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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
substituciones.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sr. Presidente, Eulàlia Llufriu sustituye a José María
Camps. Gracias. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al punto único del orden del día de hoy, relativo a
las preguntas RGE núm. 1689, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731,
1732, 1733, 1739, 1740, 1742 y 1741/15.

Asiste el Sr. Josep Maria Codony i Oliver, que ejerce
transitoriamente las funciones de director del ente público de
Radiotelevisió de les Illes Balears, acompañado por el Sr. José
Miguel Fabregat Planas, gerente del ente público; José María
Castro Catena, director de informativos de IB3; la Sra. Mar
Adrián Cortey, directora de IB3 Televisión; Sr. Eduardo de la
Fuente Carrillo, director de IB3 Radio; y el Sr. Joan Frontera
Mayol, jefe de comunicación y web corporativa del ente
público.

1) Pregunta RGE núm. 1689/15, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a nou programa a IB3 TV.

Para formular la primera pregunta, RGE núm. 1689/15,
relativa a nuevo programa en IB3 Televisión, interviene del
diputado del grupo parlamentario Sr. David Abril. Sr. Abril,
tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, i una salutació al director general i
a tot l’equip que l’acompanya.

Al meu grup, tot i que ens semblen cars alguns dels
programes de la graella d’IB3, mai no hem fet una pregunta
sobre el cost dels programes de la radiotelevisió pública, o
almanco aquest diputat no l’ha feta fins avui, fins avui, en què
li faig en concret una pregunta sobre el cost que té la producció
d’aquest programa d’Hosteltur, que va començar fa més d’un
mes els dimarts a la televisió pública, que vostès saben que és
una agència de comunicació no del món turístic, com diu o com
resa el seu títol, o almanco del món turístic així com l’entenem
des del Grup MÉS, i sempre hi insistesc -ara se'n acaba d’anar,
fa una estona, el conseller de Turisme- cada vegada que em toca
insistir sobre aquest tema.

El món turístic real de les Illes Balears també inclou les
cambreres de pisos, els recepcionistes, els comerciants, els
jardiners..., molta cosa, parlar de turisme aquí és parlar de tot i
de tothom, perquè el mateix Hosteltur, quan ells mateixos es
defineixen i diuen quin és el seu target, quin és el seu objectiu,
ells diuen que s’adrecen a professionals del sector turístic con
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medio-alto y alto poder adquisitivo y elevada capacidad de
decisión, i clar, evidentment això no és el món turístic en
general o no és el món turístic així com nosaltres l’entenem. És
un món que amb una visió generosa podríem dir
d’especialització professional i amb una visió, si volen una mica
més maliciosa i que li vull transmetre, és una visió una mica
més elitista del turisme, que no creim que casi gaire amb
l’objectiu d’una cadena pública que es vol adreçar, entenem, a
una gran majoria social i que a més se suposa, com vostè ha
insistit moltes vegades, que vol tenir audiència.

És molt difícil, fins i tot, encara que creïn un producte
específic per a IB3, com és en aquest cas, que puguin fugir
d’aquesta mirada de directius del turisme, de l’elit del turisme,
que evidentment és un punt de vista però no pot abastar el
conjunt dels punts de vista dels interessos de tota la societat
balear al voltant del turisme, i sí molt que està desequilibrat i
està desequilibrat també com el tracta el Govern, com és el
tracte de favor del món hoteler i del lobby que ha estat
privilegiat al llarg de tota aquesta legislatura, perquè tenim un
govern que no presentaríem aquesta pregunta si no tenguéssim
un govern que tota la legislatura se l’ha passada jugant a favor
d’aquest sector, i que presenta les seves estadístiques o les
estadístiques d’Exceltur, que ve a ser una espècie de FAES de
les grans cadenes hoteleres, com si fossin seves, fugint també
d’una visió molt més ampla i molt més social, i bé, idò ara
posen, si em permeten la caricatura, posen un programa on
també evidentment hi ha un predomini d’una visió elitista de
que és i ha de ser el turisme.

Així d’entrada el que pareix és un programa de propaganda,
més que de compliment de la vocació de servei públic que
hauria de predominar, i que ve acompanyat d’un missatge
positiu, eufòric a moments donats, en matèria econòmica del
Partit Popular. 

Si vostè avui em diu que això ens costa 3 pessetes, idò
retiraré tot el que he dit, i si em confirma que ens costa un
dineral, idò encara hauré d’anar més enllà en la meva crítica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats. Sr. David,
aquest programa li vull dir que no es diu Hosteltur, no, es diu
Món turístic. D’acord. No, perquè vostè a la pregunta em
demana pel nou programa d’IB3 produït per Hosteltur, i no és
Hosteltur, és Món turístic. No, el produeix Produccions d’Idees
i Publicitat de Balears. Li ho dic perquè la seva informació..., no
està vostè molt ben informat, es veu, o no l’informen a vostè bé.
És una productora que fa aquest programa i és un programa que
el cost per capítol és de 3.074,77 euros; això és el que costa
aquest programa. I la seva emissió, perquè vostè ho sàpiga, és
el dimarts a les 23.30 hores, aproximadament. Això és el
programa i això és el seu cost.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo crec, Sr. Codony, que no ha entès la meva pregunta, no
l’ha llegida en la seva integritat. Jo no he dit que el programa es
digui Hosteltur, he dit que el produeix Hosteltur; així ho diu IB3
a la seva pàgina web i així ho diu Exceltur, perdó, Hosteltur
també a les seves informacions, i de fet en fan propaganda.

No entraré en si 3.000 i busques per programa és car o barat;
tampoc no sé -m’agradaria que m’ho aclarís- si utilitzen els
estudis d’IB3 o són uns altres estudis, perquè pens que això
també s’hauria d’incloure en el cost, però sí pens que faria falta
un altre tipus de programa, igual que faria falta un altre tipus de
política en aquesta comunitat per donar, per tenir i abordar una
visió més ampla del que ha de ser el turisme. Si a més volen
arribar a un gran públic, per què és a les 11,15 del vespre?, o les
12, com va ser l’altre dia, pels motius que siguin?

Perquè jo crec que al final també m’agradaria que si té dades
ja d’audiència, ja que se n’han fet quatre programes, ens les
pogués oferir o compartir, perquè jo, que he fet una mica de
seguiment, el que veig és que sí que és un programa
posteriorment molt compartit a xarxes i en el circuit una altra
vegada dels directius, dels alts directius del turisme d’elit, no
només aquí sinó a nivell internacional, i això vostè em pot girar
la truita i dir que això és una cosa positiva per a la cadena i per
als ciutadania, però jo pens novament que estan fora de
l’objectiu de servei públic.

I al final això que estan fent té molt a veure amb una cosa
que pens que és el primer que s’hauria d’haver abordat a una
comissió de control com aquesta, que es reuneix molt de tant en
tant, i que és la situació de la cúpula d’IB3 -no sé si és el seu
cas-, amb aquesta imputació, començant pel seu exdirector, per
una denúncia entre altres coses per prevaricació, tirant els preus
de mercat en matèria de publicitat. Jo crec que d’alguna manera
el que estan fent...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...amb aquest programa quan hi ha desenes de petites
productores audiovisuals a les nostres illes que estarien
desitjoses de tenir un programa a la radiotelevisió pública, idò
pens que és el que tocaria. És important el cost econòmic però
també és important el cost de credibilitat que això té per a la
radiotelevisió pública. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. En turno de contrarréplica interviene el
Sr. Codony.

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

Gràcies, Sr. David Abril. Miri, si la televisió pública només
hagués de fer programes que tenguessin audiència probablement
no seria l’objecte d’un ens públic. Un ens públic ha de fer
programes tot el que sigui servei públic; per tant hi ha
programes que tenen més audiència i programes que en tenen
menys. El programa a què vostè fa referència, que és el de Món
turístic, té l’audiència que té com molts de programes en
aquesta hora de la nit, que es posa a una hora, que és a les 11,30,
perquè és l’hora que qualificat o preparat antena per posar-lo,
que són els que decideixen els horaris dels programes. Quant a
l’audiència, té l’audiència..., idò uns dies té un 0,5, uns dies pot
tenir un 1, uns dies pot tenir un 0,7, com molts de programes.
No tots els programes són Uep!, com anam?, o no tots són
tampoc com els informatius; ja voldríem nosaltres tenir-ho. 

De totes maneres el criteri és que l’objectiu d’aquest
programa és un espai de referència en tot allò relacionat amb
l’àmbit turístic a Balears, i jo crec que com que l’àmbit turístic
és el motor d’aquesta comunitat vàrem trobar adient que aquest
programa es fes precisament perquè dóna de la mà del Sr.
Manuel Molina, que és el que fa aquest programa, fa dues parts
diferenciades i dóna la informació que el món hoteler vol i que
a la gent li agrada tenir. Feia falta tenir un programa d’aquests
a IB3, i com a ens públic que estam oberts a tothom i donam tot
el servei que fa falta, vàrem incloure a la graella aquest
programa.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony.

2) Pregunta RGE núm. 1727/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències d'IB3 Televisió durant l'any 2014.

Para formular la segunda pregunta, RGE núm. 1727/15,
relativa a audiencias de IB3 Televisión durante el año 2014,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Alejandro Sanz. Tiene la palabra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
quiero agradecer la presencia del Sr. Director general y de todo
su equipo. Pues vamos a hablar de audiencia, ya que parece que
es interés en lo que va en esa legislatura por parte de otros
grupos hablar de audiencia, pues esta pregunta pues también
este grupo pues formula sobre el tema de la audiencia.

Es evidente que así se han reflejado las cifras durante estos
tres años y medio, que la cuota de pantalla en IB3 ha ido
claramente en aumento respecto a lo que sería una legislatura
donde estaba el pacto, respecto al ente público que tenemos hoy
por hoy, un aumento basado principalmente en el tema de los
informativos, que usted antes ha mencionado, y una apuesta
clara por la producción propia, o sea, no un aumento porque sí
sino un aumento basado en esos dos elementos claves que serian
informativos y producción propia. Estas cifras, que ya han sido
explicadas de forma constante en esta comisión por anteriores
directores generales y por usted mismo, son fruto sin duda del
esfuerzo que hace la cadena y de todos sus trabajadores para que
nuestro canal autonómico sea seguido cada día por más
ciudadanos de esta tierra, una televisión donde los informativos
y la producción propia han sido a nuestro entender, y así se ha
expuesto en diferentes comparecencias, claves del éxito de la
audiencia y por tanto de la aceptación ciudadana en torno al ente
público, un éxito de audiencia que algunos grupos, salvo ahora,
que nos acaba de sorprender en una pregunta anterior, han
querido tapar en lo que va de legislatura para centrarse en otras
cuestiones y que por tanto creo que es y procede hacer esta
pregunta en el sentido que es bueno saber un poco los niveles de
audiencia en cuanto al ejercicio que ha finalizado, año 2014.

Por tanto formulamos la siguiente pregunta: Sr. Presidente,
¿qué valoración hace de las audiencias de IB3 Televisión
durante el año 2014 en comparación con otros años o años
anteriores?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sanz. Le contesta el Sr. Codony.

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

Gracias, Sr. Sanz. Miri, IB3 tanca l’any 2014 amb un 5,8%
de quota de pantalla, essent vista cada dia per 264.000 persones
a Balears, i millora en 2 desenes el resultat obtingut en els anys
anteriors. Destaca el fort lideratge de l’informatiu del migdia,
que millora pel que fa a l’any anterior, convertint-se novament
en la cadena més vista en la seva franja d’emissió, essent vista
per 772.000 persones de Balears. En el que va d’any 2015
l’informatiu continua amb la seva tendència de l’any passat,
signant un 18,2% de quota de pantalla, i hem de dir que aquest
mes de febrer hem arribat a puntes de 27% de quota de pantalla.
A més la resta d’informatius acompanyen amb bons resultats el
noticiari de les 14 hores. En temes d’espectadors els informatius
d’IB3 són vists cada dia per una mitjana de 90.000 persones i
arriben també a puntes de 118.000 persones.

IB3 emet per primera vegada en la seva història més del
75% de la seva programació en producció pròpia, produïda per
les Illes Balears, i per la seva banda també hem de dir que
lamentablement per als altres, tant FORTA com la primera de
Televisió Espanyola marquen els seus pitjors registres històrics
des dels inicis de les emissions, més o manco des de l’any 1992.
S’ha de dir també que 1 milió de persones han vist IB3 al llarg
de l’any 2014, la qual cosa es correspon que el 97% d’aqueixa
població a les Illes Balears mira IB3.
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La seva millor dada anual (...) el setembre, en signar un
6,4% de quota de pantalla impulsat pel millor resultat mensual
d’informatius des d’agost de 2011 pels nostres programes Gent
de la mar, Cuina i guanya i Uep!, com anam?, líder del dijous
i el programa més antic de la graella des d’abril de 2011. La
franja de migdia de les 14 a les 17 hores és la que millor resultat
obté: aconsegueix un 9,7% de quota de mitjana de dilluns a
diumenge, impulsada una vegada més pel lideratge de
l’informatiu migdia, que aconsegueix un 14 de quota anual
comptant amb l’espai d’esports, que sense els esports ja té un
15,1, i amb els esports hem arribat a un 27% de quota de
pantalla. Amb un 13,4 es converteix en cadena més vista a les
llars catalanoparlants, millorant 8 desenes el resultat del 2013.
Aquest any l’emissió més vista és el pi de Pollença, amb un
20,3 de quota i 90.000 persones d’audiència mitjana. 

Finalment diré que obté resultats homogenis per dia de la
setmana, si bé el dijous, amb un 6,4 de quota, és la jornada on
aconsegueix el seu millor registre, impulsat per un bon prime
time, on Uep!, com anam? i Crònica 112 milloren els seus
resultats pel que fa al 2013.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. ¿Desea usar su turno de réplica?
Gracias.

3) Pregunta RGE núm. 1728/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a full de ruta d'IB3 Ràdio.

Para formular la tercera pregunta, RGE núm. 1728/15,
relativa a hoja de ruta de IB3 Radio, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio. Tiene la
palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Director general
per la seva assistència. A nosaltres ens agradaria saber quina és
la valoració que vostè fa d’IB3 Ràdio, de la seva programació,
de les franges horàries més escoltades, i si ens podria també
explicar el nombre de seguidors que té aquesta cadena
radiofònica de la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres sabem que és una ràdio de proximitat, sabem que
és una ràdio que està molt propera als ciutadans de les Illes
Balears, que té una programació molt àmplia, i en definitiva que
compleix amb aquesta funció de vertebració que té la
Radiotelevisió de les Illes Balears, així que ens agradaria sentir
la seva explicació de quines són les dades, si vostè considera
que hem de ser optimistes per la funció social i la tasca que la
ràdio d’IB3 està desenvolupant a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Rubio. Li contest. Per primera vegada en la seva
història IB3 Ràdio supera els 40.000 seguidors; segons dades de
l’Institut Balear d’Estudis Socials -IBES- aconsegueix d’aquesta
manera el seu millor resultat final, avui signant amb 40.157
oients. Amb més de 19 hores diàries en directe la proximitat,
com vostè em demanava, les notícies, els esports, es
converteixen el pilar de la programació de l’emissora, que
aconsegueix dades històriques de seguiment en cadascun dels
seus programes. Amb una programació consolidada i estable des
de fa més de dos anys l’emissora ha anat guanyant fidels en
totes i cadascuna de les últimes sis onades, fins arribar als
40.150 oients d’aquesta darrera onada. Aconsegueix novament,
i ja van sis, ser la quarta emissora més escoltada de Balears; és
la menor diferència experimentada pel que fa la tercera cadena
més escoltada, la COPE, per exemple, i ja només hi ha una
diferència de 6.000 oients de diferència; a més és l’única
emissora de les quatre primeres que puja en oients.

Succeeix per primera vegada des de l’inici d’emissions, ja
fa deu anys, que la programació d’IB3 Ràdio ha romàs estable
en totes les bandes del dia, sorgint a més programes de
producció pròpia que mantenen fins a la mitjanit l’oient balear.
Aquests programes a més han anat consolidant la presència de
l’emissora entre els seguidors nocturns d’aquest mitjà massiu de
consum i complementari a l’audiència de la televisió. La seva
franja del dia més escoltada és de 10 a 11, coincidint amb el
cara a cara polític, on és escoltada per 9.090 persones diàries.
Amb els mateixos registres es troba la banda de 12 a 13 hores,
coincidint amb les desconnexions regionals a les Illes, que en el
seu primer any d’emissió ha conquistat l’audiència. A destacar
els butlletins informatius de gran format que de 14 a 15 i de 20
a 22 són escoltats cada dia per 12.000 oients de totes les Illes.

Finalment, segons altres estudis qualitatius duts a terme per
l’emissora, l’audiència balear considera IB3 Ràdio la millor
cadena quant a informació de proximitat, i l’emissora triada per
informar-se davant qualsevol fet d’envergadura. Aquests bons
registres d’audiència són reafirmats en l’estudi general de
mitjans EGM.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. ¿Desea usar su turno de réplica, Sr.
Rubio?
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4) Pregunta RGE núm. 1729/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a difusió de l'esport balear.

Para formular la cuarta pregunta, RGE núm. 1729/15,
relativa a difusión del deporte balear, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime Fernández. Tiene la
palabra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, todos
coincidiremos en la importancia del deporte para la sociedad, y
de que los que ostentamos cargos públicos, así como el ente
público audiovisual, estamos con obligación de defender y
apoyar con todas las herramientas disponibles a los deportistas,
sus familias, entrenadores y federaciones, y más en una
comunidad autónoma como la nuestra, de grandes deportistas
con reconocimiento a escala internacional.

Por todo ello, Sr. Director general, desde el Grupo
Parlamentario Popular queremos conocer qué se está haciendo
para fomentar la difusión del deporte balear en IB3.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, en primer lloc destinar tots els nostres recursos humans
de plantilla dels informatius, per fer el millor bloc d’esports de
dilluns a diumenge, migdia i vespre en els serveis informatius,
amb una durada aproximada d’entre 20-15 minuts i amb una
mitjana d’audiència del 16%, fent fa dies un 22% de share.

En segon lloc, a través dels programes d’esports, es difonen
fil per randa els èxits dels nostres esportistes. En aquest sentit
vull destacar els programes d’esports 4-4-2, Total Esport, Da-li
Gas, Infotrot Televisió, Passió per la mar i Champions. També
emetrem pròximament una sèrie documental de sis programes,
hereu de la fórmula dels Números 1, Miquel Nadal, Elena
Gómez, Joan Llaneras i Guillem Timoner. Ara es dirà Únics i
serà la vida i trajectòria d’Alba Torres, millor jugadora de
bàsquet d’Europa de 2014; Xavi Torres, millor esportista
espanyol amb discapacitat de la història; Héctor Cúper, artífex
del darrer millor Reial Mallorca que hem viscut; Jorge Lorenzo,
bicampió del món de Moto GP; Amengual i Carbonell, nebot i
campió del món de pesca submarina; i els 10 anys del primer
Roland Garros de Rafel Nadal, que es compleix el juny del
2015.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Condony. ¿Desea usar su turno de réplica?

5) Pregunta RGE núm. 1730/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment del pressupost a l'any 2014.

Para formular la quinta pregunta RGE núm. 1730/15,
relativa a cumplimiento del presupuesto en el año 2014,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Óscar Fidalgo. Tiene la palabra.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Cuando hablamos de políticas
públicas, yo creo que es importante circunscribir lo que
económicamente es importante y en cuanto a un ente público,
yo creo que equiparar los gastos a los ingresos, todo el mundo
estará de acuerdo en que es una cuestión importante y además
es una cuestión que debe formar parte, en mi opinión, de los
ejes principales de cualquier política pública y más en los
momentos en los que estamos y de donde venimos.

Creo sinceramente que la evolución financiera del ente de
radiotelevisión ha sido francamente positiva estos últimos años,
a partir del año 2011. Todos recordamos los desfases anuales
que se han producido en el ente, por ejemplo solamente en el
año 2009 se gastaron 51 millones de euros más de los que se
ingresaron y en este sentido se aumentó la deuda de manera
tremenda en el ente de radiotelevisión de todos los ciudadanos.

Por esto me gustaría preguntarle, Sr. Codony, si se ha
cumplido el presupuesto en el 2014 de la radiotelevisión
autonómica.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Efectivament, podem avançar que a l’exercici 2014 s’ha
tornat complir el pressupost de 34,1 milions d’euros. Pendent de
formular els comptes anuals i de la revisió d’auditoria, s’estima
un sobrant inicial d’un 0,2 o 0,3 milions d’euros.

Un any més, la contenció de la despesa i la bona gestió dels
diners públics ens permeten complir amb el curt pressupost que
s’ha assignat a aquesta casa. Tot això mantenint i en alguns
casos incrementant l’audiència. Però el més important, sense
baixar la qualitat dels programes i complint la missió de servei
públic.

El bon treball realitzat per l’equip d’IB3 té com a fruit
l’estabilitat pressupostària, insisteix un any més, la qual cosa
aporta estabilitat i continuïtat a un projecte sostenible en allò
econòmic i ambiciós en televisiu. També és d’agrair l’esforç de
racionalització i adaptació a la nova situació que el sector
audiovisual de Balears i en concret l’APAIB ha realitzat i que
ha permès la supervivència, tant la seva com la nostra.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sr. Codony. ¿Desea usar su turno de réplica?

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

No Sr. Presidente.

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

6) Pregunta RGE núm. 1731/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a endeutament bancari del Grup IB3 en
el 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 1731/15, relativa
a l’endeutament bancari del Grup IB3 en el 2014 intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Carlos Luís
Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Director General de IB3 y
parte del equipo que le acompaña, buenos días.

Los medios de comunicación públicos, como es el Grupo
IB3, desempeñan claramente una función social y están
destinados también claramente a satisfacer el interés general de
la ciudadanía. Además en este caso, de una cohesión y de
proximidad, como impulsa la dirección esta legislatura; pero por
su carácter público, está sustentado por fondos públicos,
debiendo de adaptarse a su presupuesto, enmarcado dentro de
una situación de contención presupuestaria.

El debate sobre los ingresos y los posibles endeudamientos
de los medios de comunicación audiovisuales públicos, es un
debate continuo y siempre presente. El optimizar y sanear las
cuentas públicas es un claro objetivo de la presente legislatura
y el ente público IB3 no es ajeno a ello. Su equipo directivo ha
trabajado y trabaja en ello, viéndose sus resultados. 

Lamentablemente es un dato conocido, el endeudamiento
que poseía este ente público cuando finalizó la anterior
legislatura. Una buena política de ingresos comerciales, como
se está llevando a cabo, también contribuye a mejorar sus
cuentas indudablemente. El equipo directivo ha realizado un
gran esfuerzo para optimizar las cuentas del ente público y
ajustarse a la actual situación presupuestaria. 

Pero aparte de la propia actividad y resultados de audiencia
del ente público que se han preguntado hoy y otros días, es muy
importante conocer su situación financiera real, como pueda ser
la posible evolución de la situación del endeudamiento del
Grupo Público IB3.

Por ello, en esta Comisión de Control Parlamentaria, Sr.
Director General, para conocer la situación real y actual, le
formulo la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el endeudamiento
bancario del Grupo Público IB3 en el pasado año 2014?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula el Sr. Codony.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Durant l’exercici 2014 no ha
estat necessari recórrer a l’endeutament bancari per atendre les
obligacions de pagament. A més a més, s’ha complert en
l’amortització de les quotes del préstec hipotecari que el 2004
es va subscriure per la compra de la seu amb l’entitat financera
Sabadell CAM, que durant l’exercici 2014 va ascendir a poc
més de 500.000 euros, dels quals 468.000 són per al principal
del préstec i uns 40.000 per interessos financers.

Per tant, IB3 durant el 2014 no ha realitzat cap operació
financera que hagi suposat incrementar l’endeutament bancari.
Li ha bastat a ajustar-se el pressupost i subscriure’s als
mecanismes de pagament a proveïdors que la comunitat
autònoma ha anat realitzant, per anar reduint el seu endeutament
de 86,5 milions l’any 2011, a poc més de 5 milions a la fi del
2014. El percentatge, la xifra més important és que hem reduït
el deute en un 94%.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús del torn rèplica? Molt bé.

7) Pregunta RGE núm. 1732/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectiu d'ingressos comercials.

Per formular la setena pregunta RGE núm. 1732/15, relativa
a objectius d’ingressos comercials, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Jaime Fernández i Juan.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Vicepresidenta, señoras y señores diputados.
Todos conocemos que el sector audiovisual es un sector muy
competitivo, sector en el cual compite IB3, nuestra televisión y
radio públicas, con otras televisiones y radios, como la de los
grandes entes Atresmedia, o Mediaset, por ejemplo de nivel
nacional y claramente con mayores recursos. 
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Como alcanzar las cifras presupuestadas es importante para
garantizar el futuro viable y sostenible del ente público, desde
el Grupo Parlamentario Popular queremos que nos informe
sobre si se han alcanzado los objetivos de ingresos comerciales
presupuestados en el ejercicio 2014.

Gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El pressupost d’ingressos comercials
per a l’exercici 2014 estava previst en 1,5 milions d’euros, que
ha pogut ser aconseguit i superat, ja que les vendes han arribat
als 1,8 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del
16,6% sobre els objectius inicialment fixats. 

Del total del pressupost de l’ens públic, la partida
d’ingressos comercials representa tan sols un percentatge del
4,3. En un mercat tan competitiu com és l’audiovisual, el
duopoli entre Atresmedia i Mediaset, acumula pràcticament el
75% de l’audiència comercial i aconsegueix augmentar la seva
share d’inversió pel que fa al 2013, ostentant ja un 90%.

Això òbviament perjudica enormement la resta d’operadors
del mercat, que veuen minvats els seus ingressos comercials,
disputant-se entre tots tan sols el 10% de quota d’inversió
restant de la quota.

Les televisions autonòmiques presenten un descens dia a dia,
mes a mes, en la inversió del 4,8%, un -4,8, derivat de la pèrdua
d’un dels àmbits amb major rellevància comercial, com és la
Comunitat Valenciana des del tancament de Canal 9, així com
els successius descensos d’audiències. En el cas concret d’IB3
la seva pèrdua de posició competitiva en el mercat és notòria, ja
que el nivell àmbit publicitari nacional suposa tan sols un 3,2%
del total de la cobertura per FORTA, i en el total de la televisió
d’audiència d’IB3 representa tan sols un 0,1%.

En aquest escenari, la labor de comercialització és molt
complicada, doncs la gran majoria d’anunciants només
contemplen planificar campanyes amb un suport de televisió,
quan l’audiència d’aquest té almenys dos dígits, és a dir, un
10% o superior. A més de cobertura i audiència, els anunciants
cerquen cada vegada més afinitat i es persegueix una major
segmentació en els targets comercials sent aquests atributs
difícils d’oferir per un operador autonòmic i més encara per
IB3, que l’àmbit poblacional del qual només és d’1.077.000
habitants. 

I el principal valor del qual nosaltres ens basam és la
proximitat. A diferència de les autonòmiques diferents, els
operadors generalistes nacionals sí tenen la capacitat per
cobertura i per quota d’audiència, d’oferir al mercat una
segmentació de target i afinitats en resposta a la demanda dels

anunciants, concentrant així el gruix total de la inversió
publicitària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Fernández, ¿desea hacer uso...?

8) Pregunta RGE núm. 1733/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a novetats a la programació autonòmica.

Para formular la octava pregunta RGE núm. 1733/15,
relativa a novedades en la programación autonómica, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Alejandro
Sanz. Tiene la palabra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Antes en la primera pregunta
que formulaba el Grupo Popular, hablando sobre la valoración
de las audiencias, ha recalcado dos datos que a nuestro entender
avalan la importante y brillante gestión del ente público.

El primero es que cerca de 300.000 personas ven IB3 al día,
es decir 1 de cada 3 habitantes en esta comunidad autónoma al
día conecta con IB3. Y la segunda es que no lo hace a cualquier
precio, sino que lo hace basandose principalmente en
producción propia. Antes usted ha citado muy bien y creo que
es importante resaltar en esta comisión que el 75% de su
programación está basada en producción propia y todo ello con
un presupuesto, que ya se ha recalcado aquí, a diferencia de
años anteriores, muy inferior. Por tanto, más gente ve IB3, o
escucha IB3, con un presupuesto muy inferior a lo que teníamos
en el 2011 y sobretodo con el éxito de una mayor producción
propia. Y entendemos que la clave del éxito ha sido ofrecer una
programación de calidad, que conecte claramente con los
ciudadanos y está claro que así ha sido, vistos los resultados.

Por lo tanto, la pregunta es que quisiéramos saber qué
novedades están previstas para este año en la programación de
Radiotelevisión autonómica. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sanz. Le contesta el Sr. Codony.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, els objectius fonamentals per al
2015, en un any marcat per les eleccions autonòmiques i
municipals del 24 de maig i les eleccions generals el novembre
del 2015, IB3 s’enfronta al repte de la consolidació de
l’audiència que tan bé ha respost els últims anys.
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Els nostres programes bandera han de continuar al costat
d’estrenes potents, que facin de la nostra cadena referent dels
ciutadans de les illes. IB3, un any més, continuarà amb les
sèries de ficció de producció pròpia com Ja ho val i Hotel
Bellavista. Aquests, al costat dels programes detallats a
continuació, seran les línies mestres de la programació de la
nostra cadena, que a més a més compleix aquest any els seus
deu anys d’emissió.

Consolidar i reforçar els nostres informatius, programes
diaris d’actualitat, la columna vertebral de qualsevol televisió
són informatius i amb aquesta premissa la casa està treballant
perquè segueixin sent la referència i capdavantera en la seva
franja. El paper del programa Cada dia és estratègic, de les
17,30 a les 20. Per al seu cost ha d’aportar a la cadena almenys
un punt i mig de share diari.

El programa El cafè d’IB3 cada matí a les 9, consolida
aquesta franja matinal, on s’analitza l’actualitat de les illes i
també la nacional i internacional. Mantenim i supervisam
diàriament els formats que s’han consolidat en prime time com
Uep com anam!, Tira a tira, o Això és mel. És fonamental,
sense abandonar el format original, que contribueixin al seu
creixement. Estrenes d’èxit el 2014 com Gent de la Mar,
T’estim, o La-la-la, tindran una nova temporada d’emissió el
2015, sempre que tenguin pressupost per encarregar-los.
Pensam que hi ha formats que han funcionat i que poden donar
encara més de si, com Crònica 112, Panorama i d’Avui per
demà. 

Com cada any, apostarem per les retransmissions especials
que tan bons resultats aconsegueixen. És de valorar la
implicació de la gent de la casa amb aquest punt i això
m’agradaria recalcar-ho. La menor disponibilitat aliena ens
obliga a buscar formats i a cercar que puguin tenir una llarga
vida de redifusions. Necessitam més producte per poder allargar
el nostre prime time i arribar fins a les 24 hores amb producció
d’estrena el màxim de dies possibles. Els dilluns amb Això és
mel, Avui per demà i dijous amb el tàndem Uep, Crònica 112
s’ha aconseguit. Hem reforçat Una micona més, amb la
incorporació de cinc cuiners, com Óscar Martínez, Marga Coll,
Andreu Genestre, recentment 1 estrella Michelin, Tomeu
Caldentey, Miquel Calent i Koldo Royo. Hem actualitzat el
plató, amb la finalitat de potenciar el programa que és l’accés a
l’Informatiu Vespre. Cercam una programació que incorpori
gradualment novetats per generar la sensació de permanent
estrena. Per això creiem que a partir del segon trimestre la
televisió estarà al màxim rendiment dins les seves possibilitats.

És de destacar la implicació de les productores en el projecte
d’IB3 i segur que seguiran sent clau aquest 2015. Programes
nous i que continuaran el 2015, Una micona més, renovat, El
cafè d’IB3, Panorama Balear, programa de 30 minuts
setmanals, reportatge d’actualitat, La Gran Ruta Índia, que
farem d’agost a setembre, Gent de la Mar, que per al 12 d’abril
estrena nova temporada, Hotel Plus, primavera-estiu, gran
aposta d’IB3 per al 2015. Una sèrie de ficció dels primers hotels
dels anys seixanta, Història del turisme per a després de la sèrie
Hotel Bellavista. Serra de Tramuntana que el març, abril i maig
hi ha un programa patrocinat pel Consell Insular de Mallorca,
amb la colAlaboració d’IB3; El Casta, 20 anys de rialles, que
tants bons resultats ens donen, gener, febrer i març; Menorca
britànica febrer i març; T’estim el trimestre setembre, octubre,

novembre; Petits, un concurs infantil de cantar i ballar, que
començarà el març, l’abril i el maig; Món turístic, programa de
reportatges i tertúlies sobre turisme que se farà el març, abril i
maig; Ramon Llull, abril i maig, 6 capítols; Una mirada cap
enrere, basat en les fotografies i vídeos recopilats per les illes
el darrer quadrimestre; i 3G, història de tres generacions de la
mateixa família, a través d’elles coneixerem la història
contemporània de les Illes Balears. Aquest programa s’emetrà
el març, l’abril i el maig. I si podem,...

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabado su tiempo.

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

D’acord, gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 1739/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació del Mandat Marc d'IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la novena pregunta RGE núm. 1739/15,
relativa a aplicación del Mandato Marco de IB3, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs.
Tiene la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En nom del meu grup m’agradaria
oferir al Sr. Director un recés, és que després de set
interrogatoris encadenats tan durs com acaba de patir, crec que
bé mereix un descans i poder-se refer de la situació d’estrès que
segur que li han generat. Li brind aquesta oportunitat
simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene la palabra el Sr. Codony...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, no he acabat, simplement li oferia la possibilitat de
fer un recés, si vol continuar, continuam i li formularé la meva
pregunta.

La formul... estic en ús de la paraula, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

No se la ha quitado nadie.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Benvingut Sr. Director d’IB3, vostè
és la primera vegada que se sotmet a aquest règim de preguntes.
Vostè és el quart director d’IB3 d’aquesta legislatura, vostè ha
estat en el consell de direcció des del primer dia, vostè és el
tercer director d’IB3, dels quatre que ho fa amb carnet del Partit
Popular, no hi tenc res a dir, simplement vostè va dir que feia
poc, després va resultar que feia vuit anys que el tenia, igual es
va confondre amb la targeta blava.

En tot cas, Sr. Director, m’agradaria creure que si després
d’aquesta història de 4 directors que han passat i totes les (...)
que han passat aquests 4 anys, els ciutadans podem esperar de
la direcció d’IB3 l’explicació que vol del Mandat Marc i de la
normativa d’IB3.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No he entendido la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta es la que tiene formulada por escrito.

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

Vale, perfecto. Si creu vostè que els ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears poden esperar de la direcció d’IB3 el Mandat
Marc. Bé, el Mandat Marc de (...) de Balears és la llibertat
d’expressió i el dret a una informació independent, veraç i
plural. Tots els mitjans de comunicació de Balears, públics i
privats, estan subjectes als valors constitucionals i estatutaris,
garantir la imparcialitat, la pluralitat i la veracitat informativa
d’aquests mitjans. Han d’orientar la seva activitat a la promoció
de la cultura de les Illes. 

Així mateix es garanteix el dret d’accés als mitjans
esmentats de les associacions, organitzacions i institucions
representatives de la diversitat política, social i cultural de les
Illes Balears representant el pluralisme de la societat. 

Quant a independència, pluralisme i neutralitat (...) i rigor,
IB3 actua amb absoluta independència, no adopta
posicionament ideològic més enllà de la defensa dels valors
constitucionals i estatutaris donant cabuda a totes les opinions,
opcions presents a la societat balear per a la correcta valoració
i interpretació dels fets pels ciutadans, els punts de vista a
incloure vindran delimitats per la representació institucional,
social o econòmica dels testimonis i per l’interès informatiu.

Quant a l’article 9, la llengua catalana, s’ha de seguir un
model amb el qual se sentin identificats tots els parlants de les
Illes i que alhora serveixi d’element cohesionador de tot el
territori balear.

Quant a la protecció de la infància i la joventut vetllarem
pels drets dels menors en relació amb la programació que
s’emet en horari infantil, tant en continguts com en publicitat.

Quant al dret a l’honor, en relació amb el dret a l’honor, a la
vida privada i a la pròpia imatge només s’informarà d’aspectes
relatius a la vida privada quan els fets siguin d’interès general,
de rellevància pública, d’interès informatiu o la seva difusió
sigui expressament autoritzada pel titular del dret.

Quant la garantia de l’accés dels grups socials i polítics
significatius, la nostra programació donarà cabuda a totes les
opcions i opinions presents a la societat balear, a la correcta
valoració i interpretació dels fets per part dels ciutadans.

Quant a la cohesió de la societat balear, els serveis
s’adequaran a la identitat, les necessitats i les preferències del
conjunt de la societat balear actuant com a agent vertebrador i
cohesionador de la realitat plural, cultural, social, econòmica i
política de les Illes Balears.

Quant a persones amb discapacitat, fomentarem la no-
discriminació, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, per tant per això
subtitulam els informatius, i de manera especial les necessitats
de les persones amb discapacitat auditiva i sordesa, així com de
les persones amb altres tipus de discapacitat amb els termes que
estableix la normativa de l’aplicació.

Quant a minories i grups socials amb necessitats
específiques, el servei públic de comunicació audiovisual
preveurà la protecció de les minories, nosaltres tenim l’espai
Una mà per a tots que feim mensualment.

Quant a la corporació, cooperació, perdó, amb les
comunitats i territoris tenim programes culturals amb
coproduccions lingüístiques amb TV3 i FORTA.

Quant a garanties dels drets de consumidors i usuaris,
garantim el respecte al dret dels consumidors i els usuaris en la
seva programació, contingut i prestació dels serveis, així com
també promovem l’educació permanent de la ciutadania i
afavorir el coneixement de les arts, la ciència, la història i la
cultura de les Illes Balears.

Quant a la promoció del coneixement i respecte dels valors
ecològics i de protecció del medi ambient, promovem el
coneixement per part de la ciutadania del medi natural de les
Illes, així com programes que tenim com Tira a tira i (...). En
promoció de la cohesió territorial, contribuir a la construcció de
la identitat i la vertebració de les Illes Balears com a comunitat
autònoma de caràcter pluriinsular, i quant a la promoció de la
imatge tenim la comunicació audiovisual que ha de contribuir
a la promoció de la imatge exterior a les Illes Balears com A la
carta.
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Adequació dels horaris de respecte a la audiència provincial,
adequarem els continguts -i els estam adequant i els horaris- de
les seves programacions a les expectatives de la seva audiència
potencial.

Quant a la programació informativa, la informació i opinió
hauran de quedar clarament diferenciats sobre les qüestions
d’actualitat i actuar respecte als drets dels usuaris.

Atendrem tots els grans esdeveniments de la vida
democràtica, social, institucional, política i econòmica de les
Illes Balears i la seva diversitat territorial, especialment rigorós
amb el tractament del territori, situacions de conflicte i de tot
tipus de violència en els seus informatius, amb especial respecte
i atenció a la sensibilitat de les víctimes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Codony, se le ha agotado su tiempo.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

En turno de réplica interviene el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Si l’haguessin informat millor, al Sr.
Codony, sabria que vaig formar part de la ponència de la
redacció del mandat marc, per tant, el conec, l’he llegit, no feia
falta que me’l resumís i expliqués. En tot cas, es va aprovar, va
entrar en vigor dia 3 de maig de 2014, l’endemà de la
publicació, el dia de la publicació. El Sr. Codony és director
d’IB3 des del 10 d’octubre de 2014, i abans havia estat des del
primer dia de legislatura membre del Consell de Direcció i en
les dues condicions deu conèixer que a part del mandat marc hi
ha la Llei del consell audiovisual que es va aprovar a finals de
la legislatura passada legislatura per unanimitat, i la llei que
regula l’Ens Públic de Radiotelevisió, i açò s’ha de complir, i ni
el Consell Audiovisual no ha estat constituït ni el Consell
Assessor de Continguts i de Programació no ha estat constituït
en quatre anys, mentre ell ha estat membre del Consell de
Direcció i després director.

I culpa que no han passat aquestes coses i com que el
mandat marc es va fer com es va fer, idò ara tenim tot el nombre
d’imputats que IB3 té, i fins i tot ha passat que amb un imputat,
que ja vaig dir en aquell moment que no tenc res contra ell, crec
que la seva imputació s’esvairà com la del Sr. Castro, que és
aquí present, o ja està esvaïda, si està esvaïda me n’alegr
personalment per vostè, Sr. Castro, però sí que es va ingerir el
vicepresident del Govern dient que de momento no lo
sustituiríamos. Per tant el Sr. Castro..., una ingerència que va
permetre vostè com a membre del Consell de Direcció, però
vostè ha exhaurit el temps sense poder-me parlar de l’article 39
del mandat marc i sense la disposició final primera.

El 39 parla del contracte programa, del contracte programa
que han de subscriure, i abans de subscriure’l donar compte al
Parlament, Govern i IB3. I la disposició addicional primera diu
que el contracte programa s’ha d’aprovar en el termini de sis
mesos, de sis mesos des que entra en vigor el mandat marc, és
a dir, en duim nou, tres vostè de director, i del contracte
programa no en sabem res, és a dir, malament poden esperar els
ciutadans que vostè compleixi la seva funció si d’entrada
incompleix les normatives.

Li diré més, si hagués estat més flexible el Grup Popular i a
la ponència del mandat marc hagués acceptat alguna esmena del
Partit Socialista no estaria vostè en la situació en què està,
perquè li llegiré l’esmena a l’article 33, d’addició, proposàvem
un nou article 33 que deia, de les tarifes publicitàries: “Les
tarifes publicitàries dels mitjans audiovisuals públics s’han
d’adequar als preus de mercat i no poden en cap cas afectar la
lliure competència. En la compra i la venda de drets
d’explotació (...) públics s’han d’atenir als preus de mercat”. 

Si s’hagués acceptat açò, es complís el mandat marc, vostè
no tendria el problema que té avui, el Sr. Ruiz no tendria el
problema que té avui, que igual ha de renunciar a la candidatura
a alcalde de Calvià, crec que és, i vostès no sortirien, IB3, una
altra vegada més als mitjans de comunicació per problemes,
diguéssim, i en aquest cas molt greus, perquè si tenen raó les
informacions que es publiquen afecta el lliure mercat, i que el
Partit Popular a una televisió pública faci mesures que afectin
el lliure mercat i a sobre regali..., que ja és molt greu, però que
a més regali... regali publicitat, regali espais patrocinats a costa
del pressupost públic, perquè evidentment les rebaixes que fan
a publicitat lleven competència, oportunitats de competència a
l’empresa privada, a les televisions privades, però a més fan que
haguem d’afegir més de la butxaca els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, se le ha acabado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per tant, em sap molt de greu, però crec que vostè... apliqui
les lleis, apliqui el mandat marc i després podrà parlar de bona
gestió.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borrás. 
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10) Pregunta RGE núm. 1740/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei d'assessorament lingüístic.

Para formular la décima pregunta, RGE núm. 1740/15,
relativa a servicio de asesoramiento lingüístico, interviene el
diputado del Grup Parlamentario Socialista, Sr. Cosme Bonet,
gracias.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, president. Per posar-lo una mica en antecedents -Sr.
Director general, benvingut-, aquesta polèmica neix ara fa un
any ja amb un comunicat que recordarem dels exlingüistes
d’IB3, 20 de febrer de 2014, un comunicat que és bo del tot, on
deien: “Després d’un any i mig de no haver-hi cap tipus de
servei lingüístic a IB3, l’Institut d’Estudis Baleàrics convocà
tres beques de formació per restablir un servei mínim de
correcció a l’ens”; afegeix: “érem becaris i tota la
responsabilitat de la correcció va recaure sobre nosaltres tres. El
31 d’octubre de 2013 acabàrem les beques i l’IEB ens va dir que
havia de tornar activar la convocatòria pública de les places, una
altra vegada com a beques; passen els mesos i a principis d’any
l’IEB ens comunica oficiosament que no treurà les beques a
concurs”.

Més endavant: “El Sr. Ruiz va dir que fins que l’IEB no
l’informàs no tenien per què fer cap passa i va insistir a repetir
que l’ens no tenia cap partida pressupostada per a servei de
correcció lingüística. Dos dies després de la reunió sabem per
casualitat que des del Govern, d’amagat i per contactes, es fan
telefonades per trobar un lingüista per fer feina a IB3, però no
un lingüista qualsevol, sinó un lingüista que tengui clar en tot
moment que s’han de potenciar les nostres modalitats, “lo
nostro”.

Quina és la seva intenció, que hi ha rere tot això?, es
demanaven fa un any. El mes d’agost s’atorgava a Paraula,
empresa vinculada a l’Obra Cultural Balear, el servei de
correcció i assessorament lingüístic dels programes d’IB3.
Paraula era l’única empresa que s’havia presentat al concurs.
Segons explicava en aquell moment IB3, “Paraula Centre de
Servei Lingüístic desenvoluparà la seva metodologia de treball
sota la direcció de l’àrea de coordinació lingüística d’IB3, que
s’encarregarà de vetllar per l’aplicació íntegre del Llibre d’estil
d’IB3", etc.

Tenia lògica que Paraula fos l’empresa concessionària, a
part que perquè era l’única, perquè és una associació cultural
sense ànim de lucre, com diu la seva pròpia web, que promou
iniciatives que impulsin la normalització lingüística del català;
entre els seus objectius i les feines que ha fet: organitzar,
gestionar, impartir cursos de català presencials, semipresencials,
impartir cursos a persones adultes, joves, infants, elaborar
material didàctic, corregir i traduir textos de qualsevol tipus,
unificar els criteris lingüístics estilístics per ajudar els clients
que envien textos a corregir, organitzar activitats..., és a dir, tot
enfocat a la llengua.

Al cap de dos dies -llegim- “la Mesa de contractació d’IB3
ha proposat a l’òrgan de contractació de l’ens declarar desert el
procediment de licitació del servei de correcció i assessorament
lingüístic després que l’associació Paraula, qualificada
inicialment com a oferta més avantatjosa, no hagi acceptat
l’aplicació del model acordat pel consell de direcció”.
Argumentava Paraula a la Mesa que els va convocar: “D’acord
amb el marc legal el model lingüístic que ha d’implantar l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha de seguir els
criteris que estableix la Universitat de les Illes Balears, que
segons l’Estatut d’Autonomia és la institució oficial consultiva
en tot allò que afecta la llengua catalana”. Però tot i així deixen
deserta aquesta concessió.

Jo els diria que vagin alerta, perquè amb la seva gestió ja
duen una llarga caterva d’imputacions. No de bades estan tots
imputats i això no és precisament per bona gestió, sense entrar
en el fons del tema. Alerta amb qui afavorim amb aquestes
concessions.

Ara sabem que hi ha una nova empresa concessionària, Teix,
i això és el que ens du a fer-li aquesta pregunta: si és la més
adequada i quins criteris marquen vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Bonet, la direcció d’IB3 no
marca cap criteri lingüístic. Els criteris seguits pel servei
d’assessorament lingüístic són els que recomana el llibre d’estil
d’IB3, el llibre Les modalitats insulars i el llibre Els verbs
catalans. Conjugacions de les Illes Balears, això en referència
a les qüestions gramaticals. I en referència a les qüestions de
lèxic s’usen les formes insulars admeses en els diccionaris
normatius de l’Institut d’Estudis Catalans i en el Diccionari
Català-Valencià-Balear.

Aquests criteris estan d’acord amb l’article 9 del mandat
marc del Parlament de l’ens públic de 22 d’abril de 2014,
desenvolupat pel consell de direcció de l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, que va adoptar l’acord
d’aprovació del model lingüístic de l’ens en data del 16 de maig
de 2014. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, jo primer li qüestionaria que l’empresa a la qual han
concedit aquest assessorament lingüístic sigui la més adequada,
una empresa que anam a la seva web per saber de qui es tracta,
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una web només en castellà, tot i que ha de fer el servei
d’assessorament lingüístic d’IB3, que es dedica a “respuestas
adecuadas y ajustadas a las circunstancias de organizaciones
adelantándonos a cada necesidad concreta; ofrecemos a las
organizaciones públicas y privadas tutelaje en sus procesos de
cambio y mejora continua; consultoría de recursos humanos,
planes de responsabilidad social corporativa, planes de
formación, procesos de selección y valoración de personal”. A
no ser que la contractassin pel tema de personal no entenem per
quin motiu funciona millor aquesta empresa que Paraula.

Ara, allò curiós que per això de valoración de personal Teix
cercava “un filólogo o filóloga dispuesto a aplicar la nueva ley
del Govern en cuanto al uso en el lenguaje en Radiotelevisión
de les Illes Balears -satat- para realizar tareas de corrección
dentro del servicio lingüístico de IB3". Hem passat dels
becaris..., de no tenir res als becaris, a tenir Paraula dos dies i
ara una empresa que no sap res d’assessorament lingüístic però
que busca un filólogo que parli en “satat”, jo no sé què és això.
Jo diria que no és el més adequat. Ara, el més segur és que
respongui a l’obediència que vostès cercaven i que és l’únic
motiu per agafar Paraula i dir-los que no podien fer
l’assessorament lingüístic, i això té una lògica: l’objectiu
ideològic personal del president Bauzá des del primer dia,
octubre 2013...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, continuarem després.

EL SR. PRESIDENT:

En turno de réplica -gracias, Sr. Bonet- en turno de réplica
interviene el Sr. Codony. Contrarréplica, perdón.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres vàrem aprovar això
perquè vàrem considerar que era l’empresa que més adient
podia fer això. Evidentment en el Parlament es parla en castellà,
es parla, es xerra i es ralla. Per tant nosaltres a partir d’aquí el
Parlament, que és la màxima autoritat, diríem, la màxima
representació parlamentària d’aquestes illes, no té cap significat
ni que ho fessin en castellà ni que ho fessin en català ni en res.
Per tant a partir d’aquí nosaltres estam totalment d’acord amb
aquesta empresa i creim que és la millor per dur a terme aquest
assessorament lingüístic que aquest ens públic necessita.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony.

11) Pregunta RGE núm. 1742/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament informatiu del Govern i del partit.

Para formular la siguiente pregunta, RGE núm. 1742/15,
relativa a tratamiento informativo del Govern i del partit,
interviene la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Sra.
Pilar Costa. Tiene la palabra, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, president. Sr. Director, jo li volia preguntar respecte
del tractament que la ràdio i la televisió pública donen a les
notícies que afecten tant el Govern del Sr. Bauzá com el partit
que li dóna suport. Aquesta darrera setmana evidentment ha
estat una setmana horribilis per a Bauzá i per al Partit Popular,
i això al final també s’ha traslladat a la televisió pública,
bàsicament, una volta que hem pogut veure com s’han tractat les
notícies.

El dia 11 de febrer el Papa va aconseguir tapar la
interlocutòria de l’Audiència Provincial amb la querella admesa
a tràmit contra Bauzá i Sansaloni, però per si no havíem tengut
prou amb això ni una sola declaració de l’oposició respecte
d’aquesta notícia. Com que podríem fer un llarg etcètera amb
exemples, però també els vull posar els casos concrets perquè
després no ens diguin que feim acusacions genèriques, això
m’obliga a posar-li els casos concrets; com el dia següent, el dia
12 de febrer: després que la notícia principal fos la Casa Llarga,
més de 9 minuts al principi de l’informatiu del migdia, només
58 segons per parlar de la querella que el fiscal Horrach havia
presentat davant del Jutjat d’Instrucció respecte de la seu o del
finançament irregular del Partit Popular.

Sr. Director, és un clamor popular i periodístic com IB3 s’ha
convertit en el gabinet de premsa del Govern del Partit Popular,
sense manies, i a mesura que s’atraquen les eleccions tot això
encara s’agreuja més. No sé si a això es referia el vicepresident
del Govern, el Sr. Gómez, quan parlava de la brillant gestió
d’IB3. Sr. Director, troba vostè, així mateix, que això és una
brillant gestió? Perquè al final els perjudicats de tot això són
l’audiència, evidentment, i els professionals, que ho fan el
millor que saben, els bons professionals d’IB3, que vostès els
acaben utilitzant com a escuts de la seva política partidista a la
televisió i a la ràdio pública.

Per últim, Sr. Director, voldria saber quina és la seva opinió
respecte del procés penal que hi ha en marxa a un jutjat
d’instrucció i que ha suposat la imputació de tota la cúpula
d’IB3, a més de l’exdirector general Sr. Ruiz. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. Para contestarle la pregunta que tiene
formulada por escrito le contesta el Sr. Codony.
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EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, EN
FUNCIONS (Josep Maria Codony i Oliver):

Gràcies, Sr. President. En el tema de la imputació jo venc
aquí a parlar de televisió i no de jutjats. Els jutjats ja faran el
que hagin de fer.

Tot seguit, contestant la seva pregunta, el tractament que
donen IB3 Ràdio i IB3 Televisió a les informacions de les
activitats del Govern i del partit que li dóna suport és el resultat
estricte d’una aplicació de criteris d’interès informatiu. Aquest
criteri és el mateix que s’aplica a la resta d’informacions, siguin
de caràcter polític o no. Aquest criteri és el marcat per la
direcció d’IB3 i aplicat pels editors i els professionals dels
informatius d’IB3 en totes les edicions de notícies de la
radiotelevisió pública. 

I ja que vostè me menciona el dia del Papa, el dia del Papa
vàrem tenir la sort, que no sé si era per veure en Bauzá o el
Papa, però vàrem tenir un 27% de quota de pantalla a
l’informatiu. Per tant que tots els dies vagi a veure el Papa el Sr.
Bauzá, tendrem més audiència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. En turno de réplica interviene la Sra.
Costa. Tiene la palabra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Director, vostès si no tenen
l’excusa del Papa la tenen de la climatologia, i si no de la neu,
que aquests dies també ha estat molt recurrent perquè ha estat
una notícia evidentment que interessa a la gent, però quan no és
una cosa és l’altra. Jo crec que uns temes que han estat notícia
a nivell nacional, malauradament a la nostra televisió pública
sempre s’intenta passar de puntetes. 

Miri, a mi no és que m’agradi parlar ni de jutjats, ni dels
processos judicials, però és que no els he iniciat jo ni el meu
grup, Sr. Director. Vostè no voldrà parlar de jutjats
voluntàriament, però és que tota la seva cúpula, el seu equip
directiu, haurà d’anar als jutjats, presumptament, i m’agradaria
saber si a vostès els és d’aplicació el codi ètic del Sr. Bauzá o el
codi ètic del Partit Popular quant al consell de direcció d’IB3,
per saber en quina situació es troben, sobretot perquè els
delictes, i sense entrar en el fons de l’assumpte perquè això és
una querella, una denúncia d’una altra...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, se ceñirá a la pregunta, por favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... televisió privada. Quina és la seva opinió respecte d’aquests
delictes tan greus dels quals se’ls acusa? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Codony para contestar la pregunta formulada por escrito.

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

Gràcies, Sr. President. Una vegada li diré que jo aquí he
vengut a parlar de televisió, no de processos judicials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Codony.

12) Pregunta RGE núm. 1741/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes de debat d'IB3.

Para formular la decimosegunda pregunta, RGE núm.
1741/15, relativa a programas de debate de IB3, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista el Sr. Cosme
Bonet. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, president. Però, Sr. Codony, si són vostès que amb
la seva gestió han ficat la televisió dins els tribunals, com no
n’hem de parlar, com no m’hem de parlar, i si no en parlam
nosaltres tanmateix en parlaran els diaris, no se’n sortiran
d’això, vostès és que van fent un bunyol rere l’altre amb la
gestió d’IB3, un bunyol rere l’altre, una bona bunyolada ens
deixaran amb aquesta televisió, que arribarem a pensar que IB3
no té remei després d’aquesta gestió que han fet vostès. No té
remei. Miri, això del bunyol no és meu, és del professor
Grimalt, que referint-se precisament al tema de l’anterior
pregunta, deia: “no es pot canviar sense que es reflexioni sobre
el model que es vol fer, llevat que pretengui fer un bunyol.” Els
ho diu la gent que sap de les coses, i bunyols, un rere l’altre. 

Amb el tema al qual em du ara la pregunta, que és el tema
dels debats, nosaltres duim tota la legislatura demanant
programes de debat, al Sr. Ruiz, aquí n’hi hem demanat no sé
quantes vegades, ho hem duit en proposicions no de llei i tot.
N’hi ha hagut un únic de debat social sobre la vaga indefinida
d’educació, el TIL i tot allò, debats amb participació de partits
polítics han fet el mínim obligat, les eleccions que hi ha hagut
per enmig, les europees, les europees on curiosament la postura
de la direcció general d’IB3 era calcada a la postura del comitè
electoral del PP, calcada. Això com vàrem poder denunciar en
el Ple del Parlament. 

Bé, ara sí que hi ha un parell de fòrums de debat, els han
creat, però ja s’ha denunciat per part de periodistes, no deim
nosaltres, per periodistes, televidents, gent a través de les xarxes
socials el to, el to i el format d’aquests debats. Per això, avui li
demanam si vostè creu que són un model de pluralisme.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sens dubte, Sr. Cosme Bonet,
són debats plurals. Han estat vostès els que han reclamat des de
fa ja un temps més espai de debat de l’actualitat a IB3, una cosa
amb la qual estàvem tots d’acord, per això, la temporada
passada es va iniciar l’emissió d’un debat diari emès
simultàniament per ràdio i per televisió, de dilluns a divendres,
com és el Cafè d’IB3, i des de novembre de l’any passat un
programa de debat setmanal en el prime time com és D’avui per
demà.

En diferents espais participen periodistes, comentaristes
habituals, des de fa anys a les tertúlies periodístiques, qüestió
que els fa molt reconeguts pels espectadors. Aquests
colAlaboradors representen tots els diaris escrits, Diari de
Mallorca, Última Hora, El Mundo, Diari de Menorca, Ara
Balears, El Periódico d’Eivissa i Formentera. A més, hi ha
representants de diaris digitals i de ràdios. Creim, creim en
aquesta casa, que és un ventall molt divers i, per tant, molt
plural. Si parlam de pluralitat, a més de tertúlies, en el cas del
programa D’avui per demà, el passat dia 9 de febrer, es va
entrevistar el secretari general de MÉS, el Sr. Biel Barceló, i,
com supòs que vostè ja sabrà, el proper dilluns 23 serà
entrevistada en el mateix programa la Sra. Francina Armengol.

La idea és apropar les propostes de l’oposició parlamentària
als espectadors d’IB3. Anteriorment es feia el programa de
debat 50 minuts amb periodistes i comentaristes de reconegut
prestigi i ideologies ben diferenciades també. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Clar que hi anirem, per una vegada en tota la legislatura que
ens conviden només faltaria que no hi anàssim, Sr. Sanz. Bé,
vostè deu haver vist debats d’aquests com es fan a altres
televisions privades, la gestió privada que vostès tant es fixen,
normalment han agafat vostès el mateix format, no?, tres cadires
o tres sofàs a cada banda, els periodistes d’una banda i els
periodistes de l’altra solen representar punts de vistes diferents,
no parlarem de noms concrets, per això, això és el pluralisme.

Nosaltres hem fet seguiment de tots aquests debats que vostè
ens ha explicat i jo crec que n’hi ha prou a seguir un sol
d’aquests debats per veure la manca de pluralisme ideològic
existent entre els convidats en el debat, no existeix la més
mínima compensació de punts de vista. Li posaré exemples
concrets, sis periodistes crítics, o hipercrítics, atacaven una
determinada formació política, Podemos, i sols un va fer una
tímida defensa. Ja és estrany de per si, però si anam mirant tots
els programes que han fet a tots es dóna la mateixa tònica. 

Hem analitzat més, el debat sobre la victòria de Syriza a
Grècia, el plantejament començava, escoltin bé, Democràcia:
demagògia o caos, ni tan sols dues opcions, demagògia o caos,
demagògia o caos, és a dir, dues dolentes i una... la podríem
interpretar com a positiva, quatre a la contra i un que no era
contrari i que simplement demanava respecte pel que havien
votat la ciutadania de Grècia un; la resta d’arguments si ho
escoltassin i ho veiessin amb una mica de sentit crític eren de
manual d’argumentari del PP, eren les frases del Sr. De
Guindos, que si herència socialista, que si Grecia debe a
España, que si los funcionarios en Grecia no trabajan, que la
sanidad es gratuita para los pobrísimos, pero el resto tiene
seguros privados, que la independència es demostra pagant, que
Espanya (...) un rescat i estam sortint de la crisi, que el partit
conservador no ha baixat, que qui se la pega és el PASOK
emfàticament, no?

Un altre debat, parlaven de Lloseta, del cas Jordi Pujol i de
la crisi d’UGT, per exemple, el Sr. Bárcenas que havia
comparegut en aquesta mateixa sala a través d’un plasma no ha
sortit, no ha estat motiu de debat ni d’interès per a ningú, bé,
com es referien als sindicats, qualificant, per començar, a UGT
de sindicato socialista, així, directament. Bauzá era un guerrer
contra la corrupció que ha denunciat els sindicats, grans
afavorits de les subvencions del pacte. Això era el plantejament,
a la gent del carrer no agrada la figura de l’alliberat sindical, la
gent no sap a què és dediquen els sindicats i no veuen que facin
res pels treballadors. Els sindicats s’han desentès dels aturats.
Zapatero no vio la crisis ni los sindicatos tampoco. Això són els
arguments de tots, unànimes, continu atac, atac, no anàlisi, a la
portaveu de l’oposició quan parlaven de Lloseta, Bauzá se
cargó a tres o cuatro en Ibiza en un día. Això era..., el nivell de
“seguidisme”, és escandalós. 

Curiosament cap cas que hagi pogut afectar el PP o el
Govern ha sortit. Jo dic que respect l’opinió dels periodistes,
tenen tot el dret a ser de dretes, tot el dret del món a ser gent de
dretes i molt de dretes, si tant volen, però és la direcció d’IB3
que ha de vetllar pel pluralisme, no són ells que fan el seu paper.
La crítica no la feim nosaltres, l’han feta professionals del
sector des de les diferents tribunes, fa vergonya aliena la forma
de plantejar el debat i la unanimitat d’opinions favorables al PP,
a un determinat vessant ideològic. No és una excepció, ja hem
parlat del tractament de la informació, ja hem parlat de les
entrevistes que han fet al Sr. Bauzá, entrevistes que varen
merèixer una sèrie de qualificatius que són fins i tot aplicables
als debats que li he posat d’exemple.



444 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 22 / 19 de febrer del 2015

 

Respecte de l’entrevista que varen fer al Sr. Bauzá el
novembre de l’any passat, un mitja deia: “el director d’un diari
eivissenc proper al PP, el d’un diari digital de Mallorca
totalment entregat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

... al PP i el director d’un diari menorquí entusiasta del PP, com
el lector podrà deduir fàcilment l’entrevista no va ser
especialment dura per a Bauzá”. Això mateix ho poden aplicar
vostès a aquests programes de debat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Codony.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, dir-li, Sr.
Bonet, que estic molt content que veig que segueix vostè amb
detall la televisió d’IB3, estic molt content perquè això és
important que vostè em vegi, em pensava no (...) tant.

Quant al debat que vostè em diu, escolti, miri, nosaltres
convidam els directors dels mitjans i vénen, jo crec que Diari de
Mallorca, Última Hora, El Mundo, Diari de Menorca, Ara
Balears, escolti, nosaltres no podem controlar què diuen,
nosaltres tenim una televisió plural i no els marquem directrius
del que han de dir, ells diuen el que volen dir en funció del que
ells creuen, per això són periodistes i des d’aquesta direcció
mai, mai no els imposarem ni els direm què han de fer i què han
de dir; són a un debat en directe, podem dir el que vulguin i
poden contestar el que vulguin. Si vostè creu que el Diari de
Mallorca o tots els diaris estan manipulats, escolti, sí que tenim
poder!

I una altra cosa li diré, l’audiència d’IB3 avala la nostra
gestió. Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. 

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

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

Muchas gracias.
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