faltaria!, és candidat a la segona ciutat
més important en nom del Partit Popular de Mallorca. Vostè
mateix ve d’un altre lloc on era assessor del Partit Popular, no
sé si té carnet o no té carnet. Li valor en tot cas la versatilitat,
record unes declaracions seves d’aquest estiu on valorava com
estava l’estat de les faroles i ara dirigeix un ens públic de
televisió. No tenc res a discutir, li valor la versatilitat. En tot cas
ha vengut, com tots els del PP, amb el paper escrit i s’ha limitat
a dir que el seu predecessor era impecable, que el Sr. De la
Fuente és impecable i que el Sr. Castro és impecable, els seus
currículums són impecables. Aquesta comissió evidentment és
impecable, com eina de control i la intervenció del portaveu del
Partit Popular, del Sr. Rubio també ha estat impecable.

Només li diré dues coses, si vol anar a cercar aquell embull
dels treballadors que vostè em retreu, li demani al Sr. De la
Fuente, qui, a part de ser cap de Recursos Humans, era
sindicalista a favor de l’empresa, això per començar. I Urdaci,
també perquè ho tenguin en compte, tenia sis premis, no un,
però era Urdaci, i no és ni ètic ni estètic que, per exemple a un
moment com ara, es posàs al capdavant i menys davant d’unes
eleccions, es posàs al capdavant dels informatius de la televisió
pública de referència.

Sobre el debat entre allò legal i allò ilAlegal, a l’Europa
feudal el dret de pernada era legal, una altra qüestió és que fos
legítim. Jo entenc que vostès no tenen, posaria la mà al foc, no
tenen una mentalitat feudal. Els demanaria aquest esforç, que no
és cap esforç per a vostès, perquè no tenen una mentalitat
feudal, intentassin aplicar a això que debatem avui, a això de
què s’hauria d’encarregar aquesta comissió de control que és
verificar que l’ens públic de Radiotelevisió fa la seva feina amb
criteris de pluralitat i independència.



398 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 20 / 16 d'octubre del 2014 

 

I un consell i una reflexió, que crec que hauríem de
compartir totes i tots, ni la democràcia, ni la pluralitat, que estan
en joc, perquè una televisió pública és tan important com un
parlament, en termes democràtics, per la influència que té en
una societat on els mitjans de comunicació de masses juguen un
paper central, no poden ser reduïdes a una qüestió de
procediment.

I el darrer, per acabar, Sr. President, m’agradaria que constàs
en acta la queixa d’aquest diputat que entenc que ha fet una
lectura absolutament restrictiva del dret que tenc, en haver
expressat la meva intervenció en un altre mitjà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Bonet por un tiempo de cinco
minutos. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Em veig en l’obligació de contestar
al Sr. Codony i al Sr. Rubio, perquè el Sr. Rubio ha dedicat la
major part de la seva intervenció, no al tema d’aquesta
compareixença, sinó a fiscalitzar la gestió del Govern la
legislatura passada i d’una altra institució la legislatura passada.
És prou surrealista!

Crec que per ventura és el PP que està nerviós i ha de cercar
arguments que tenen 8, 7, 6, 5 anys d’antiguitat per intentar
tapar, crear una cortina de fum damunt la nefasta gestió de
nomenaments que s’ha fet a IB3 per part del Govern durant
aquesta legislatura. A més, què ha de dir el PP? Que tot es fa bé,
que tot és magnífic, que el més independent i plural que hi ha
hagut en el món és Urdaci, etcètera. Clar, naturalment, i que el
Sr. Bárcenas era el millor que feia els comptes fins que el varen
tancar a la presó. Per favor! Impecable intervenció, Sr. Rubio,
ha fet la pilota al Sr. Ruiz així com tocava, hem de parlar bé
dels candidats, sobretot si són candidats únics com sembla ser
que diu el diari avui.

En fi, nerviosisme cap, vostè mateix s’ha retratat avui. Ha
dit que l’única opció que tenia el Govern l’agost del 2011 era
nomenar un conseller com a director general! Ha dit això! És
surrealista, l’única opció que tenien era nomenar un conseller
com a director general. No podien nomenar el Sr. Palazón com
a director general interí, no, havien de nomenar el Sr. Gómez.
Supòs que era perquè el Sr. Gómez ho volia ser, per això no
tenia més remei. 

I avui m’ha tornat treure la mentida de sempre, i ho dic així,
amb totes les lletres, mentida. El Decret llei Gómez per
nomenar en Gómez director general es fa la primera setmana
d’agost, i les primeres telefonades que fa en Gómez, o la Sra.
Cabrer, crec que va ser, per negociar un director general d’IB3,
es fan a finals d’agost, a finals d’agost. I el decret llei l’han fet
a principis d’agost. Mentides no, Sr. Rubio! Que consti al Diari
de Sessions, el Sr. Rubio ha tornat dir mentides, i aquesta
mentida ja figura a un altre debat que vàrem fer en aquest
Parlament.

I arguments jo crec que n’he donat de sòlids, no he entrat en
els currículums, que pot ser discutible. Els arguments són dues
lleis de l’any 2010, per cert, la Llei d’IB3, aprovada per
unanimitat, i la Llei del sector públic instrumental, dues lleis
han estat els meus arguments, dues lleis! Que vostès interpreten
d’una manera, cert, però nosaltres ho interpretam d’una altra.

Tampoc no poden dir que la televisió ha passat de 60
milions a 30 perquè és mentida. El primer any, el primer
pressupost el Sr. Gómez es va fer la foto aquí dient que costaria
30 milions i a finals d’any hi varen posar 12 milions més, va
costar 42 milions el primer any, sense comptar tot el que va
pagar la Conselleria d’Hisenda, via Decret de proveïdors de
deutes anteriors. I només hi ha hagut un any que hagin estat 30
milions, després ho han pujat.

Sr. Codony, jo li recordaré una cosa, vostè diu “aquesta llei
va ser firmada pel Sr. Antich” perquè era el president del
Govern, igual que totes les lleis que es fan a l’Estat espanyol les
firma el Rei. I és vera, el Govern va proposar la llei, però també
és vera que aquest govern, el Govern del pacte, va aconseguir
unanimitat, la va votar el Partit Popular vol dir això. Ara, el
Partit Popular l’ha modificada en tres ocasions, crec recordar,
via el decret llei Gómez, per fer-lo director general; han
modificat el sistema d’elecció interí, a través del qual vostè avui
és aquí, a través d’una disposició addicional de la Llei
audiovisual, i també va modificar per eliminar la limitació del
compliment de la despesa, que obligava a dimitir el consell de
direcció si no s’acomplia, perquè hauria hagut de dimitir el
consell de direcció el primer any, perquè s’havia incomplert en
12 milions d’euros la despesa prevista de 30 milions.

És el PP que ha incomplert i ha modificat una llei que va
votar per unanimitat. Jo li he dit que les formes no les han
complides, les formes. I no entraré a valorar el currículum
personal el qual pot ser discutible d’aquestes persones. Però és
que és més greu que hagin incomplert les formes i és més greu
que les hagin incomplides des del primer dia. El pacte, en canvi,
sí que les va complir, perquè l’exemple que m’ha posat no té ni
cap ni peus, permeti’m que li digui així, aquests noms que m’ha
llegit, que no els he entès, després m’ha dit que eren càrrecs
nomenats pel pacte, vostè sabrà que el pacte va entrar l’any
2007 i les lleis que vostès han incomplert, la d’IB3 i la del
sector públic, són aprovades del 2010. Com vol vostè que el
pacte el 2007 aplicàs unes lleis aprovades el 2010? Haurien de
tenir una màquina del temps per saber què passaria.

Per tant, no em digui que es va cometre una ilAlegalitat, es va
complir aplicant la mateixa llei que existia abans, la qual, per
cert, era la llei amb la qual havia fet els nomenaments el Govern
del Sr. Matas, per tant això també és un argument absolutament
falAlaç. Nosaltres vàrem complir escrupolosament la llei que hi
havia abans, vàrem aprovar una llei per unanimitat que vostès
s’han dedicat a modificar en solitari i a incomplir.
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I no és responsabilitat seva, Sr. Codony, vostè és aquí avui
circumstancialment, perquè va entrar en aquell consell de
direcció -jo no sé si el Sr. Ruiz, crec que no, en aquell moment
pensava ser candidat a batle de Calvià-, això seu avui aquí és
plenament circumstancial...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet ha agotado...

EL SR. BONET I BONET:

Amb això acab, Sr. President. Jo crec que se li podria donar
un temps per veure si canvia el funcionament d’IB3 fins ara. No
m’agrada la intervenció així com l’ha feta en defensa a capa i
espasa de tot el que s’ha fet fins ara, com a mínim si hagués fet
propòsit d’esmena, hi tendríem una mica més de confiança.

I veig que no m’ha volgut aclarir la seva independència
política. Sabem que ve de ser assessor d’un ajuntament del
Partit Popular, però també seria interessant saber si dins la
butxaca du un carnet del PP. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. Rubio, por un tiempo de cinco
minutos.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, ja veu
vostè el nivell de crispació que hi ha en aquesta comissió. Fixi’s
vostè que jo no m’he dirigit als membres de l’oposició, m’he
dirigit a vostè, el que passa és que li he parlat del que vostè
veuria en aquesta comissió. Diferent del que ha passat, perquè
qui sí s’ha dirigit a jo ha estat el portaveu del Partit Socialista,
però jo no cauré en això, jo em dirigiré a vostè, que és la
persona que compareix i amb el qual hem de parlar avui.

Miri, efectivament, el tema dels colors, com vostè apuntava
a la seva intervenció, doncs vostè té molta raó, perquè la portada
de Canal Sur, dels informatius de Canal Sur és de color blau i
Canal Sur és una televisió pública, sota un govern, la Junta
d’Andalusia és governada pel Partit Socialista, i és de color
blau, el mateix blau que té el Sr. Abril a les fulles que ens ha
dut. Resulta que els serveis informatius de la televisió del
Principat d’Astúries és de color blau, i a més ben blau, és aquí,
ben blau, és un blau blau, per tant, jo supòs que seran criteris
professionals, de telegenia, en definitiva, qüestions
absolutament tècniques i professionals de l’ordre de la
comunicació, perquè efectivament el color blau és un color que
dóna tranquilAlitat, que dóna solvència, és un color tranquil i és
un color que tal vegada mediàticament i a nivell informatiu
dóna més credibilitat que uns altres colors, que no són tan
creïbles.

I després el plató d’informatius de TV3, imagini’s vostè, o
sigui TV3! Si jo crec que hi ha una comunitat autònoma que
voldria fugir de qualsevol marca del Partit Popular tal vegada
seria TV3 en aquests moments per qui està dirigit. Bé, doncs el
plató d’informatius de TV3 també és de color blau. Per tant, jo
crec que això també s’allunya d’aquesta pretensió o d’aquesta

acusació, entre cometes, que vostè ha volgut fer de politització
dels serveis informatius d’IB3, amb el color, perquè jo crec que
està absolutament acreditat que aquesta politització no és certa.

Miri, jo vull fer referència a la gestió d’IB3 durant aquesta
legislatura, una gestió que ha estat francament molt lloable, per
les dificultats econòmiques i per les dificultats polítiques que
han tengut. Mirin, IB3 ha tancat setembre i ha guanyat 4
dècimes fins al 6,4% de mitjana d’audiència, el millor resultat
des del mes de gener del 2013. I gràcies a aquests resultats s’ha
estrenat Cuina i guanya, el rendiment dels seus informatius i la
producció pròpia. Els seus informatius guanyen prestigi i tornen
ser el gran puntal de la cadena. Per exemple, IB3 Notícies
migdia arriba fins a un 17,6% de mitjana, el millor resultat des
del mes d’agost del 2011, un resultat que el fa líder dins la seva
franja d’emissió. I també té excelAlents ràtios IB3 Notícies
vespre que agafa la millor dada anual.

Durant el mes de setembre, 803.000 espectadors varen veure
IB3, dels quals un 70% va elegir veure els informatius de la
cadena. Els informatius de la cadena són sagrats, perquè
efectivament si hi ha d’haver objectivitat, neutralitat,
imparcialitat a tota la televisió, si hi ha un espai que
especialment s’ha d’ajustar a aquests criteris són els serveis
informatius. I que molta gent, molts de ciutadans se sentin
fidelitzats, se sentin identificats amb aquests informatius,
demostra, perquè al final la gent no vol que l’enganin, ni li
prenguin el pèl, la gent el que vol és escoltar les notícies tal com
passen. I efectivament, demostren aquesta seriositat i aquesta
professionalitat existeix. 

Per tant, des del nostre grup parlamentari el que desitjam és
que vostès continuïn amb aquesta línia perquè les dades són
bones, les dades econòmiques, les dades de nivell i de
satisfacció per part dels ciutadans de les Illes Balears i per tant,
nosaltres valoram molt positivament tota aquesta gestió.

No valoram tan positivament allò que va passar amb la
gestió de la passada legislatura, perquè durant els anys 2008,
2009 i 2010 es va deixar un desfasament de 73 milions d’euros,
només el 2008 el desfasament pressupostari en una partida va
arribar fins als 40 milions d’euros. I aquestes xifres es
refereixen a capítols de despeses de béns corrents, serveis, que
agafaven importants imports de la despesa corrent del dia a dia,
electricitat, telèfon, publicitat, propaganda. En definitiva, l’any
2009 la Conselleria d’Hisenda, que dirigia el socialista Carles
Manera, va fer constar que era necessària una subvenció per la
dolenta gestió de l’ens públic, textualment deia que “para
cubrir un déficit de explotación ocasionado por el
funcionamiento del ente en 2001...”

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rubio, ha agotado su tiempo de intervención.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. En definitiva, constatar un model i un
altre, donar-li la benvinguda i que tengui moltíssima de sort i
continuï en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Josep Maria Codony. Tiene la palabra. 

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, EN
FUNCIONS (Josep Maria Codony i Oliver):

Bé, continuant amb la rèplica d’abans, només els diré que
nosaltres seguim dient que hem nomenat el Sr. Eduardo de la
Fuente i el Sr. José María Castro, purament amb criteris
professionals, ja ho he dit abans, hem aplicat la llei estrictament
com ho diu. Nosaltres -li ho torn repetir- no valorarem mai la
vida privada de cadascú.

A nivell de colors el Sr. Rubio ho ha dit molt bé, moltes
cadenes l’empren, cada cadena empra el color que vol, canvien
contínuament de colors i ho fan només per estètica i en funció
de les modes i de vegades canvien caretes i fins i tot músiques,
però bé, a partir d’aquí cadascú pot opinar el que vol, vostè té
dret a pensar el que vulgui pensar. Nosaltres (...) que
continuarem, intentarem continuar en la línia que ha duit el Sr.
José Manuel Ruiz que ha estat impecable i irreprotxable.

Jo volia afegir una cosa, aquesta setmana, sense voler i no és
perquè hagi començat jo ni molt manco, tenim una setmana que
duim una mitjana d’un 7% de quota de pantalla, per tant és molt
bo, i gairebé un 6% anual, i li puc dir que cada dia 300.000
persones segueixen IB3. 

Jo em qued amb això, que és molt important i aquests dos
senyors que els tenim, tant el director d’Informatius com el
director de la ràdio són dues persones sobradament
professionals i crec que el que faran és augmentar la credibilitat
que ja té en aquests moments IB3 i que la gent ens avala amb
les dades.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. 

Una vez agotado el orden del día de hoy, nada más queda
agradecer la presencia del Sr. Josep María Codony i Oliver, que
ejerce transitoriamente las funciones de director del Ente
Público de Radiotelevisió de les Illes Balears, y de los cargos
que le han acompañado.

I no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Gracias.
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