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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Comenzamos la
sesión de hoy y en primer lugar pediría si se producen
sustituciones.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Chema Camps.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch sustituye a Pepe Torres.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Lourdes Aguiló sustituye a Damià Borràs.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned subtitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. El orden del día de hoy es el siguiente: elección del
cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la comisión y
elección del cargo de secretario o secretaria de la comisión.
Comparecencia RGE núm. 9689/14 del Sr. José María Codony
i Oliver, que ejerce transitoriamente las funciones de director
general del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears,
solicitada por cuatro diputados miembros de la comisión sobre
la Radiotelevisión de las Illes Balears, adscritos al Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre las lineas
generales a aplicar en la gestión del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears.

I. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la comissió.

Pasamos al primer punto del orden del día, la elección del
cargo de vicepresidente de la comisión, en base al escrito RGE
núm. 9627/14, presentado por el diputado, Sr. Jaume Carbonero
i Malberti, del Grupo Parlamentario Socialista, mediante el cual
formaliza su renuncia al cargo de vicepresidente de la Comisión
de Control sobre la Radiotelevisión de las Illes Balears.

En principio se aplicaría lo que dispone el artículo 43.2 del
Reglamento de la cámara, salvo en el caso que esta presidencia
obtenga el asentimiento respecto a la elección de miembros
propuestos para ocupar el cargo de vicepresidenta o
vicepresidenta de la comisión, ya que si se produce este
supuesto, se hará la proclamación sin que se necesite la votación
secreta, como dispone el artículo 43.5 del Reglamento.

En base a que el Sr. Carbonero i Malberti fue propuesto por
el Grupo Parlamentario Socialista, como vicepresidente de la
comisión, corresponde, por aplicación del artículo 40 del
Reglamento de esta cámara, que proponga el mismo grupo
parlamentario el nombre del candidato a sustituirlo. 

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista proposaria
Pilar Sansó i Fuster com a vicepresidenta d’aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Les pregunto si existe unanimidad y no haría falta
pasar a votación. 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, por nuestra parte ningún problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, se proclama elegida vicepresidenta de la
comisión a la Sra. Pilar Sansó. Le pido por favor que pase a
ocupar su sitio en la Mesa.

II. Elecció del càrrec de secretari/a de la comissió.

Pasamos al punto segundo del orden del día de hoy, la
elección del cargo de secretario o secretaria de la comisión, en
base al escrito RGE núm. 9826/14, presentado por el diputado
Sr. Llorenç Galmés i Verger del Grupo Parlamentario Popular,
mediante el cual formaliza su renuncia al cargo de secretario de
la  Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de las Illes
Balears. 

En principio se aplicará lo que dispone el artículo 43.3 del
Reglamento de la cámara, salvo en el caso que esta presidencia
obtenga asentimiento respecto a la elección del miembro
propuesto para ocupar el cargo de secretario o secretaria de la
comisión, ya que si se produce este caso, se hará la
proclamación sin necesidad de que haya votación secreta, como
dispone el artículo 43.5.

En base a que el Sr. Galmés i Verger fue propuesto por el
Grupo Parlamentario Popular, como secretario de la comisión,
corresponde ahora, por aplicación de este artículo 40 del
Reglamento de la cámara, proponer al mismo grupo
parlamentario el nombre del candidato a sustituirlo. 
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sr. Presidente, el Grupo Popular propone a Rosa María
Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Les pediría si hacemos votación, o hay
asentimiento. Sr. Abril?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no hi ha assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

No hay asentimiento. 

Sr. Bonet? Por su parte sí.

Bueno entonces pasaríamos a votación en aplicación del
artículo 43.3. El Sr. Letrado hará lectura de los miembros de la
comisión para depositar su voto.

EL SR. LLETRAT:

Gràcies. Bon dia, president, i a tots.

Sr. David Abril.

Sra. Rosa Maria Bauzá Colom.

Sr. Cosme Bonet.

Sr. Óscar Fidalgo.

Sr. Jaume Fernández.

Sr. Joan Boned.

Sra. María José Bauzá.

Sra. Lourdes Aguiló.

Sra. Lourdes Bosch.

Sr. Alejandro Sanz.

Sra. Pilar Sansó.

Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. PRESIDENT:

Acabada la votación, se procede a hacer el escrutinio.

LA SRA. VICEPRESIDENTA:

Rosa Maria Bauzá.

Blanc.

Rosa Maria Bauzá.

Rosa Maria Bauzá.

Blanc.

Blanc.

José Ramón Bauzá.

(Algunes rialles)

Rosa Maria Bauzá.

Rosa Maria Bauzá.

Rosa Maria Bauzá.

Blanc.

Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

El escrutinio sería: votos a favor 7, votos en blanco 4 y voto
nulo 1.

Por consiguiente una vez elegida la secretaria de la
comisión, la Sra. Rosa Maria Bauzá, le pido por favor que
ocupe su puesto.

III. Compareixença RGE núm. 9689/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre les línies generals a aplicar en la gestió de
l'EPRTVIB.

A continuación se pasa al tercer punto del orden del día, la
comparecencia RGE núm. 9689/14 del Sr. Josep Maria Codony
i Oliver, que ejerce transitoriamente las funciones de director
general del Ente Público de la Radiotelevisión de las Illes
Balears, solicitada por cuatro diputados miembros de la
Comisión de control sobre la Radiotelevisión de las Illes
Balears, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, para
informar sobre las lineas generales a aplicar en la gestión del
Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears.

Asiste el Sr. Josep Maria Codony i Oliver, que ejerce
transitoriamente las funciones de director del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears, acompañado por: José
Miguel Fábrega Planas, gerente del ente público; José María
Castro Catena, director de Informativos de IB3; Mar Adrián
Cotey, directora de IB3 Televisión; Eduardo De la Fuente
Carrillo, director de IB3 Radio; y Joan Frontera Mayol cap de
Comunicació y web corporativa del Ente Público de la
Televisión de las Illes Balears. 
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Tiene la palabra el Sr. Josep Maria Codony i Oliver, para
hacer la exposición oral, sabe que sin límite de tiempo. Tiene la
palabra.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria començar
fent un recorregut per la legislació que ens competeix per entrar
en matèria i després passar a les particularitats de la gestió de
l’ens públic. Així, vull recordar que l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears atribueix a les institucions autonòmiques la
competència per desenvolupar i organitzar els mitjans de
comunicació socials públics propis de la comunitat autònoma.

L’Estatut dedica tot el seu títol cinquè als mitjans de
comunicació social i en el article 90 defineix les característiques
essencials que han de tenir aquests mitjans de comunicació
social públics i la seva relació amb les institucions: “Les
institucions de les Illes Balears garantiran la imparcialitat, la
pluralitat i la veracitat informativa dels mitjans públics de
comunicació. Els mitjans públics de comunicació vetllaran pel
compliment del model lingüístic, previst a l’Estatut
d’Autonomia. I els mitjans públics de comunicació orientaran
la seva activitat en la promoció de la cultura de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Es garanteix el dret d’accés als
mitjans públics de comunicació de les associacions,
organitzacions i institucions representatives de la diversitat
política, social i cultural de les Illes Balears, tot representant el
pluralisme de la societat”.

En data d’1 de juliol de 2011, va entrar en vigor la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, que va derogar expressament
les anteriors lleis, així com les altres disposicions d’igual o
inferior rang, que s’oposassin a l’esmentada llei, la
contradiguessin o fossin incompatibles. En el seu article cinquè
de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, disposà que la cambra
legislativa hauria d’aprovar un mandat marc a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en el qual s’hauran d’establir
els objectius que ha d’assolir el servei públic de ràdio i televisió,
d’acord amb la missió de servei públic de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. En data de 22 d’abril de
2014, es va aprovar l’esmentat acord marc.

Vists aquests antecedents, que vostès ja coneixen, passaré
per diferents apartats, presentat allò que és i allò que volem que
sigui la radiotelevisió autonòmica. 

L’ens públic és per mandat estatutari, l’organisme públic
que s’encarrega de manera directa de la gestió del servei públic
de comunicació audiovisual, que compta amb un estatut
d’autonomia de gestió i de dependència funcional respecte del
Govern i de l’administració en general. Evidentment és
totalment necessari per garantir que la gestió de servei públic es
dugui a terme sense cap interferència o contaminació del govern
de torn.

Tothom està d’acord que el servei públic de ràdio i televisió,
de comunicació audiovisual, és un servei essencial que posa a
disposició dels ciutadans de les Illes Balears continguts
audiovisuals adreçats a: satisfer les necessitats democràtiques,
socials i culturals dels ciutadans; garantir la llibertat d’expressió
i el dret dels ciutadans a rebre una informació independent,
objectiva, imparcial, veraç i plural; promoure el coneixement i
difondre la identitat de les Illes Balears, tenint en compte el fet
diferencial derivat del seu caràcter insular i pluriinsular; garantir
també l’accés universal a la informació, a la cultura, l’educació
i l’entreteniment; difondre i promoure la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears; promoure el pluralisme i la
participació democràtica i oferir una programació de qualitat;
procurar el desenvolupament del sector audiovisual, des del
punt de vista de la millora de la seva contribució a l’economia
de la comunitat autònoma; garantir la cobertura d’IB3 Televisió
i IB3 Ràdio en el cent per cent del territori. 

La funció de servei públic es du a terme mitjançant la
producció i l’edició de continguts audiovisuals, la difusió d’una
programació en obert i l’oferta de serveis connexos o
interactius, coherents amb les finalitats esmentades
anteriorment.

El servei públic de ràdio i televisió de comunicació
audiovisual, incorpora i actualitza les noves tecnologies i vies
de difusió, per contribuir al desenvolupament de la societat de
la informació. La funció de servei públic comporta que els
serveis informatius siguin elaborats per professionals de la
informació, amb el criteri d’independència, professionalitat i
amb la norma que distingeix i separa de manera perceptible la
informació de l’opinió, funció que realitzen amb tota
professionalitat i dedicació tots els treballadors de la
radiotelevisió autonòmica. 

Com es pot comprovar, la nostra comesa és promoure el
creixement i la consolidació d’una indústria audiovisual balear,
que la societat de la informació global és la base de la
competitivitat i influència de qualsevol comunicat del segle
XXI. En aquest sentit, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears dedica, com s’ha evidenciat, una part del pressupost
d’antena a projectes innovadors i de noves productores. El
model de programació que tenim incentiva la creació de
productes audiovisuals que fan possible ampliar el perfil de
l’audiència dels mitjans públics gestionats pel nostre ens públic.

Pel que fa a l’aspecte d’expansió en noves tecnologies, els
diré que es un compromís de l’ens públic, impulsar la societat
de la informació i realitzar la seva producció audiovisual en
multiformat, per fer-ne possible la difusió a través dels nous
canals de comunicació, d’acord amb els nous hàbits ciutadans
de consum audiovisual, radiotelevisió per mòbil, HD (Alta
Definició), emissions per web, televisió a la carta, ... 

I pel que fa al model de llengua, correspon sempre a
l’establert al marc mandat, aprovat pel Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d’abril de 2014 i que desenvolupa
el consell de direcció, segons acord de dia 16 de maig de 2014.
En qualsevol cas es respectarà sempre tot allò establert al Llibre
d’estil d’IB3, aprovat per la Universitat de les Illes Balears.
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En el tema laboral, volem mantenir l’estabilitat laboral de la
plantilla, que garanteix una continuïtat com a forma de retenir
el talent i l’experiència acumulada i evitar una excessiva rotació
de personal. També, parlant de la part tècnica i d’explotació,
assegurarem l’adequada transició de l’audiència, habilitant les
condicions tècniques, els murs, que ara actualment és el canal
26, per tal que IB3 pugui iniciar les emissions de la seva
programació, canals de televisió IB3 i IB3 HD, canals de ràdio
IB3 Ràdio, simultàniament amb els murs 26, per tal de preparar
l’apagada del mur 65 actual d’emissions, en compliment del que
disposa el ministeri en l’aplicació de l’anomenat dividend
digital.

Recuperarem les desconnexions insulars com a aposta
estratègica de l’ens públic, en coherència amb el seu principi
fonamental d’oferir informació i servei públic de proximitat. I
volem continuar impulsant la societat de la informació i
realitzar la seva producció audiovisual en multiformat, per fer-
ne possible la difusió a través dels nous canals de comunicació,
d’acord amb els nous hàbits ciutadans de consum audiovisual:
la ràdio i televisió per mòbil, visions per web, televisió i ràdio
a la carta, aplicacions per a smartphone, plataformes smartTV,
alta definició (HD).

És també el nostre compromís iniciar emissions d’IB3 Ràdio
en DAB (Digital Audio Broascast), per tal de convertir en
definitiva l’adjudicació (...) del multiplex autonòmic. Cercar la
fórmula per renovar l’antiguitat i l’evolució tecnològica del parc
d’equipament tècnic instalAlat i que suporta la producció i
emissió de continguts tant d’IB3 Televisió com d’IB3 Ràdio.

I en l’apartat de publicitat els diré que l’ens públic té plena
capacitat per explotar comercialment tota la seva oferta de
programació i continguts en el mercat autonòmic, nacional i
internacional. Quant als ingressos de l’activitat comercial,
distingim dos tipus: ingressos publicitaris en sentit estricte, és
a dir, els ingressos obtinguts per l’emissió d’espots publicitaris
a IB3 Televisió i ingressos comercials obtinguts per altres vies
d’explotació, com puguin ser els ingressos derivats de la venda
de continguts, venda de marxandatge derivats, comercialització
de productes propis i resta d’ingressos generats, per exemple,
per l’explotació dels drets musicals.

L’ens públic pot cedir o comercialitzar amb tercers el seu
suport publicitari audiovisuals, en ràdio, televisió i suport
digitals en condicions de mercat. Des de la unitat de negoci de
màrqueting, l’ens públic té la intenció de gestionar la seva
imatge corporativa, així com la promoció i el posicionament en
els públics objectius i el mercat audiovisual en general dels seus
diferents productes de programació, a través d’estratègies tan a
(...) com a (...). Igualment aquesta unitat de negoci té un marcat
caràcter comercial, assumint el rol de catalitzador dels atributs
diferencials dels productes i serveis de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, amb la finalitat d’obtenir la
màxima rendibilitat a nivell de consecució d’ingressos
comercials, mitjançant l’explotació de noves vies de negoci i
derivats.

L’ens públic, en la seva plena capacitat per explotar
comercialment tota l’oferta de programació i continguts en el
mercat autonòmic, nacional i internacional, està treballant en
l’elaboració d’un pla d’explotació comercial, que inclouria
ingressos derivats de la comercialització dels espais publicitaris

amb els suports de televisió i on line. En relació als ingressos
derivats de la venda de continguts, és compromís de l’ens la
posada en marxa de la unitat de venda de continguts, per tal
d’explotar i articular la posada en valor d’aquest actiu
empresarial, proposant possibles vinculacions amb entitats com
el clúster audiovisual de les Illes Balears i unes altres d’àmbit
balear, espanyol o d’àmbit internacional. Això, òbviament, en
funció de les circumstàncies econòmiques i sempre que existeixi
disponibilitat pressupostària per dur a terme una òptima
assignació de recursos, especialment humans.

Dels ingressos derivats de la gestió de drets musicals és
compromís de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears la posada en marxa d’un projecte d’explotació de drets
musicals a través de la gestió d’una editorial de fonografia
musical amb l’objecte de participar activament en el repartiment
i la liquidació d’ingressos per explotació de drets musicals de
l’SGAE, Societat General d’Autors, tant en el vessant de
comunicació pública i de reproducció com d’edició,
administració i gestió integral pel catàleg d’editorial d’IB3. Per
això, es consolida l’emissió de continguts musicals a la franja
de late night. D’altra banda, s’iniciarà el procediment pertinent
per a l’administració i la gestió dels seus drets musicals de la
resta de la graella de programació de ràdio i televisió. La realitat
aconsella dur a terme aquest projecte sota la fórmula de la
coedició musical amb el suport d’una editora amb capacitat per
a l’administració, explotació i desenvolupament del fons o
catàleg editorial actual o futur de l’ens públic. 

Dels ingressos derivats de l’explotació comercial, les
plataformes i (...) tecnològics tenim el compromís, en el marc
del seu objectiu, d’impuls a la societat de la informació i
adaptació als nous hàbits de consum audiovisual de la població,
d’iniciar l’explotació comercial a través de tercers especialitzats
de l’entorn web i nous suports digitals i tecnològics, tal com la
pàgina web, entorn mòbil, Apple, TV a la carta, SmartTV, etc.

Pel que fa als ingressos de màrqueting comercial, l’ens
públic consolidarà aquella línia de negoci ja implantada en
exercicis anteriors i amb excelAlents resultats a nivell
d’ingressos comercials. Es tracta de potenciar la creació i la
venda de productes derivats extrapolant de la pantalla a les ones
certs continguts o formats. En aquesta unitat de negoci
s’inclouen edició i venda del llibres, de programes de televisió,
edició i venda de DVD, formats colAleccionables, venda de
marxandatge ja sigui corporatiu o de continguts, productes
específics de la programació, etc. Això també, òbviament, en
funció de les circumstàncies econòmiques i sempre que existeixi
disponibilitat pressupostària. 
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Dins aquesta línia de màrqueting comercial l’ens públic
estudia la creació i gestió del projecte d’atendre on line amb la
finalitat d’aprovar i facilitar a la població en general
l’adquisició de qualsevol producte que pugui ser d’interès. 

És també el nostre compromís consolidar projectes
autofinançats amb l’objectiu d’actuar d’impulsor de la indústria
audiovisual de les Balears com una via d’estalvi en el costos de
producció i que permet a la televisió i ràdio disposar de
continguts d’interès per incorporar a les seves graelles de
programació a cost zero pels pressuposts les partides de
producció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Referent al tractament de la publicitat institucional s’està el
que disposa a la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat
institucional de les Illes Balears. No obstant això, atenent la
disposició final tretzena de modificació de la Llei 15/2010, de
22 de desembre, de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, a l’article de la qual 27 es va afegir l’apartat 3 amb un
articulat que comprèn, efectivament, l’assumpció sense càrrec
per part de l’ens públic de l’emissió de campanya de publicitat
institucional d’interès generals per a tota la població balear, amb
excepció especial la constituent, les denominades campanyes
institucionals de caràcter comercial, la gestió de les quals serà
habitual per a qualsevol altra campanya publicitària procedent
del sector privat. 

És d’interès implementar, amb caràcter anual, una nova
iniciativa que naixerà amb la finalitat d’actuar com a revulsiu i
impulsor de l’activitat publicitària i comercial del sector
audiovisual de les Illes i que es materialitzarà en diferents
actuacions comptant amb la participació de tot el sector privat,
productes audiovisuals, agències de publicitat, anunciants,
centrals de mitjans, etc., així com institucionals.

En l’aspecte financer i pressupostari només recordaré que fa
dues setmanes vaig presentar-me davant la Comissió de control
pressupostari per explicar el pressupost de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual cosa crec que ja va
quedar aclarit. No obstant això, m’interessaria destacar el
següents punts.

Pel que fa al manteniment del control de despesa i
compliment pressupostari sense desviacions, vull dir que el
compliment del pressupost és clau per a la maduració del nostre
projecte, gastar només el que tenim ens permet programar amb
estabilitat i sense improvisacions, ens permet guanyar-nos la
confiança dels nostres proveïdors i, sobretot, ens permet donar
l’estabilitat, la tranquilAlitat necessària a les productores amb
una política de despesa sense incerteses i fiable. En definitiva,
donar la serietat necessària a la nostra institució i l’absoluta
confiança als nostres colAlaboradors.

Hem passat diversos exercicis amb rebaixes importants del
pressupost fins arribar a un objectiu de 30 milions. Hem de
reconèixer que això s’ha fet sense saber exactament què podíem
fer i què no podíem fer amb aquest import ja que no teníem cap
referència, per això, completar un altre exercici amb aquest
pressupost és la referència per continuar millorant en la
consecució dels nostres objectius com a servei públic així com
en la qualitat de la nostra programació. El compliment del
pressupost dóna un plus de confiança al funcionament d’IB3.

De l’eliminació final del deute amb proveïdors, que venia de
l’etapa anterior, vull dir que a principi de legislatura IB3 tenia
86 milions de deute en proveïdors, ara només en queden 5, i es
treballa intensament en les mesures que a curt termini permetin
eliminar aquest deute completament. 

Pel que fa a la finalització i a la consolidació del procés de
fusió els diré que a final de mes o a principis del pròxim es
realitzaran els últims tràmits de la cessió global d’actius i
passius que acabaran amb el procés de fusió per establir el nou
marc de treball de manera conjunta. Ja que parlam del contracte
marc a la comunitat autònoma dels pròxims tres exercicis els
diré que s’està en vies de firmar un contracte programa amb la
Conselleria de Presidència que donarà estabilitat durant tres
anys al projecte que s’ha implantat i que assegurarà la viabilitat
del model. El redimensionament que ha sofert IB3, en aquesta
legislatura passant de més de 80 milions anuals a poc més de 30,
és un exemple de bona gestió i de control de despesa. Vull
repetir que a principis de legislatura IB3 tenia 86 milions de
deute en proveïdors i ara només en queden 5. 

Parlant del tema de l’IVA, la introducció del Senat de les
esmenes de la Llei de reforma fiscal que es tramita en el
Congrés i que vaig comentar a la compareixença de pressuposts
amb referència al 2015, ens fa ser optimistes ja que d’aprovar-se
la llei, tal com es troba redactada actualment, pensam que el
problema té moltes possibilitats de quedar solucionat.

Parlem ara de la programació, el model aposta i apostarà per
la informació de proximitat, donant la màxima prioritat als
continguts d’interès balear, tant pel que fa als espais informatius
com d’entreteniment i cultural. Aquest és l’eix vertebrador de
la programació de la ràdio i la televisió de les Illes Balears, que
també inclourà continguts originals i innovadors. S’afavoreix la
cobertura i la difusió dels principals esdeveniments de caràcter
institucional, social, cultural i esportiu de rellevància per a la
societat balear. Es garanteix la satisfacció del dret constitucional
de la ciutadania d’obtenir informació veraç, rigorosa i
contrastada dels fets d’interès públic. El dret a la informació
directa es complementa amb programes divulgatius,
documentals i d’abast suficient per garantir l’expressió de la
pluralitat social i ideològica dels grups més significatius.

El conjunt de la programació abasta continguts
d’entreteniment per a tots els públics, especialment per als
infants, la joventut i els grups socials de necessitats de major
suport. La televisió dedica a la seva graella un espai diari a la
programació infantil, posant especial èmfasi en el nin d’edat
preescolar amb tires d’animació i temàtica infantil en anglès i en
català en la modalitat de les Illes Balears. En el contingut dirigit
a nins i a joves prima el caràcter informatiu de divulgació i
transmissió de valors democràtics i de convivència promovent
el coneixement, la salvaguarda i el respecte pels valors
ecològics i de protecció del medi ambient. 
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El model de proximitat de programació se sustenta en la
programació pròpia i de proximitat, en aquest sentit, almanco el
60% del pressupost i producció IB3 Televisió i el cent per cent
del pressupost Ràdio es destina a la producció pròpia, amb
especial atenció a les productores de les Illes Balears
preferentment associades a l’Associació de Productores de les
Illes Balears (APAIB).

La graella de la televisió té una ocupació d’almenys el 60%
de producció pròpia, considerant que està dividida en quatre
grans grups: informatius i programes, sèries de ficció de
producció pròpia, retransmissions esportives i culturals i/o
festives. Aquests programes i sèries de producció pròpia seran
en català en les modalitats de les quatres illes, sense oblidar el
punt 2 de l’article 6 del capítol 1 del títol 2 de la Llei 5/2013,
d’1 d’octubre, que diu: “es promourà el coneixement i la difusió
de les dues llengües oficials de les Illes Balears dins el marc
general de la polític lingüística i cultural del Govern de la
comunitat autònoma”.

Com ja recordaran la temàtica dels programes i les sèries de
producció pròpia atén el mandat marc del Parlament de les Illes
Balears, així com la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de
les Illes Balears, i la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la
comunicació audiovisual, la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. 

Per això, IB3 ofereix espais informatius de debat social i
política com ara, El cafè d’IB3 cada dia de dilluns a divendres
a les 9 del matí; els informatius migdia, a les 14, i el vespre, a
les 20.30, i també els caps de setmana a la mateixa hora. A més,
tenim el programa de debat i anàlisi social i polític de dilluns
vespre, D’avui per demà, i l’espai de reportatge setmanal
Panorama els dissabtes a les 21.30. També cada dia oferim un
avanç informatiu a les 13.45. Les tres edicions informatives,
notícies migdia, vespre i cap de setmana, fan cada dia, els 365
dies de l’any, un acurat repàs a tota l’actualitat política, social,
econòmica, cultural, meteorològica i esportiva de les Illes
Balears. Els serveis informatius són un dels principals valors
d’una televisió autonòmica que l’any que ve celebrarà els seus
deu anys en antena com a referent per al públic de les Illes
Balears.

Respecte de la programació d’entreteniment IB3 garanteix
programes de qualitat per a tots els públics. La programació
infantil s’emet cada dia de la setmana des de les 6 del matí fins
i a les 8.15, consisteix en un contenidor amb dibuixos en anglès,
L’hora del conte, i el de Rondalles més els consells i aventures
de Maria Bimbolles. Entre setmana cada dia oferim una
programació horitzontal, de dilluns a divendres, que comprèn
l’espai de salut Salut i Força, un servei públic on els
espectadors en directe, a les 12.15, poden consultar diferents
especialitats. Tot seguit oferim un programa que ens acosta al
món del camp, oficis, costums de les nostres illes, S’hort d’En
Joan. Parenòstic. L’horabaixa tenim cada dia una magazín
d’actualitat amb reportatges i connexions en directe que serveix
per acostar als ciutadans tot el que passa arreu de la nostra
comunitat. I tendrem una nova temporada del programa de
cuina d’aquesta casa, Una micona més, que entre les novetats
per aquest any comptarà amb la participació de dos cuiners amb
la prestigiosa estrella Michelín, Tomeu Caldentey i el
recentment distingit Andreu Genestra. El vespre tenim formats
consolidats i apostes noves, arribaran noves temporades de:

Uep! Com anam?, Això és mel, Tira Tira o Gent de la mar,
també Pitiüses, entre pins i savines; Palma pam a pam; Mira
per on!; Gent de la Mar; Fum Fum Fum; Sol Solet; La Gran
Ruta, i Crònica 112, a més d’altres programes.

També tenim programes nous com Menorca Britànica, que
és un recorregut únic per l’empremta britànica a l’illa, un viatge
extraordinària per l’actor Àlvar Triay en una producció cent per
cent menorquina d’una qualitat extraordinària. Un altre
programa és 3G, tot i que el títol és provisional, que ens
acostarà a les relacions entre famílies de tres generacions. 

Com no podia ser d’altra manera, IB3 continua apostant per
la ficció de producció pròpia, gran motor de la indústria
audiovisual de les Illes Balears. El 2015 gaudirem de dues
noves produccions, Ja ho val, una ficció low cost que esperam
arreli entre el nostre públic; Hotel Bellavista, una gran
producció on contarem la història dels inicis turístics de les
Illes, ficció que es desenvolupa en un hotel familiar ple
d’anècdotes enmig d’una intensa història d’amor i conflictes
diversos. També, emetrem un programa divulgatiu sobre la
història del turisme de les Illes Balears, una feina que
consideram necessària i que permet conèixer millor, a través
dels seus protagonistes, com ha evolucionat el motor econòmic
de la nostra comunitat. La, La, La, menuts, un speen off de
l’exitós programa de l’estiu La, La, La on en aquesta ocasió els
nins seran els protagonistes i aspirants a millor cantant i,
novetat, millor grup de ball de les Illes. Aquest serà un concurs
de gran format per al primer trimestre de l’any. 

El Casta, vint anys de viatges, una sèrie de programes
especials amb l’actuació de l’humorista que ja du més de dues
dècades fent riure els illencs i que hem gravat en exclusiva des
de Cala Gamba i que estrenarem ben aviat. Una mirada cap
enrere, la recuperació de material fotogràfic i audiovisual a
partir d’una iniciativa del departament de màrqueting d’IB3 que
ha donat peu a aquesta sèrie que repassarà, per veu dels seus
protagonistes i visitants, pobles de tota la geografia illenca, la
història de la nostra comunitat en els darrers cent anys. La Serra
de Tramuntana, un espai divulgatiu fruit d’un conveni amb el
Consell de Mallorca per divulgar l’acció de la mà de l’home a
la Serra, fet que ha ocasionat que la Serra de Tramuntana sigui
Patrimoni de la UNESCO. 

Respecte de la programació de ficció aliena, IB3 continuarà
oferint els divendres cinema sense talls publicitaris amb
subtítols i en dual. També, entre setmana, a les 15.30, oferim
cinema de l’oest i els cap de setmana pelAlícules familiars. 

Per acabar amb els programes, vull afegir que l’ens estudia
la creació d’un registre de projectes exhaustiu i detallat, que
constituirà la primera font de consulta a l’hora de contractar un
producte amb característiques concretes. 
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Pel que fa als informatius, un dels grans pilars d’IB3, tenim
previst en antena diàriament dos espais informatius diaris,
notícies migdia a les 14, amb una durada mitjana de noranta
minuts inclòs el temps, i notícies vespre, a les 20.30, amb una
durada de seixanta minuts inclòs el temps. De dilluns a
divendres està planificat, a més, l’emissió d’avanços
informatius a les 12.30 del matí, amb referència a les
informacions d’última hora, el començament de les quals es
desenvolupen més extensament a les posteriors edicions de
notícies. 

Respecte dels continguts, la línia bàsica seguirà sent
informar de tot el que pugi resultar d’interès per als ciutadans de
Balears atenent, principalment, aquells esdeveniments produït
en la comunitat. 

Sense alterar aquest interès per la proximitat no s’exclourà
el tractament d’assumptes succeïts fora de l’illa, completant la
informació de Balears amb notícies nacionals i internacionals.
D’altra banda, i com a mitjà de comunicació de titularitat
pública, es pretén atendre totes aquelles informacions
considerades com a servei públic, sense descartar la possibilitat
d’interrompre la programació per emetre avanços o especials en
els casos que es considerin d’especial interès o de rellevància.
També, com a mitjà públic, el departament d’informatius
elabora un programa setmanal d’actualitat parlamentària en
període de sessions en el Parlament de les Illes Balears amb
continguts relatius als plens, comissions i reunions oficials,
trenta minuts de durada i emissions els diumenges.

Sobre programes de debat de l’actualitat destaca l’estrena
d’aquesta temporada el programa D’avui per demà, el dilluns
en directe i en prime time durant noranta minuts, comentaris de
diferents orientacions editorials debaten sobre el principal de la
setmana. Sobre la incorporació d’un registre lingüístic més
colAloquial els espais destinats als esports i a la informació
meteorològica, d’acord amb el mandat marc del Parlament i del
Consell de Direcció de l’ens públic amb referència a la
incorporació de les modalitats insulars, aquesta pràctica es ve
desenvolupada des de fa uns mesos sense que hi hagi hagut cap
queixa per part dels espectadors i amb total normalitat per part
dels periodistes. 

Parlarem ara d’esports, i començaré dient que, com a norma
general, no es té la intenció d’adquirir drets de retransmissions
esportives de cap tipus que suposin una despesa. En cas que el
consell de direcció així consideri, i prèvia justificació de la
direcció general, es podran exceptuar segons quins casos donant
la prioritat a aquells esdeveniments que tenguin algun tipus de
contingut balear. Ha estat un any normal pel que fa a esports.
Destacam els programes Cracs pel món, que va emetre tres
temporades; la sèrie documental El número 1, de caràcter
biogràfic, dedicada a Miquel Àngel Nadal, Guillem Timoner,
Elena Gómez i Joan Llaneras; també s’ha recuperat el format
poliesportiu Total esport, primer en emissió de diumenge matí
i actualment en dissabte matí, en segona temporada. S’enllesteix
el conveni que permetrà ja emetre partits de l’Atlètic Balears,
juntament amb el conveni vigent que permetrà fer partits de
tercera divisió. L’any 2015 continuarem amb les
retransmissions esportives de l’Atlètic Balears, de segona
divisió B; la tercera, (...) el play-off d’ascens el mes de juny; i
qualsevol partit del Palma Futsal, contra el qual s’enfrontarà el
Futbol Club Barcelona el mes de juny. Es posarà en marxa

l’hereu d’El número 1, que ara es dirà Únics, i contarà les
històries d’èxit de Xavi Torres, Joan Amengual, Pedro
Carbonell i Héctor Cúper. Ara mateix (...) tenen dubtes de
reformar el format Total esport. Com a experiència positiva, el
format autofinançat Infotrot Televisió es va consolidant poquet
a poquet; també està molt assentat Da-li gas. 

El 2015 IB3 posarà en marxa un programa ilAlusionant i que
pot ser un format atractiu i molt emotiu; es diu Campions, i és
el primer realitat de futbol base amb dos coatch, Gustavo
Siviero i Iván Campo. Recorreran les quatre illes cercant el seu
millor equip aleví entre milers d’alAlots en categoria infantil.
S’enfrontaran, i el guanyador tendrà el premi d’anar a veure una
concentració de la selecció espanyola en el mes de març a Las
Rozas. S’està enregistrant i pinta molt bé.

Pel que fa IB3 Ràdio l’any 2014 es tanca amb una sèrie
d’objectius que ara podem dir que s’han assolit. Ara fa un any
ens vàrem marcar l’objectiu que passava per consolidar els
canvis que tan bons resultats han donat, i que sense ànim de
repetir vull enumerar: compliment del pressupost, increment de
l’audiència, augmentar les hores de programació exteriors,
aconseguir una graella de programació estable apostant per
l’ampliació de franja horària de vespre, i fomentar les
desconnexions per illes. La ràdio tanca l’exercici sense sortir-se
del pressupost, i fins i tot amb un petit estalvi fruit de la millora
dels processos de gestió i producció. Tot això es produeix sense
minvar les hores de programació ni els contractes amb
productores externes. Bona prova d’aquest volum de feina han
estat al voltant de 200 hores d’emissions en directe exteriors
amb les quals tancarem l’any, i és precisament aquesta
presència la que fa popular i coneguda l’emissora de servei
públic, que enguany ha assolit els seus millors resultats quant a
audiències, consolidant-se com la quarta opció entre les
ciutadans illencs entre les cadenes generalistes, i la primera en
llengua catalana, amb una audiència diària de gairebé 40.000
persones, i tot això, ho vull recordar, amb una programació cent
per cent pròpia.

I no només això; també hem fet una aposta per la pluralitat
d’opinió. Podem dir que la tertúlia d’anàlisi d’actualitat Es cafè
d’IB3, emès conjuntament amb la televisió, ja és un referent. En
informatius també es consolida l’espai del vespre, dues hores on
té cabuda l’actualitat en totes les seves vessants. I en referència
a temes socials i culturals, és digne de menció el magazín del
capvespre Això és IB3, que ha vist reforçat el seu equip i ha
experimentat canvis que l’han obert a ciutadans, associacions i
al món de la cultura i l’entreteniment. El món infantil, juvenil
i la relació dels menuts amb els pares centren el programa No
venim amb manual, que enguany i de cara al 2015 augmenta la
participació d’escoles i de menuts. La divulgació científica, el
misteri, l’economia, la sanitat, l’humor..., a IB3 Ràdio la
vocació de servei públic es tradueix en espais per a tothom. I si
parlam d’esports gairebé tot està dit; tot i les dificultats que
alguns clubs travessen en aquests moments IB3 Ràdio aposta i
apostarà pels esportistes i els equips illencs; els programes
esportius han pujat d’audiència, i hem demostrat que els clubs
d’aquí interessen els oients, i que sense grans desplegaments ni
plantejaments quimèrics podem informar i retransmetre el més
destacat.
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Després d’una dècada també s’ha renovat part de l’equip
tècnic de la ràdio al centre de Manuel Azaña; en concret han
estat les taules de so i les matrius informatives que les han fet
funcionar, el vertader cor de la ràdio. Però tot això no ha estat
exempt de dificultats; la contenció econòmica dels darrers anys
ha fet que allà on n’hi havia deu ara es faci feina amb cinc, i no
parl de retallar de manera indiscriminada, parl d’optimitzar els
mitjans tècnics i humans. El pes de l’experiència acumulada els
darrers anys ens condueix cap a una forma de fer feina més
professional i acurada, més eficient, i aquest no és un mèrit de
l’equip directiu d’aquesta casa, és mèrit del personal
d’informatius i de les productores que presten el seu servei.
Caldria destacar com es reforça la comunicació i la feina del
personal d’informatius entre televisió i ràdio; hem d’assumir
que allò que ara pareix el més normal fa deu anys resultava una
tasca gairebé impossible. 

Són molts els professionals que han crescut a IB3 Ràdio i
Televisió. Sí, ens hem de felicitar per moltes coses, però com ha
evolucionat IB3 Ràdio, però no hem de perdre de vista els
objectius que abans enumerava. No hem de seguir la mateixa
línia i reconèixer que encara queden coses per fer i millorar, mai
no s’acaba una feina com la de prestar un servei públic. A tot el
que dic afegim tres reptes de cara al 2015, tres objectius per
desenvolupar al llarg dels propers dotze mesos: consolidar la
graella de programació i apostar per les desconnexions i els
espais culturals, fomentar la percepció de mitjà propi d’IB3
Ràdio entre els ciutadans per arribar a més gent, reforçar els
espais informatius per cobrir els importants esdeveniments
polítics que ens proporcionarà el 2015, i fer-ho amb un plus
d’objectivitat per eliminar qualsevol ombra que pugui enfosquir
o posar en entredit la feina del personal d’informatius.

Aniré ara per punts. Quan parl d’apostar per les
desconnexions, em referesc a com poder donar més temps
d’emissions als continguts diferenciats per illes. És cert que una
de les finalitats d’IB3 Ràdio és cohesionar les illes que integren
la nostra comunitat, però no és manco cert que també se’ns
demana un espai propi. Hem d’entendre que a més de la
complexitat tècnica les desconnexions suposen un augment del
pressupost considerable, ja que només per una hora d’emissió
diferenciada s’han d’elaborar tres hores de producció: Mallorca,
Menorca i Pitiüses. 

Respecte de la cultura, he de dir que tot el temps que se li
dediqui sempre serà poc. El cinema i les arts escèniques, les arts
plàstiques, la música, la literatura, mereixen més temps i el
tendran, ja sigui amb l’ampliació de la franja horària de vespre
o mitjançant la reorganització interna dels espais actuals. 

(...) de Menorca es duen a terme contribucions, bàsicament
entrevistes des del plató; programes especials de televisió com
Sant Antoni, diada de Menorca, 17 de gener, la xocolatada
solidària a Ciutadella el 22 de gener; Sant Joan, 23 i 24 de juny;
la Mare de Déu de Gràcia, 7 i 8 de setembre; també s’han fet
programes especials d’El faristol a Menorca; ara fira del camp
d’Alaior, el març; la fira Innovem dels joves empresaris, abril;
la fira del llibre de Maó, també l’abril; la regata Maxi de Maó
el maig; Sant Joan, juny; les festes de Sant Martí d’Es
Mercadal, el juliol; les festes de Sant Bartomeu, l’agost, o les
festes de Gràcia, el setembre. També el magazín del capvespre
cada dia, que presenten Carlos Hernández i Victòria Maldi, té
un equip de reporters a Menorca per contar l’actualitat del dia
a l’illa. Des de Menorca es fa un resum de notícies a la secció
L’espipellada d’El faristol d’Àngela Seguí, i també cròniques
de Menorca per als informatius matinal, migdia i vespre. El
magazín local El faristol Menorca, de dilluns a divendres de 12
a 1 del migdia, és molt important per donar cabuda a la
informació de més proximitat.

Parlarem ara de diferents convenis que IB3 ha signat amb
diverses entitats menorquines l’any 2013: Teatre Principal de
Maó, un conveni mitjançant el qual IB3 Ràdio i Televisió s’ha
fet ressò dels espectacles del principal motor cultural a
Menorca, i a canvi el teatre fa publicitat d’IB3 en diferents
suports: cartelleria, programes de mà, web, etc. Festival Mèdit,
el festival de cinema de la Mediterrània, que se celebra durant
una setmana el mes de juliol, i IB3 fou el seu mitjà de
comunicació oficial; a canvi els promotors varen fer publicitat
de la marca IB3 en diferents moments de la celebració del
festival. Regata Panerai, regata organitzada pel Club Marítim de
Maó que va tenir lloc durant una setmana el mes d’agost; IB3 en
va fer difusió. 

I pel que fa a relacions institucionals, vull destacar en primer
lloc Tu sí que pots, un programa de l’àrea de joventut de
l’Ajuntament de Maó; el programa La mirada, que es va fer
ressò del concurs de joves talents amb l’entrevista a
semifinalistes i finalistes d’aquesta iniciativa municipal
celebrada entre els mesos d’abril i maig. També vull destacar les
visites de les escoles a la delegació d’IB3: la delegada rep els
alumnes que visiten el centre i els explica com és el dia a dia
tant a la ràdio com a la televisió. La relació s’estén als
ajuntaments; els diferents batles també es manifesten receptius
amb IB3, i generalment ens fan arribar les seves novetats perquè
ens en facem ressò. I pel que fa als actes institucionals,
destacaré la presència de la delegada a l’acte institucional de
Sant Antoni, a l’acte institucional del dia de les Illes Balears, el
dia de la Hispanitat al quarter de la Guàrdia Civil, el dia de la
Constitució Espanyola, el dia de la pasqua militar, etc. També
s’ha d’assistir a invitacions d’esdeveniments més culturals o
socials per estrènyer les relacions entre IB3 i les diferents
entitats. La delegada també ha representat IB3 en el jurat de
diferents premis: Premi Jove de curtmetratge; Premi
Ciutadellenc de l’Any, organitzat pel Casino 17 de gener; ha
participat de les tertúlies a l’Ateneu de Maó.

I parlem ara d’Eivissa i Formentera. El 2014 significa per a
les Pitiüses l’obtenció de tres fites que han (...) d’una manera
més ferma i pròxima que mai el segell d’IB3 en aquestes illes.
D’una banda, la retransmissió en directe de la passarelAla Adlib
Eivissa el mes de juny de 2014; és un esdeveniment de
repercussió nacional i internacional, amb més de quaranta anys
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de recorregut; en una illa que no té indústria més enllà de la
turística, aquesta, Premi Ramon Llull 2014, vinculada al sector
de la moda, significa l’enllaç d’una tradició present en moltes
famílies i en el petit comerç amb la tasca de promoció turística
que la passarelAla provoca. El reconeixement per part de la
televisió autonòmica IB3 i del seu pes a través de l’emissió en
directe, i el fet de no destinar una gran despesa gràcies al fet que
el Consell d’Eivissa va oferir la realització amb els seus propis
mitjans, varen convertir aquesta aposta en un revulsiu per a IB3
en relació amb les Pitiüses. L’any 2014 es va oferir en diferit
dies després, i en anys anteriors no s’havia fet, només una
vegada el 2008.

En segon lloc parlaré del programa Entre pins i savines, que
realitza una productora local que ja ha firmat la segona
temporada que correspon a tardor, després de la primera d’estiu,
una hora setmanal en la qual s’ofereix una perspectiva sòlida,
històrica, empresarial, cultural, i no vinculada a la nit ni a la
crònica social, amb entrevistes significatives, sigui pel seu perfil
professional o pel social. En tercer lloc parlaré d’un programa
de ràdio diari amb desconnexió com és El faristol d’Eivissa i
Formentera; Vicent Tur n’és el conductor juntament amb Maria
Roig, que a més d’algunes sessions s’encarrega de llançar els
continguts de les entrevistes i dels debats a través de les xarxes
socials minut a minut des del gener de 2014. En l’apartat
d’informatius voldria destacar l’esforç i el resultat obtingut a
l’àrea de successos, tant perquè Eivissa ofereix el 34% de les
intervencions d’emergència de tota la comunitat -Menorca i
Formentera són menys actives en aquest aspecte-, és una dada
significativa per les dimensions i per la xifra de població
d’Eivissa. 2014 deixa enregistrades diverses emissions en
exclusiva per part d’IB3 a Eivissa, per tant a Balears, i dues
rellevants a Formentera. Aconsegueix oferir imatges en televisió
o la informació en ràdio de la manera més immediata possible
i, a ser possible, primer que altre mitjà. És una obligació i un
plus de qualitat de cara als espectadors.

En l’apartat d’esports vull destacar la retransmissió en
directe dels partits de tercera divisió fins al juliol quan el partit
està justificat per qüestions de resultat, condicionat o altre
atractiu a tenir en compte. Ha resultat altament beneficiós per a
la casa. El cap d’esports segueix al detall aquests
esdeveniments, no només de futbol, més representatius de
Pitiüses, fet que permet garantir una cooperació i una cobertura
òptimes dins de les possibilitats de tots. A Eivissa i Formentera
es té un redactor de divendres a dilluns per la gran varietat de
clubs i iniciatives que es porten a terme en l’àmbit esportiu. 

També vull destacar l’esforç que s’ha fet durant el 2014
quan s’han desplaçat a Eivissa i a Formentera diferents
productores externes per incloure continguts a Uep!, com
anam?, Panorama, Això és mel, Cuina i guanya, etc. No era
habitual en èpoques passades, tots aquests minuts que han
guanyat les Pitiüses en pantalla tenen un gran valor, i el
programa Parlam, rallam, xerram va permetre seguir en la línia
de cohesió de continguts de cada illa en un mateix programa al
llarg d’algunes setmanes. El documental La revolució turística
es presenta al Palau de Congressos d’Eivissa el maig de 2014,
i es va emetre posteriorment el juliol. 

Pel que fa a la ràdio també vull destacar Les tardes
d’Eivissa, un programa que trasllada a tota la comunitat el pes
que la indústria musical té a l’illa diàriament durant els mesos
d’estiu; enguany, a més, vuit programes s’han realitzat des
d’Eivissa i no des dels estudis de Palma. La contribució a la
resta de programes des d’Eivissa i Formentera inclou
continguts, entrevistes o personalitats que acudeixen a debats de
manera habitual, aprofitant l’estudi d’Eivissa o, en cas
necessari, telefònicament, principalment El faristol, Els comptes
clars, Gabinet de crisi, Això és IB3, entre d’altres. I també s’ha
de destacar el programa de dilluns a divendres en desconnexió
durant una hora El faristol d’Eivissa i Formentera; el 24 de
juliol es va emetre des de Sant Francesc per a totes les Illes amb
motius de la seva festivitat. A més el programa dels matins (...)
d’Àngela Seguí El faristol es va fer en directe des d’Eivissa del
7 al 25 de juliol; també el programa Entre tu i jo, que presenta
Miguel Ángel Ariza, es va emetre des d’Eivissa la darrera
setmana de juny per entrevistar professionals rellevants de la
indústria d’oci nocturn i personalitats.

En els esports volia destacar les retransmissions en directe
per televisió d’algun partit de l’equip de futbol de Formentera,
que permeten garantir també la presència de l’illa dins el
conjunt balear, retransmissions que es fan en directe. 

Aquesta és la descripció dels fets que es mouen i es mouran
en el futur per fer d’IB3 el gran mitjà de comunicació públic al
servei dels ciutadans de les Illes Balears. És la intenció
d’aqueixa direcció general i de tot el seu equip continuar amb
el que s’està fent fins ara, i no realitzar cap canvi si tot es manté
com fins ara; el que funciona no s’ha de tocar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Para formular preguntas u
observaciones ahora procede a la intervención de los grupos
parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista
interviene el Hble. Diputado Sr. Cosme Bonet por un tiempo de
diez minutos. Tiene la palabra, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Abans d’entrar en l’exposició
exhaustiva del que han fet, del que fan comptes fer amb la
programació, que ha fet el director general, jo voldria fer
constar una qüestió d’ordre: aquí venia a explicar les línies
generals de la gestió que pensa dur a terme, no a llegir una
memòria anual. A mi em pareix que s’ha desviat absolutament
el sentit d’aquesta convocatòria de compareixença, i voldria que
constàs. No hem volgut interrompre, perquè una vegada hem
vist el sentit de la intervenció tampoc no era qüestió
d’interrompre el director general, però crec que per ventura se
li hauria d’haver fet l’advertència, i això m’agradaria que
constàs.

EL SR. PRESIDENT:

¿Quién tendría que haberle hecho la advertencia, Sr. Bonet?
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EL SR. BONET I BONET:

No som jo que he d’opinar, Sr. President. No sé per què em
fa aquesta pregunta, ara.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene tiempo ilimitado y ha intervenido.

EL SR. BONET I BONET:

Tiene tiempo ilimitado para explicar lo que se le pregunta
en la comparecencia, no para explicar lo que le venga en gana.

EL SR. PRESIDENT:

Pase a su intervención, Sr. Bonet, por favor.

EL SR. BONET I BONET:

No, no, és que això és part de la meva intervenció, és part de
la manera irregular com s’està duent aquesta radiotelevisió
pública, és un mal exemple, l’espectacle l’ha donat el director
general i los que le jalean desde la bancada popular, però bé,
tornam tenir una compareixença dins el marc de la irregular
dimissió i substitució de l’anterior director general.

I jo, Sr. President, li agrairia que no tornàs entrar en debat
amb jo, perquè vostè ha de moderar el debat i no debatre amb
els portaveus dels grups, crec que s’ha excedit amb les seves
prerrogatives, Sr. Veramendi, permeti’m que li digui.

EL SR. PRESIDENT:

Está preguntando.

EL SR. BONET I BONET:

Com deia, ha estat tot irregular perquè compareix avui a
petició del Grup Parlamentari Socialista per explicar les línies
generals a aplicar en la gestió de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, línies generals, no una programació
exhaustiva, com hem dit. Després d’una primera compareixença
que va haver de fer, en la qual havia d’explicar la irregular
contractació de diversos càrrecs, des del punt de vista de
l’oposició, que havia fet vostè, i curiosament, mentre som aquí
i analitzam la programació o les línies generals que ha de fer
IB3, es fan reunions, més secretes o més públiques, per
substituir-lo com a director general. Per tant, entendran la
sensació de provisionalitat que tenim, perquè sembla ser que ni
tan sols els seus prenen seriosament el que succeeix a IB3, i, si
em permeten l’adjectiu, tot plegat és kafkià, és una situació
kafkiana, que més kafkiana s’ha convertit després de sentir la
seva compareixença d’avui.

No ha demanat comparèixer vostè, li hem demanat nosaltres,
el Grup Parlamentari Socialista, jo no sé si no ho ha demanat,
que seria el normal, a una persona que ocupa un nou càrrec,
perquè és conscient de la provisionalitat o transitorietat, si
desconeix les seves obligacions davant aquest Parlament, o si el
dubte que jo tenia inicialment és si no tenia res a explicar, dic
que era un dubte que tenia inicialment, perquè moltes havia
d’explicar però, per ventura, no era el que se li demanava.

Si em permet la ironia, vostè ens ha explicat el que diu
l’Estatut d’Autonomia, el que diu la Llei d’IB3 i el
teleprograma, aquesta és la sensació que tenim després d’haver-
lo sentit, però no ha estat capaç d’explicar un model, quin model
defensarà. La quantitat de pàgines escrites no supleixen la
manca d’un model a aplicar, no supleixen la manca d’uns
objectius; ens ha recordat certament el que la llei li diu que ha
d’acomplir, l’Estatut, en primer lloc, el qual li parla
d’imparcialitat, d’accés de tot tipus d’associacions i entitats als
mitjans audiovisuals públics, en aplicació del principi de
pluralisme; ens ha parlat de la Llei d’IB3, ens ha recordat que
estava en vigor des de l’1 de juliol del 2011, no ha dit que la
varen reformar per Decret Llei del Govern Bauzá dia 30 de
juliol del 2011, quan no tenia ni un mes de vigència aquesta llei,
curiosament.

Esperàvem que ens parlàs d’un model, que és el debat que
li fa falta a la nostra ràdio i televisió pública, un model que és
el que la llei, la qual es va aprovar per unanimitat, venia a
reflectir i que el Govern perverteix. No ens pot dir que el seu
model és la llei, perquè, des del nostre punt de vista, incompleix
la llei i n’han reformat aspectes essencials durant aquests tres
anys i mig: l’elecció del director general, amb aquell famós
decret llei que nomenava el Sr. Gómez; no acompleixen la
internalització d’informatius, i han eliminat els límits i les
conseqüències que tenia el no compliment de l’execució
pressupostària.

Tot i així, és cert que ens ha explicat moltes coses,
inicialment sí que semblava des d’un punt de vista de línies
generals, hi ha tot un seguit d’aspectes que, essent discutibles,
com les millores tècniques, els tipus de programes
d’entreteniment que facin, l’intent de donar suport al sector
audiovisual a través de la programació pròpia, el principi
d’ajustar la despesa al pressupost que tenen, el qual no varen
acomplir el primer any, per cert, sinó que varen haver d’aportar
12 milions d’euros més, i aprofit per fer-li la pregunta que no
em va respondre a la seva compareixença a la Comissió
d’Hisenda, sobre aquests 5 milions que encara resten per pagar
de deute, si els pagaran del pressupost d’IB3 o els assumirà,
com ha fet abans, la Conselleria d’Hisenda.

Ens ha parlat de publicitat, és a dir, tot un seguit d’aspectes,
que, essent discutibles, no són els essencials des del nostre punt
de vista, podríem discutir el tipus de programació que fan, i ho
hem dit moltes vegades, tot i que vostè ha intentat fer-nos aquí
un mapa on diu que s’acomplirien; nosaltres sempre hem
demanat més debat, hem demanat més programació d’actualitat
social, no basta dir que el cafè d’IB3 o els informatius cobreixen
l’actualitat social, perquè, a més, no és així. Nosaltres li hem
demanat més programació de caràcter educatiu i infantil i no ens
pot dir que tenen una especial atenció cap a la infantesa quan
dediquen als infants en un còmput setmanal quasi tant de temps
a programes de caire religiós i missa, com a programació
infantil.



416 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 21 / 27 de novembre del 2014 

 

Hi ha altres aspectes fonamentals en els quals nosaltres ens
volem centrar. Però abans d’entrar-hi sí que li vull deixar una
conclusió amb la qual em sembla que hi serem tots plegats, fa
poc ens explicava el pressupost vostè, a la Comissió d’Hisenda,
on vostè hagués tengut oportunitat de fer-nos saber, de donar-
nos també qualque indicació sobre les línies o els canvis que
nosaltres pensam que un nou director general podria introduir,
però el que vàrem deduir d’aquella Comissió d’Hisenda i que
ens confirma la seva compareixença d’avui és una absoluta
continuïtat i fins i tot la renúncia a alguns dels objectius que el
Sr. Ruiz s’havia marcat, com era augmentar el pressupost per a
producció pròpia fins al 25%, tot i així li he de dir que ens
alegram que consideri que la qüestió de l’IVA va per bon camí,
amb l’esmena que havíem fet.

Allà va confirmar, a la seva compareixença a la Comissió
d’Hisenda, i avui aquí, el que nosaltres pensam que s’ha donat
a IB3 des dels inicis de la legislatura i és l’incompliment de la
funció de servei públic en temes com la llengua, per suposat,
que no hi entrarem tant, però en temes tan sensibles socialment
com és la qüestió dels informatius, aquell punt de l’article 2.b),
el qual diu “garantir la llibertat d’expressió i el dret dels
ciutadans a rebre una informació independent, objectiva,
imparcial, veraç i plural”, que vostè també ens ha dit que era un
dels seus objectius i que nosaltres entenem que no acompleix ni
prop fer-hi, i d’això n’hi parlarem.

Si vostè no fos provisional i continuista, crec que abordaria
aquest tema perquè és el dèficit més important, un dèficit
democràtic, ens atreviríem a dir, que té IB3 actualment, però
vostè té les mans fermades, o les deu tenir fermades, perquè,
amb tan poc temps, des del 10 d’octubre, un mes i mig, ja ha
merescut una duríssima editorial d’un prestigiós mitjà de
comunicació de la nostra illa, i n’hi llegiré algunes frases,
perquè crec que val la pena que apareguin en aquest debat:
“Desde que inició su mandato, Bauzá ha mantenido un control
férreo sobre la programación de IB3, sobre todo en los
informativos. El último ejemplo de este comportamiento lo
hemos tenido el pasado miércoles y puede ser el paradigma de
lo que viene sucediendo desde hace más de tres años”.
Segueix: “La televisión autonómica de Baleares organizó una
aparición propagandística del presidente Bauzá con el formato
teórico de entrevista por parte de una presentadora de IB3 y
directores de tres medios de comunicación de las islas. Bauzá
se dedicó a exhibir todas las bondades posibles de su gestión
pública y a negar cualquier problema en asuntos tan polémicos
como la educación, la sanidad o su intervención para acabar
con la carrera política de Mateu Isern.

El equipo de Bauzá está nervioso ante los datos que ponen
muy en duda la posibilidad de que logre la mayoría suficiente
o los apoyos externos para repetir como presidente. El
espectáculo propagandístico fue tan bochornoso que hasta los
palmeros digitados por Fons se sintieron obligados a
preguntarle si no debería reconocer algún error en la
aplicación del famoso trilingüismo.

Un medio de comunicación que sirve en bandeja noventa
minutos de su tiempo de máxima audiencia para que Bauzá
exponga una visión de la realidad social y política de Balears,
digna del programa infantil de los Teletubis.”

Això és la consideració que rep aquesta gestió, aquesta
entrevista en concret de la qual vostès avui bravejaven, i
certament aquesta entrevista ha estat un paradigma, un
paradigma de la manipulació i control de la programació,
especialment pel que fa a informatius. Per què ja em diran quin
sentit té aquesta entrevista? Quin sentit té? Començaran a
entrevistar els candidats autonòmics a partir d’ara? Perquè no ho
han fet ni ho tenen en previsió.

Amb aquestes condicions, creu vostè que podem estar
tranquils per afrontar una campanya electoral? Creu que podem
estar tranquils? Creu que podem pensar que tenim per endavant
una campanya electoral, en la qual hi haurà una vertadera
imparcialitat i respecte per la pluralitat política de la nostra
comunitat autònoma?

Jo crec que, com diu el diari, sols el pànic a les enquestes
explicaria aquesta entrevista fora de context absolutament. Però
curiosament no és una excepció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

¿Me va a dar unos minutos más, Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Continue.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies. És la norma de la casa, des d’octubre el Partit
Popular presenta candidats locals, tots els actes del Partit
Popular han aparegut, amb tall de veu, als informatius, amb talls
de veu dels candidats locals o del president Bauzá o de tots dos.
Alguns exemples, que ahir va estar prou temps mirant tots els
informatius d’aquests dos darrers mesos; per exemple: 11
d’octubre, Binissalem, Santanyí, Ses Salines, tots amb el seu
espai i el seu tall de veu del seu candidat; 13 de novembre,
Llucmajor, Campos; 26 de novembre, Porreres o Felanitx.
Aquest dia, per primera vegada, apareix un candidat del Partit
Socialista a Esporles, però, curiosament, no li donen tall de veu,
que sí havien donat a la resta de candidats. Sembla ser que per
a IB3 només el Partit Popular es presenta a les eleccions.

La informació parlamentària, per altra banda, pensam que
està reduïda a la mínima expressió. D’acord que tenen un
programa el diumenge el matí, però dins els informatius, li pos
un exemple d’aquest dimarts mateix, la informació del
Parlament va durar dos minuts i mig, poc més, els fets de
Ferguson, Missouri, a penes 15 segons menys que la informació
parlamentària del Parlament de les Illes Balears. Això és
informació de proximitat? Donar quasi la mateixa importància
al que passava a Estats Units, que no dic que no sigui important,
que la informació del que passa en el nostre Parlament, on, a
més, hi va haver un acord per unanimitat que afectava Son
Dureta i Can Misses, que no va aparèixer a l’informatiu, només
va aparèixer un tema relacionat amb la creació d’una comissió
d’investigació i amb l’allargament del període..., de l’habilitació
del gener com a període per poder reunir aquesta comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, supera el tiempo sobradamente.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí, lo entiendo, però és que ens ho han deixat, ens ho han
deixat molt ...

EL SR. PRESIDENT:

Si quiere ir acabando, le rogaría que acabara.

EL SR. BONET I BONET:

... ens ho han deixat molt difícil, Sr. President, no contestarem
a tota la programació evidentment.

Ho deix aquí, perquè supòs que tendrem alguns minuts per
acabar la nostra reflexió.

Jo li diria, està molt bé que ens ompli la intervenció i ens
expliqui exhaustivament la programació, però jo li torn dir, com
li he dit en altres ocasions, a vostè i als seus antecessors, no, el
que fan vostès no és reflectir la realitat del carrer, no és
respectar el pluralisme, això és un NO-DO.

I per favor, esper poder acabar la reflexió que he hagut de
deixar aquí, a la propera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Bon dia director i tot l’equip que
l’acompanya.

Sr. Codony, supòs que vostè ja tendrà o entendrà un cert
grau de previsibilitat en la meva intervenció, jo també esperava
que la seva intervenció avui fos previsible, no fins al punt de
confondre les línies generals amb quasi quasi llegir-nos els
crèdits de tota la programació, però sí en el sentit que vostè ja
l’anterior vegada que va comparèixer, a petició del nostre grup,
per a una altra qüestió, ja ens va dir tot el fantàstic que vostè
trobava que era tot el que es feia a IB3 i que, per tant, com molt
bé ha dit quan ha acabat, quan una cosa funciona no s’ha de
tocar, i aquest és el seu punt de partida, que tot funciona i
funciona fantàsticament. De fet, podríem afegir-hi: idò, per què
venir a aquesta comissió de control si tot funciona? La podem
dissoldre en aquest moment.

Per això el sentit del meu vot nul suposa l’inici d’aquesta
comissió, que evidentment si jo sentís que això serveix per a
qualque cosa, doncs m’hagués pres aquesta votació seriosament.

I vostè compareix aquí, pràcticament més d’un mes i mig,
novament, per segona vegada, d’ençà que va cessar, diguem, o
va dimitir l’anterior director general, i quan, després d’un mes
i mig, ningú per part del Govern, ni tan sols el vicepresident,
ningú no ha fet cap gestió amb cap grup de l’oposició, ni tan
sols una simple telefonada, perquè almanco, jo què sé, perquè
el Grup Socialista i nosaltres venguéssim una mica més suaus,
si volen, en aquesta comissió. Hem dit molt que sí, que ens
agradaria un director de consens i tal, però res de res de tot això.

I ahir mateix, com hem pogut veure avui en premsa, el
mateix sector audiovisual manifesta al vicepresident del Govern
que això tanmateix no té remei. L’únic consens possible a
aquestes alçades és un consens per a un canvi radical en la
manera de manejar IB3, però clar, per a vostès tot funciona
fantàsticament. Una manera de canviar el model, justament
d’allò que no ens n’ha parlat absolutament, i el model té molt a
veure amb aquestes línies generals les quals motivaven la
compareixença d’avui. Un canvi de model perquè IB3 deixi de
ser el cortijo polític de ningú, no dic de vostès en aquests
moments, sinó de ningú, cosa difícil amb aquesta estructura que
vostès saben que jo sempre els pos aquella metàfora de la
santíssima trinitat: per una part, un director general i un consell
de direcció amb carnet i monocolor un consell audiovisual, que
és com l’esperit sant, que mai no se sap quan arribarà, crec que
ja no serà aquesta legislatura, i una comissió de control, que és
aquesta, que es torna reunir avui i que, fins i tot, en qualque
ocasió quasi quasi semblava una comissió de censura dels
diputats que formen part d’aquesta comissió de control. I més
coses, però d’aquestes ja en parlarem més endavant.

El que tenim en aquesta comunitat és un mitjà o uns mitjans
de comunicació públics que, malgrat tota aquesta lectura del
marc legal amb la qual ha introduït la seva intervenció, nosaltres
qüestionam profundament que acompleixi les funcions de servei
públic, per les quals va ser creada, perquè, insistesc, hi ha el
marc, evidentment, hi ha aquest microdetall de la programació
que vostè ens ha exposat molt clarament avui, però enmig hi ha
aquestes línies generals, hi ha aquest model, hi ha això del que
en teoria haurien de venir a parlar, a debatre constructivament
en aquest Parlament.

Un model on la proximitat, i ho he dit moltes vegades, es
redueix a la selecció parcial i interessada de la realitat, sobretot
en la part informativa, la qual és central en la funció de servei
públic, amb un mix entre el folklorisme, per una part, i
l’acompanyament o reforçament d’aquesta línia argumental del
Partit Popular de què anam per bon camí. I això d’alguna
manera s’ha de reflectir en la mirada, en la cosmovisió que
transmet la Radiotelevisió pública.
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Segon, que la pluralitat és, com diria el Sr. Gómez, si em
permeten un toc d’humor, una altra vegada, que salga gente
vestida de diferentes colores por la tele, no? Això és la
pluralitat, no? Doncs no, la pluralitat no és que, com que surt
l’oposició ja hi ha pluralitat, com que surt la dissidència o coses
que no agraden al Partit Popular, ja hi ha la pluralitat, o perquè
surt un poquet de realitat, de realitat de la de veres, amb això ja
cobrim la pluralitat. La pluralitat no és una quota.

Tercera qüestió, l’interès general no són vostès ni el
defineixen vostès. I per a nosaltres, al llarg de la legislatura,
cada vegada més, la Radiotelevisió pública s’ha consolidat cada
vegada més com el braç polític del Partit Popular i s’ha manejat
com una conselleria més, tant des del punt de vista electoral, de
fet, l’altre dia amb l’entrevista al Sr. Bauzá varen inaugural el
cicle preelectoral, varen inaugurar el cicle preelectoral amb
l’entrevista a Bauzá; que, nosaltres, encantats que vagi el
president a la tele, però que hi vagi també quan li cauen un
parell de sentències grosses sobre un tema que afecta milers de
famílies, perquè tranquilAlitzi la població, això és acomplir
també l’interès general; o quan es donen a conèixer aquests
sondejos sísmics pirates aquest estiu, no li dic que muntin un
(...) presidente, però escolti, entre això i manejar-ho al seu
antull crec que hi ha un terme mig.

I no diguem ja en termes ideològics, en termes ideològics
han pervertit profundament una de les raons de ser també de la
Radiotelevisió pública, que és protegir, preservar, potenciar la
llengua pròpia d’aquesta comunitat, que és el català. I això ho
han fet amb coses, amb episodis estrambòtics com allò del salar,
em diu allò del llibre d’estil, però ens amaguen que amb una de
les productores que treballen per a vostès han obert un
expedient sancionador per no obeir les ordres polítiques de voler
salar en els informatius. On les pelAlícules, i els record que
l’única opció que té un ciutadà o una ciutadana d’aquestes illes
per veure una pelAlícula en català és amb IB3, i no record, he
perdut el compte de les vegades que s’ha anulAlat aquesta
comissió de control perquè l’anterior director havia d’anar a la
FORTA, idò tant d’anar a la FORTA que hagués servit per a
qualque cosa, perquè les pelAlícules almanco es poguessin veure
en català.

Com que jo crec que tota aquesta batalla ja l’han perduda a
nivell d’opinió pública, no perquè..., jo sé que el que els diguem
aquí els importa poc, passen a la gestió i ens intenten vendre
gestió, que és això que ha intentat vostè fer aquí avui, que és
venir un poc més com a comercial que com a responsable polític
d’una cosa molt seriosa, com és un mitjà de comunicació públic,
que ens posen i ens freguen les audiències cada vegada que
venen, que realment l’augment o el pes de l’audiència en relació
amb el conjunt és ridícul, fins i tot no ha estat capaç de
compensar la desaparició de diversos canals de la TDT. I de
totes maneres, insistesc, no és un argument vàlid per a nosaltres,
perquè això no figura per a res a la definició de servei públic,
que hagi de tenir molta audiència, ja m’agradaria que en
tengués, però no ho és, és una altra cosa.

I si parlam d’audiència, bé, doncs les principals cadenes, que
ja dic que aquesta no és la funció, no ha de ser la funció de la
televisió pública i la ràdio i, si no, ens ho hauríem de fer mirar,
però bé, la Sexta, Tele 5, tothom en prime time ara aposten per
programes de debat polític, va!, apostin per tenir audiència! O
no volen que el debat surti d’aquests quatre murs i de la selecció

que es pugui fer a un moment donat? Anem a fer programes de
debat polític, anem a deixar en evidència moltes de les coses
que passen en aquesta comunitat, perquè això dóna audiència!

La qüestió econòmica, pugen el pressupost, avui horabaixa
vendrà el conseller d’Economia, qui no compareix que se li
demana, però sí a petició pròpia per anunciar-nos supòs avui
horabaixa que posarà 4 milions d’euros l’any que ve dedicats a
la renda d’inserció laboral, que és exactament la mateixa
quantitat que es planteja a nivell de creixement del pressupost
d’IB3, sense comptar la part que toqui d’aquest milió i busques
d’euros de l’augment del pressupost de Comunicació
Institucional de cara a l’any que ve, que supòs que els caurà
també una tallada a IB3.

I llavors hi ha, en el tema aquest de la qüestió, dues
qüestions que estan íntimament relacionades i que vostès també
posen d’escut, igual que la gestió, que és la qualitat i el
personal; el personal que cada vegada que feim una crítica, “no,
perquè vostès no respecten els professionals”. Jo, tot el respecte
als bons professionals, perquè hi ha bons professionals i mals
professionals, igual que bons polítics i mal polítics, jo supòs que
per al Sr. Fidalgo som un mal polític, cada vegada que me mira
ho intuesc encara que no ho digui, però evidentment amb
aquesta estructura on tenen un centenar de persones d’IB3, 152
d’una productora que no és d’aquí, perquè a les d’aquí -que
també les utilitzen d’escut de tant en tant- els queden -com
dirien en castellà- las migajas, i un exèrcit de falsos autònoms
i petites productores. Per això és molt fàcil en aquest ambient
manejar això com el cortijo, que els deia al principi, sobretot
instalAlant la por, la censura i l’autocensura pel que fa
essencialment al vesant informatiu que els deia que és central i
això té molt poc d’eficiència i molt d’eficàcia a l’hora de fer
servir els seus interessos, evidentment.

Una productora que cada vegada té més gent al seu càrrec i
vull recordar-los que, a part de no ser d’aquí i de no beneficiar
per res al sector audiovisual local, té com a conseller a Miquel
Ángel Rodríguez, excap de comunicació amb Aznar i
excompany al Senat, no sé si s’asseien junts, del Sr. Ruiz, el seu
antecessor, per allò de nos ha quedado muy bien
ideológicamente, que deia el director de Tele Madrid.

Acab, Sr. Codony aprofitant que els seus cada vegada que
dic alguna cosa que no els agrada massa m’envien a Cuba o a
Veneçuela, jo li dic el que pens realment, pens que IB3, malgrat
ser pública, hauria de ser nacionalitzada, nacionalitzada en el
sentit de ser retornada al poble, d’esborrar, limitar el que són els
interessos polítics venguin de qui venguin, però en aquests
moments són de qui són i vostès han arribat ja a extrems que
són insuportables i fan malbé el que és el servei públic. 

Això es pot fer per llei, perquè també em poden posar
l’excusa que en la llei varem estar tots d’acord. Crec que ningú,
quan es va fer aquesta llei, no es pensava que s’arribàs a utilitzar
un mitjà com IB3 fins al punt en què s’ha utilitzat, com
s’utilitza també aquest parlament...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...de determinada manera, i això és una qüestió de voluntat
política, no fa falta tocar cap llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Hble. Sr. Alejandro Sanz por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero
agradecer la presencia del director general del ente y de sus
acompañantes y quiero agradecer una vez más que comparezca
hoy, la verdad, porque es la tercera vez que acude al
Parlamento, la última a principios de este mes para explicar el
presupuesto del ente público y del próximo ejercicio. 

Como habrá visto a medida de sus diferentes
comparecencias, ésta tiene un tono de más tensión por parte de
la oposición porque a medida que quedan menos meses para
disolver el Parlamento, más nerviosismo y más folclore hace el
grupo de la oposición para poder salir en la televisión y supongo
que usted habrá visto, desde que usted vino por primera vez
cuando tuvo que explicar la reestructuración del ente público,
cuando vino para explicar los presupuestos y ahora, supongo
que habrá visto una diferencia.

Antes de comenzar mi exposición, hay un tema claro, es
decir, hay un... portavoz del grupo socialista acaba de decir,
bueno, que le parece extraño o que parece que no es normal que
el presidente la comunidad autónoma salga en la televisión
pública de esta comunidad autónoma. No sé si es que prefiere
que salga el presidente de La Rioja, el presidente de Canarias o
el presidente de Galicia, estamos en Baleares y no voy a hablar
de lo que hace el Sr. Mas con TV3, pero aquí estamos en
Baleares y es normal que salga el presidente de esta comunidad
autónoma, como también salía antiguamente el presidente Sr.
Antich que por cierto en junio de 2008 se estrelló en la noche de
IB3, el Sr. Antich, sí, sí, se estrelló, la entrevista En Obert que
IB3 dedicó al presidente... cosechó unos pírricos resultados, de
hecho solo consiguió un 3,5% del share mientras que el
programa anterior Ous amb Caragols, que eso le gusta hacerlo
mucho a la izquierda, ous amb caragols, tuvo un 9,8%. Un dato
más, cuando Antich apareció en pantalla 18.000 espectadores
cambiaron de canal y esa es la realidad. Por tanto, le guste o no
le guste, es lógico que comparezca el presidente de esta
comunidad autónoma para explicar las líneas generales de la
situación sociopolítica en la que vivimos. 

En la memoria de..., centrándome ya en su comparecencia,
Sr. Director General, en la memoria de los presupuestos ya
vienen desglosados los objetivos del ente, y usted ya lo explicó
y aun así estamos encantados de que venga una vez más, incluso
que pueda aclarar algunas dudas aunque vemos que tampoco les
acaba de aclarar mucho, porque ya venían con el discurso traído
desde casa, a los grupos de la oposición.

En dicha memoria, en los presupuestos me refiero, nos habla
del objeto social donde los principios de la programación son el
servicio público, la proximidad, la cohesión territorial, la
pluralidad, así como el fomento de la entidad; una política de
calidad basada en los criterios en materia de impulso de la
entidad propia de las Islas Baleares, una oferta atractiva y de
calidad donde se fomente una imagen moderna y adaptada a los
nuevos tiempos, la libertad de expresión y la objetividad, esa
libertad que siempre la izquierda dice lo contrario, pero cuando
yo voy a debatir a IB3 no voy a debatir solo, debato con alguien
de la oposición, por tanto, la libertad de expresión está
garantizada y si no, no sé para qué van, pero bueno, es así; una
industria audiovisual de nuestras islas fomentada, basada en la
producción propia, una satisfacción en el espectador y eso sin
duda se refleja en los niveles de audiencia, parece que ahora los
grupos de la oposición... los niveles de audiencia no son
importantes, da igual lo que nos cueste IB3, da igual quien lo
vea o no lo vea, lo importante son otras circunstancias, pues son
importantes los niveles de audiencia y no a cualquier precio,
sino con producción propia. 

Una televisión que apueste por una responsabilidad social,
por una gestión eficaz, transparente y sostenible de los recursos
disponibles, que mejor decir..., usted que vino aquí hace
escasamente unas semanas ya avanzó los 34 millones de euros
de presupuesto que se sitúan por debajo de los 60 millones de
euros de que disponía IB3 en 2011. Hacer más con menos ha
sido una constante en la gestión económica de ustedes y esto lo
que hace es que con menos recursos se hayan obtenido mejores
resultados, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, un 4% de
audiencia el 2011 frente a un 6,4% de audiencia.

Ya anunció también usted la viabilidad económica y
también lo acaba de exponer en su exposición inicial en el
sentido de que se garantizaba la vía económica del ente, nada
que ver con los 86 millones de euros de deuda a proveedores
que existían en su mandato y que ahora en este mandato existen
solo 5 millones de euros; 86 millones de euros de deuda a
proveedores, 5 millones de euros de deuda a proveedores en este
mandato.

Queremos transmitirle desde el Grupo Popular nuestra
felicitación por la gestión económica y que ahora sí se garantiza
la viabilidad de la radiotelevisión de les Illes Balears. 

Nuestro Estatuto de Autonomía ya nos habla del papel y de
las características esenciales que deben tener los medios
públicos de comunicación y es ese parlamento el máximo
órgano de control de Radiotelevisión de las Islas Baleares, tal y
como se regula en la Ley 15/2010, de IB3, y que también se
materializó con la aprobación del Mandato Marco como usted
muy bien ha explicado a finales de abril.
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Es importante destacar el título II del Mandato Marco que
regula la función de servicio público y la misión de este
servicio. También hay que destacar el artículo 8 que regula la
independencia, el pluralismo, la neutralidad, la imparcialidad,
cosas que están en la agenda de IB3, que quien la ve y quien la
escucha lo puede visualizar, otra cosa es que desde el minuto
uno haya una estrategia, escrita desde la izquierda, basada en
que hay que decir que hay que atacar por aquí a IB3, cuando
ellos no gobiernan hay que atacar diciendo que IB3 no es plural,
tal, tal, tal, tal. Por lo tanto, lo que no es previsible es su
intervención, lo que es previsible es la intervención de la
izquierda que mantienen el mismo discurso desde que empezó
esta legislatura, eso sí que es previsible.

También el artículo 9, donde..., ya lo hemos citado en
algunas ocasiones en este parlamento, en cuanto -digamos- al
modelo de lengua del ente, luego también la promoción y la
igualdad de oportunidades, la protección a la infancia, la
cooperación con las comunidades y los territorios que tengan
vínculos lingüísticos y culturales con nuestras islas, promover
el conocimiento de la creación artística, la ciencia, la historia,
la cultura y el medio ambiente. Son cuestiones fundamentales
que están en el Mandato Marco aprobado en esta legislatura y
que se están cumpliendo y usted muy bien lo acaba de explicar
con la programación y con las diferentes acciones que ustedes
están aplicando para cumplir, simple y llanamente, lo que dice
la ley y lo que dice el Mandato Marco de IB3.

Por tanto, las líneas están muy claras y el camino está
marcado, lo establece nuestro estatuto, la ley del ente de 2010,
como también he comentado el Mandato Marco de IB3
aprobado en esta legislatura, así como los presupuestos que
usted presentó hace unas semanas.

Unos destinaban más recursos a IB3, otros destinan menos
recursos a IB3; con unos bajaba la audiencia, con otros se sube
la audiencia; unos que dicen ser muy sociales destinaban menos
recursos a servicios sociales, unos que creemos verdaderamente
en las personas destinan más recursos a las personas, un 55%
más en servicios sociales en cuatro años, no ahora porque llegan
las elecciones, en cuatro años, un 55% más.

¿Qué quiero decir con todo esto?, porque es mucha la
demagogia que desde la izquierda está lanzando desde el minuto
uno, en este caso contra usted o contra otros directores generales
que ha habido anteriormente o contra el ente público con la
misma canción de siempre, que se politiza, que no es plural, que
las películas en castellano, que tal. Cambien la música, cambien
la música, vean más IB3, escuchen más IB3, no sé si lo ven o no
lo ven, pero realmente si uno lo ve ese discurso cae por sí solo.

Con las actuaciones que se han llevado a cabo y con las que
se piensan desarrollar, que usted muy bien ha explicado en una
hora de intervención y en las últimas comparecencias, porque
hay que recordar que en el último mes o mes y medio el Sr. Pep
Codony ha venido a esta comisión de control en tres ocasiones.
Yo no sé cuántas veces venían otros directores generales, pero
en este mes y medio el Sr. Pep Codony ha venido aquí a
explicar la reestructuración de IB3, los presupuestos de IB3
donde se refleja la línea de menos recursos económicos con
mayor audiencia y en este caso viene a explicar una petición del
Grupo Socialista, aunque ya tengan el discurso escrito desde su
casa.

Por lo tanto, y le damos la enhorabuena por la gestión que
está haciendo IB3, los resultados les están avalando y nada más,
esperamos ahora su intervención y luego los turnos de réplica.

Muchas gracias.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per contestar les preguntes o observacions que han
duit a terme els diferents grups parlamentaris el Sr. Josep Maria
Codony pot contestar individualment o globalment als
portaveus, per tant, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Cosme Bonet em té
un poc alAlucinat, no sé si vostè veu IB3 o veu Paramount
Chanel perquè francament el model que he explicat, que l’he
explicat..., em sembla que l’he explicat clar, si no li ho torn dir
en un moment, és el model que hi ha i que tenc la intenció en el
moment que estigui provisional, com vostè bé diu, que
evidentment hi estic, no tocar res perquè està funcionant. És un
model que està avalat per les audiències, que ens l’avalen dia a
dia, i és un model avalat per la gestió econòmica. Hem
aconseguit més amb menys doblers. Per tant, crec que la labor,
que és una labor agraïda a l’anterior director general, crec que
està fora de qualsevol dubte que puguem tenir.

Vostè em diu que no hi ha programació social, vull dir, els
programes de prime time Uep, com anam?, Gent de la mar,
Això és mel, són de socials, si vostè no entén que això siguin
programes socials, digui’m què hem de fer, no sé quin programa
vol que facem, però en fi, ja anirem fent.

Quant informatiu, em diu que no són imparcials, escolti no
hi ha cap acte que el Partit Socialista no faci que no el cobrim.
Tot el que fa el Partit Socialista de presentació de candidatures,
tots, s’han cobert, tots, evidentment amb el temps que tenen
vostès en representació parlamentària, el que no podem fer és
que el PSOE surti deu minuts i el Partit Popular en surti dos o
només en surti set, han de sortir com a totes les cadenes de
televisió, si vostè veu els informatius- que jo me’ls empàs tots,
a bastants cadenes de televisió veurà que pràcticament a totes
surt exactament igual, a partir d’aquí... 

Després, una altra cosa li diré, diu que els informatius de
CBM no són els informatius que tocaria. Li recordaré que
aquesta productora... aquest concurs va ser públic i el va donar
l’anterior legislatura, nosaltres ens ho vàrem trobar ja aquí i
estam mantenint aquest concurs. Nosaltres no l’havíem fet, era
fet per vostès. Res més.
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Quant al Sr. David Abril, li volia dir que vostè diu que hem
fet una entrevista al Sr. President, al Sr. Bauzá i que li sembla
que ja estam en campanya electoral, bé. Aquesta entrevista, li
puc dir que nosaltres el que vàrem fer el 19 de novembre
d’aquest mes..., aquesta entrevista estava solAlicitada feia
bastants de mesos que l’havíem solAlicitada, no la vaig solAlicitar
jo, feia bastants de mesos que estava solAlicitada, que després de
les vacances a l’inici del curs polític es va tornar a solAlicitar una
altra vegada aquesta entrevista a través del servei de Premsa del
Govern i passades unes setmanes més des de Presidència ens
varen autoritzar a poder fer aquesta entrevista.

Jo li volia fer un aclariment. IB3, el Sr. Bauzá ha vengut
quatre vegades aquesta legislatura, li vull recordar que en la
passada legislatura el Sr. Francesc Antich va venir sis vegades
fora, fora, fora de període electoral. Per tant, a partir d’aquí no
sé ..., si hem de parlar de pluralitat, hem podem parlar. Va venir
el Sr. Antich el 26 de gener i 29 de març, és a dir, estàvem dins
l’hivern encara, per tant, crec això... i li diré més, l’entrevista
que va demanar el senyor..., ens hem informat, he mirat
l’hemeroteca que tenim, no es va fer cap entrevista mai, en
franja de màxima audiència, al llavors portaveu o a qui es
presentava per candidat, que era el Sr. Bauzá. 

Per tant, pluralitat en aquests moments crec que en tenim
més que mai. Podem dir que la televisió autonòmica, en aquests
moments, de les Illes Balears és quan ha estat més plural amb
un govern del PP que té majoria absoluta. Li puc dir que
nosaltres pluralitat total i que els mitjans informatius tenen
plena autonomia per fer els que ells trobin. Per tant, fan en
funció... i no m’agrada que utilitzi la pluralitat dels empleats
que tenim perquè ells sí que són professionals i fan el que han
de fer.  No tenen cap línia des de dalt. Ells fan el que troben que
han de fer. Li vull recordar això.

Quant al Partit Popular, vull agrair que vostès sí que sembla
que veuen IB3, almanco, i els agraesc el seu suport i que valorin
la feina que estam fent, un esforç de l’anterior director general,
evidentment, gràcies a ell i a l’equip que està aquí avui present
que han aconseguit reduir de 85 milions hem passat a 30, de
deute, i que només devem 5 milions d’euros. Això és una bona
gestió, això és una bona labor i això és el principal i l’audiència
d’un 3 hem passat a un 7 aquest mes, hem acabat el mes de
novembre amb un 7. L’audiència és sobirana i crec que ells sí
que han de valorar el que és televisió i crec que valoren (...). 

Les productores estan contentes, evidentment voldrien més,
no podem, però estam al seu costat al cent per cent.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica per part del Grup Socialista té la paraula
el Sr. Bonet per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Codony, l’audiència no és sobirana, vostè no respon
davant una junta general d’accionistes, vostè respon davant els
ciutadans de les Illes Balears i, si no, si vol tanta audiència em
sorprèn que no ens hagi venut un Sálvame ja, és que jo no ho
entenc, tant de presumir d’audiència!, és una excusa l’audiència
per a vostès. Vostès el que han de complir és el que els marca
la llei, el que els marca l’Estatut perquè són un mitjà de
comunicació públic i tenen unes obligacions de servei públic
davant tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i no les
compleixen.

És més, jo no he entrat a debatre el tema del pressupost, no
he entrat a debatre-ho. Jo del pressupost sempre he qüestionat
una cosa, que no varen voler aplicar el pla de viabilitat que
s’havia aprovat per unanimitat en un consell de direcció plural,
al qual per cert participava el que llavors va ser vicepresident
econòmic del Govern Bauzá, abans que començassin les
remodelacions, es varen negar a aplicar aquest pla de viabilitat
i tanmateix els va sortir tort, els 30 milions no varen bastar i hi
varen haver de fotre 12 milions més d’euros per poder acabar el
primer exercici. Per tant, la gestió no és tant meravellosa. S’han
equivocat, però no ho admetran perquè no admeten mai cap
error, maldament peguin amb el cap a la paret, no l’admeten
mai, l’error, i no l’admetran ara fins el dia en què perdin les
eleccions i per ventura se n’adonaran.

Em sembla que són vostès que no veuen IB3. Jo la veig,
IB3, i li dic per preparar-me aquesta compareixença m’he passat
un mes d’informatius, un mes sencer. Per tant, ningú no m’ha de
venir a contar el que diuen i el que deixen de dir perquè els he
vist, he vist el que fan amb els informatius...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...sí, he hagut de tenir molt d’humor per veure-la, la veritat, un
mes sencer m’he clavat.

Un exemple concret que em vaig apuntar: 12 de novembre,
tres batlles del Partit Popular -el de Palma no, eh?, no fos cosa-,
tres batlles del Partit Popular, tres consellers del Govern, el
president Bauzá, el consell de Mallorca -presidenta i conseller-,
ningú de l’oposició. Això no és un informatiu, és una
passarelAla, és una desfilada d’alts càrrecs del Partit Popular,
això és el que són els seus informatius i per molt que facin befa
de les nostres intervencions, això ho continuarem dient fins que
no rectifiquin, no acompleixen la seva funció de servei públic,
hi ha una intenció claríssima, com si no bastàs la informació que
han donat de les presentacions de candidats, que és una cosa
concretíssima, que tots ho fem i que es pot comparar d’una
manera molt senzilla. Quants minuts hi dediquen, el tractament
que li donen? Ahir vespre, la candidata del Partit Socialista,
Francina Armengol, era a Santanyí, que havia sortit fa un parell
de dies el candidat de Santanyí del Partit Popular, amb talls de
veu, amb el president Bauzá, etc., ni tan sols les càmeres hi eren
a agafar imatges! Hi ha una diferència de tracte evident, evident
i si ho neguen, s’hauran d’anar a confessar, vostès que són
creients.
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Li diré una altra cosa, sap què m’ha sorprès d’aquest darrer
mes, vostès que ara han criticat TV3 per aquí com per fer una
gràcia? Artur Mas surt més a IB3 que Francina Armengol, Artur
Mas és un dels protagonistes destacats de la informació d’IB3
del darrer mes, té raó de ser, naturalment, perquè hi ha hagut el
9 de novembre i s’ha d’informar de tot això. Però per favor! No
presumeixin de proximitat, vostès el que apliquen és una línia
editorial claríssima que deu ser la mateixa que la dels
Telediarios de la primera. També hi va haver una situació
raríssima en el tractament que varen del cas de Teresa Romero;
varen fer una informació i quan havien passat unes altres
informacions més, varen tornar posar unes altres declaracions,
que eren les polèmiques que havia fet aquell dia, supòs que
perquè varen pensar que una cosa tan greu com aquella si no
apareixia seria un escàndol.

Mirin, jo tenc molt de respecte per Uep! Com anam?, per
Gent de la mar, per tots aquests programes, conec molta gent de
la que hi surt, si vol que li digui ver, també mon pare té un
hortet i fa el mateix que apareix per allà i conec gent que fa
glosses i, no ho sé ..., aquests programes s’han de fer, no li ho
qüestion, jo li qüestion que vostè consideri que això cobreixi
tota l’actual social que ha de cobrir aquesta comunitat
autònoma. Vostè sap que hi ha atur en aquesta comunitat
autònoma, que hi ha gent que és a l’atur, que hi ha situacions de
precarietat laboral, que hi ha situacions d’exclusió social? I per
no parlar de coses negatives, vostè sap que hi ha associacions,
entitats, molta gent que fa una feinada per ajudar la gent que es
troba en dificultats? Vagin, vagin a fer aquesta actualitat social,
perquè de vegades tenim la sensació que el que pretenen és
ocultar la part de la informació que no els interessa que surti.

A mi em poden posar tots els exemples que vulguin per
demostrar que al Sr. Antich l’entrevistaven més que al Sr.
Bauzá, no tenc tanta informació, no he mirat tant IB3 a la carta
de tan enrere. Jo sé què passava amb Televisió de Mallorca, en
el programa de més audiència, que més mirava la gent en
aquella televisió, quan es va estrenar el primer vespre en prime
time, la primera persona entrevistada de totes va ser Rosa
Estaràs, la primera de totes, abans que la presidenta del Consell!
I punt, fi de la cita.

Acab amb el que he dit aquests dies, Sr. Veramendi -gràcies-
, el canvi profund que requereix IB3 no és aquest conformisme
que vostè ens ha vengut a exposar aquí, no és aquesta
prepotència amb la qual ens contesten sempre seguit. Passa per
un canvi profund, per tres qüestions que ja li vàrem dir al
vicepresident aquesta setmana: un director general independent
i de perfil professional, un consell de direcció plural i mans
lliures per al nou director general per fer el seu propi equip.
Vostè no ha complit cap d’aquestes condicions, ni independent,
ni té un consell de direcció plural, ni li deixaran les mans lliures
per fer el que volgués, si en tengués intenció.

I al final, i aquesta és la conclusió -Sr. Veramendi, que ja em
mira-, la conclusió és que IB3 en aquests moments només haurà
servit als seus directors generals de plataforma política. Al Sr.
Gómez li ha servit de plataforma de conseller a vicepresident;
al Sr. Ruiz de militant de base a candidat a batle. I si em
permeten la ironia final, si jo fos el Sr. Rafel Torres per ventura
em preocuparia.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Interviene por parte del Grupo
Parlamentario MÉS el Sr. Abril por cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Me’n sobrarà un, me’n sobrarà un perquè trob que és una
falta de respecte, senzillament, que vengui el director, ens faci
una lectura d’una hora de rellotge, supòs que això estarà
cronometrat i es respongui amb cinc minuts el conjunt dels
grups de l’oposició i dels que donen suport al Govern i, a més,
no es respongui res del que s’ha demanat sobre la funció de
servei públic, ni sobre el model, ni sobre res de tot això. No el
vull posar en un compromís, perquè jo sé que la resposta
segurament no li han escrit, però ... Res més a dir, això no té
remei. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, el Partido
Popular no tiene la culpa de que cuando Antich salía en la
televisión, 18.000 espectadores cambiaban de cadena. Así se lo
tengo que decir, es decir, está muy claro lo que acaba de
explicar el director general. 

La gestión, y vuelvo a decir lo mismo, les está avalando y
como usted decía al principio, los objetivos están claros. Por un
lado se satisfacen las necesidades democráticas, sociales y
culturales de los ciudadanos. Es que parece mentira, es decir, la
audiencia no es importante, no a cualquier precio, pero es que
todo se hace con producción propia de aquí y en lengua
catalana. Es decir, se está intentando hacer una televisión de
proximidad. Por lo tanto, si uno de los objetivos es satisfacer las
necesidades democráticas, sociales y culturales de los
ciudadanos y se está subiendo la audiencia, es que se está
satisfaciendo o no se está haciendo. 

Es un sin sentido, es decir, es que parece que a la oposición
no le importa que IB3 estuviese endeudada, parece que a la
oposición no le importa que en el caso de la audiencia, que lo
vea menos gente, es igual, que IB3 lo vea menos gente y que se
endeude, que eso no es función de IB3. La función de IB3 es
que ¡venga, a gastar más, a gastar más, a gastar más, aunque no
la vea nadie! Ese es su modelo, gastar mucho para que lo viera
poca gente. Y el modelo que se está aplicando ahora es gastar lo
que se tiene para que lo vea más gente. Esta es la diferencia
entre un modelo y el modelo de ahora.
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Segundo. Que se garantice la libertad de expresión y el
derecho de los ciudadanos a recibir información independiente,
objetiva, imparcial y plural. Bueno, es decir, yo creo que hay
que verlo y hay que escucharlo y que luego la gente saque sus
propias conclusiones. 

Tercero. Que promueva el hecho diferencial derivado de su
carácter insular y pluri-insular. Yo creo que es un tema
fundamental. Su función pública se cumple con profesionales y
está comprometida, como bien ha explicado antes en su
intervención, con las sociedades de la información, para llegar
a más hogares, es decir, las nuevas tecnologías. Apostando por
recuperar, como usted ha explicado, el tema de las
desconexiones insulares, que es un tema importante para las
islas menores, ofreciendo una información y un servicio público
de proximidad en cada una de las cuatro islas donde claramente
se estén promoviendo los valores constitucionales contemplados
en nuestro Estatuto de Autonomía.

IB3, ya lo he explicado antes, se está gestionando de una
forma eficaz, un presupuesto con menos recursos, se están
cumpliendo los objetivos. Es decir, no se pone en peligro la
viabilidad económica del ente, como antes sí que estaba en
peligro, 86 millones de euros de deuda de 2011, refresquemos
memoria, que a algunos se les congela la memoria,
refresquemos la memoria: 86 millones de euros de deuda a
proveedores en 2011, 5 millones de euros ahora, esa es la
diferencia entre una gestión y otra. Ya sabemos que para la
oposición, que se gaste más o se gaste menos, no es prioritario,
porque lo importante es que cumpla la función de servicio
público, ya sabemos que la oposición, aunque lo vea menos
gente, ese no es el objetivo, pero bueno ...

La verdad es que se acabó de aplicar las grandes frases de
alguna ministra socialista, que decía que “estamos manejando
dinero público y el dinero público no es de nadie”. Hoy se ha
reducido a la mitad el presupuesto de IB3, de 60 a 34 millones
de euros y con más aceptación social. Hoy se ha pasado de
deber 86 millones de euros de deuda a proveedores, como antes
he dicho a 5 millones de euros de deuda. Es decir, gastar lo que
se tiene y dar, como usted bien ha explicado, un plus de
confianza, seriedad al ente.

IB3 apuesta por la producción propia. Nuestro grupo
también está contento sobre el ritmo en que se está llevando el
tema del IVA, en cuanto a la reforma fiscal. Y destacaríamos
también el eje vertebrador de la programación de radio y
televisión, que da cobertura a los datos más destacados que
usted ha explicado y que también continua ofreciendo una
programación de calidad.

Conclusión: más gente ve y escucha nuestra televisión y
nuestra radio y no a cualquier precio, sino con producción
propia, de proximidad y con gente de aquí.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sanz. En turno de réplica interviene el Sr.
Codony, sin limitación de tiempo.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Cosme, vostè ha fet referència
que ahir no va sortir o surt molt poc, segons vostè, el seu grup
parlamentari. Doncs miri, degué ser ahir, degué ser ahir, perquè
jo mir cada dia l’Informatiu i cada dia, cada dia veig la Sra.
Armengol..., els veig cada dia. Per tant, pluralitat absoluta i
surten quasi tots els dies o més o menys, però surten. Vostè diu
que Artur Mas ha sortit. Home, és que jo crec que ja voldria la
Sra. Armengol tenir el protagonisme que té Artur Mas aquesta
setmana, perquè ha tengut un protagonisme brutal, el qual hem
de donar com a servei públic.

A mi m’agradaria recalcar, que m’agradaria que constàs en
el Diari de Sessions, que s’ha dit que eren 30 milions d’euros,
i no, són 86 milions d’euros que vàrem trobar i hem quedat en
5 milions d’euros de deute. Crec que això és molt important,
malgrat que veig que no els interessi massa.

Després, la televisió es fa per a l’audiència, la televisió es fa
per audiència, si no hi ha audiència la televisió no té cap mitjà
de ser, si no ens veuen, no importa fer televisió. És a dir, vostès
volen fer doblers, volen posar doblers, volen fer tal, però si no
hi ha audiència no necessitam televisió, és a dir, la base de la
televisió és l’audiència, o més o menys. Vàrem acabar amb un
3 amb vostès, ara tenim en aquests moments, gràcies a una bona
gestió, hem arribat a un 7. La gent ens mira, és el que nosaltres
volem fer, que la gent ens miri i que la gent valori si som
imparcials o no. Però la gent diu que sí, per tant, supòs que la
gent no s’equivoca, la gent no se sol equivocar mai.

Després jo voldria dir al Sr. David Abril, que vostè diu que
tampoc no som plurals. Miri, hem tret les primàries de MÉS
amb una cobertura crec que més que innegable, hem tret tot el
que tocava, s’ha cobert tot l’important que vostès han fet, surten
cada dia, MÉS, cada dia surt l’oposició, fins i tot de vegades
surten més que el Partit Popular. Per tant, escolti, perquè de
vegades no fan res, però que surten, surten.

A partir d’aquí crec que és innegable el que nosaltres fem,
fem una televisió plural, els agradi o no els agradi. La voldríem
menys? Doncs, mentre jo hi sigui provisionalment continuaré la
mateixa línia de l’anterior director general, que era una televisió
pública ben feta, amb producció pròpia. I quin és l’objectiu? Ser
plural, imparcial i amb l’objectiu que la gent ens miri, aquest és
el nostre objectiu. 
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I de cara al 2015, i ja acabaré perquè veig que han trobat que
era molt llarg el meu discurs, els diré que vull consolidar,
intentarem consolidar una graella de programació i apostar per
les connexions i espais culturals; fomentar la percepció de mitjà
propi d’IB3 Ràdio entre les ciutadans per arribar a més gent, i
sobretot, reforçar els espais informatius de cara a les eleccions
vinents i fer-ho amb un plus d’objectivitat per eliminar qualque
ombra que pugui enfosquir o posar en entredit la feina del
personal d’informatius, o sigui, imparcialitat i professionalitat.
No es preocupi que farem el possible perquè sigui la millor
televisió autonòmica d’aquesta comunitat, no d’aquí, sinó de
tota Espanya.

Moltes gràcies. I vull aprofitar, si m’ho permet el Sr.
President, acabar, que és la darrera compareixença d’enguany,
per donar-los els molts d’anys i bones festes per a l’any que ve,
que no ens veurem fins l’any que ve.

Molts d’anys a tots!

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Una vez agotado el orden del día de
hoy, nada más que agradecer la presencia del Sr. Josep Maria
Codony i Oliver, que ejerce transitoriamente las funciones de
director del Ente Público de Radiotelevisión de les 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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