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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló sustituye a José Torres.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril subsituteix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

Pasamos al único punto del orden del día de hoy relativo a
las preguntas RGE núm. 2939, 2943, 2955, 2957, 2958, 2940,
2941, 2942, 2954, 2956, 2959 y 2960/15.

Asiste el Sr. José María Condony i Oliver, que ejerce
transitoriamente las funciones de director del Ente Público de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, acompañado por el Sr. José
Miguel Fabregat Planas, gerente del ente público; Sr. José
María Castro Catena, director de informativos de IB3; Sra. Mar
Adrián Cortey, directora de IB3 Televisión; Sr. Eduardo de la
Fuenta Carillo, director de IB3 Radio y Sr. Joan Frontera
Mayol, cap de comunicació i web corporativa del ente público.

1) Pregunta RGE núm. 2939/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa La prostitució en els carrers
de Palma.

Para formular la primera pregunta RGE núm. 2939/15,
relativa a programa La prostitució ens els carrers de Palma,
interviene la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Sra.
Maria Pilar Sansó. Tiene la palabra.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia Sr. Director d’IB3 i bon dia
a tot el seu equip. El passat 26 de febrer, en el programa
Crònica 112 es va emetre un reportatge titulat L’evolució de la
prostitució a Mallorca. A la plana web de l’ens públic, a part
d’haver-hi una falta d’ortografia, o alguna, s’anuncia com un
equip del programa anirà a la porta de Sant Antoni per conèixer
la impressió dels principals afectats: les pròpies prostitutes, els
veïnats, els comerciants, la policia, etcètera. Això és el que surt
a la plana web.

Quan un mira aquest programa però, ens adonam, o es pot
detectar des del principi que es tractarà d’un programa
sensacionalista, o més bé d’un episodi d’un serial policial, no
com a un programa social on s’analitza la problemàtica d’unes
dones les quals, per necessitat o obligació, han de viure
d’aquesta activitat. 

Per tant, ens agradaria saber quina és la valoració del Sr.
Codony sobre aquest programa, l’emissió d’aquest reportatge en
aquest programa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sansó. Le contesta el Sr. Codony.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, la valoració que faig
personalment i el meu equip és una valoració positiva del
tractament d’aquest tema. Jo vull recordar que es va emetre
efectivament, el dijous dia 26 de febrer, i com a primer tema del
programa Crònica 112 i va consistir en un reportatge i una
brevíssima tertúlia de dos redactors del programa, Joan Poyatos,
que és un criminòleg de reconegut..., i Jaume Bonet,
representant de la Cooperativa d’Eivissa, que possibilita que les
prostitutes puguin regularitzar la seva situació laboral i fugír
així de les màfies.

En el reportatge participen varies persones: Catalina Cirer,
exbatlessa de Palma amb la qual vàrem fer un recorregut per la
zona de Sa Gerreria de Palma, que era l’antic barri xinès;
Magdalena Alomar, coordinadora del projecte Casal Petit, on
s’atenen aquestes dones, i el Sr. Juan Antonio Bravo,
responsable judicial de la Policia Local de Palma. En cap
moment es menysprea aquestes dones, el que comenten quasi
tots els entrevistats és que quasi la meitat d’aquestes estan
enganxades a la droga i la resta són víctimes de les màfies i
practiquen la prostitució obligades.

Per tant, des d’aquesta direcció general i del seu equip, es fa
una valoració molt positiva i exquisida d’aquest tractament a
nivell periodístic d’aquest programa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. En turno de réplica interviene la Sra.
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Director, el debat que hi va
haver posterior d’aquest reportatge, pot agradar més o manco,
però el que jo consider o vàrem considerar prou greu és
l’enfocament d’aquest reportatge, el qual es presenta inicialment
amb una música de thriller, on apareixen uns bons contra unes
persones dolentes, els bons són la policia i els dolents les
prostitutes.

La prostitució en aquest programa es tracta com a un
problema, com si fos l’únic problema d’aquesta ciutat i, a més,
es relaciona la prostitució amb drogues, com si totes les dones
que se dediquen a la prostitució es drogassin o causassin un
problema les drogues en aquell barri, que no és així, hi ha molts
altres problemes i moltes altres persones que causen problemes
en aquest barri i a molts d’altres de Palma. Per tant, consideram
que es fa una publicitat només de la bona feina de la policia.

A més, com no podria ser d’una altra manera i com ha
comentat vostè, seguint la dinàmica d’IB3, surt un càrrec del
Partit Popular, en aquest cas la Sra. Cirer, però no surt com a
presidenta de l’Institut d’Afers Socials de Mallorca, per saber
sobre les mesures i programes que aquest organisme desplega
dins l’àmbit de les persones sotmeses, per causes socials,
econòmiques o de pressió, a la prostitució. La Sra. Cirer surt
com a exbatlessa de Palma i sobre la feina que varen dur a terme
durant el seu mandat per treure la prostitució d’aquest barri i la
rehabilitació de la zona.

Un altre punt deplorable d’aquest reportatge és que mentre
s’entrevista algunes persones, respectant el seu dret a no
aparèixer o no mostrar el seu rostre, a les dones se’ls persegueix
per parlar amb elles i gravant-les sense el seu consentiment. I
quan elles reaccionen negativament, que no volen sortir a un
mitjà públic, la qual cosa els correspon, tenen tot el dret de no
voler sortir a un mitjà públic, se sent la veu de la presentadora
dient: “aquesta gent s’ha enfadat molt amb nosaltres”. Això crec
que no és seriós a una televisió pública.

I ja un darrer punt, no es presenta cap dels homes que van
allà per comprar sexe, ni a cap representant de les màfies
organitzades que hi ha darrera la prostitució. Aquest reportatge,
millor dit, aquest programa, o molts dels programes que
s’emeten a IB3 no deixen de ser programes sensacionalistes i
amb poca professionalitat.

Per tant, consideram que aquest mitjà públic hauria de fer un
pensament perquè només parla de drames, o la major part dels
programes que emet, tant els informatius com programes que es
fan setmanalment, es parla de drames, qüestions intranscendents
per tal d’enganxar l’audiència, i deixa de part informació
rellevant, real i de màxima actualitat, com poden ser la crisi i
l’atur, que encara n’hi ha molta en aquesta terra. Per tant, fa mal
defensar un mitjà públic que aposta tant poc per la qualitat,
l’objectivitat i la professionalitat. 

Per això ens agradaria saber una opinió més objectiva
d’aquest programa, no com la que ha comentat vostè, com si
aquest programa o aquest reportatge hagués estat meravellós,
contrastar tota la informació i professional. I des del nostre punt
de vista no ha estat així Sr. Director. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sansó. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Codony.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri Sra. Pilar Sansó, aquest
programa a nivell periodístic és perfecte es miri on es miri, una
altra cosa és que vostè el vegi des d’un altre punt de vista o
l’agafi per un punt partidista. Hi ha unes opinions les quals jo tal
vegada puc estar d’acord amb vostè, que s’haurien pogut llevar
d’aquest reportatge, no ho discutiré això, però a nivell
informatiu és impecable quant al tractament, quant a la forma i
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quant a l’emissió. Aquests programes es fan a totes les cadenes
i nosaltres com a mitjà públic treim el que hi ha, ni hem llevat,
ni hem posat, hem tret el que hi ha. Vostè ho veu des d’un punt
de vista el qual jo no compartesc i l’equip que ha fet aquesta
producció tampoc no el comparteix. 

I aquestes senyores prostitutes que no volien sortir, varen
sortir i en cap cas no ens varen dir que no traguéssim la seva
imatge. Una altra cosa és que han sortit perquè hi eren, nosaltres
podem treure tot el que sigui allà i s’ha fet amb un rigor
exquisit, li ho puc garantir. Aquest programa s’ha supervisat
perfectament i era digne per poder-se emetre. És un problema
que hi ha allà, o no, jo no ho discutiré, però s’ha tret tal i com
estava. IB3 ni hi entra, ni hi surt, ni hi lleva, ni hi posa, surten
les coses tal com són al carrer.

Per tant, nosaltres no opinam sobre aquest tema, treim el que
hi ha. És l’opinió personal d’aquest equip que dirigeix aquesta
televisió. Moltes gràcies.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Codony. 

2) Pregunta RGE núm. 2943/15, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a servei públic.

Para formular la segunda pregunta RGE núm. 2943/15,
relativa a servicio público, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario MÉS, Sr. David Abril. Tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, abans que em posi el cronòmetre president, li volia fer
entrega d’una eina per facilitar la seva feina com a president
d’aquesta comissió i com a símbol de modernitat en la gestió
dels mitjans de comunicació...

EL SR. PRESIDENT:

Désela, ya se lo dá, lo traen.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Vinga, anem per feines!

Bon dia a totes i a tots, a tot l’equip d’IB3 que ve avui aquí.
I primer de tot els vull felicitar per la desimputació, Sr. Codony,
seva i de tota la cúpula d’IB3, gràcies a aquesta amable retirada
d’una querella per prevaricació per part de qui la va presentar i
que permetrà a més, que el Sr. Ruiz, l’anterior director, el tercer,
vostè és el quart de la legislatura, es pugui presentar
tranquilAlament i sense problemes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, se ciña a la pregunta, ya veo porque me entrega los
rombos...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...de Calvià... Els estava felicitant...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, cíñase a la pregunta y deje los rombos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... és un regal perquè em faciliti la feina. Moltes gràcies,
president.

Es veu que el querellant ha entès perfectament l’argument
del Ministeri d’Hisenda de què el PP és com Càritas i els ha
volgut posar la cosa fàcil. Llàstima que ara ja, aquesta és la
darrera comissió i no tendré temps de demanar què ens ha costat
aquesta retirada de querella tan amable, com interessada.

La meva pregunta és, Sr. Codony, sobre el compliment de la
funció com a servei públic d’IB3 i és. a part de retòrica, com
tots vostès poden comprovar, de balanç. I òbviament vostè farà
el seu i jo el meu, és molt difícil fer-ho amb els pocs minuts de
què dispòs i molt probablement coincideixin en poc. 

Pens, entrant en matèria, que aquests 4 anys IB3 no ha
funcionat com un servei públic, sinó que pel contrari, s’ha servit
d’allò públic per fer allò, que diria el director de TeleMadrid i
que he citat diverses vegades en aquesta comissió, per fer un
producte que “nos ha quedado muy bien ideológicamente”,
també que comparteix IB3 amb TeleMadrid el fet de ser a la cua
de les audiències de les televisions autonòmiques. I aquest
producte que “nos ha quedado muy bien ideológicamente” s’ha
vist amb el maneig d’IB3, amb els quatre directors generals que
duien al llarg de la legislatura, vostè el quart, amb els criteris de
nomenament de càrrecs que també l’estiu passat vàrem tenir
oportunitat de posar de manifest que no compartim els perfils;
amb un consell de direcció monocolor; amb un Consell
Audiovisual que haurà acabat la legislatura i no s’haurà
nomenat, després ja parlarem del control; o amb un gruix de la
plantilla, baix control directe de polítics, que depèn d’una
productora de la península, un altre incompliment, lligada al Sr.
Miguel Ángel Rodríguez, excap de comunicació del Sr. Aznar.

Sobre els continguts, tres quarts del mateix, interpretant els
principis de diferents maneres. La proximitat l’han reduïda a
una qüestió de provincianisme i de localisme. La pluralitat, ho
va expressar molt bé el vicepresident Sr. Gómez, dient allò que
“sale gente vestida de diferentes maneras”, i això és una gran
garantia de pluralitat. I la llengua pròpia, la de Ramon Llull, li
hem de donar les gràcies a IB3 perquè, per primera vegada en
30 anys, no se pot veure una pelAlícula en català a cap canal de
televisió d’aquesta comunitat.

Em reserv el segon torn per parlar d’audiències i de control.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. En turno le contesta el Sr. Codony la
pregunta que le ha formulado por escrito.

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

Gràcies, Sr. President. Dir-li que el cost de llevar la querella
és zero, és res. 

I seguidament li vull fer un balanç sobre el tema del servei
públic, que per a mi el balanç és molt positiu, perquè s’ha fet
que aquesta institució sigui la televisió i la ràdio de tothom,
sobretot perquè s’ha aconseguit que sigui acceptada i estimada
per a una gran majoria dels nostres ciutadans.

Després hi ha una pregunta sobre l’audiència, i ho mostraré,
que aquesta estima i aquest seguiment que fa la ciutadania a
IB3.

El balanç és molt positiu repetesc, perquè el nostre desig és
aconseguir que tothom se senti totalment identificat amb aquests
mitjans perquè sigui una part important de la nostra identitat, de
la nostra cultura i de la nostra forma de veure la vida. La nostra
societat amb el seu seguiment ens ha mostrat la seva confiança
i això suposa treballar amb més responsabilitat i eficàcia. Per
això tenim les bones audiències, a les quals em remetré
pròximament.

Dir-li també que IB3 no és a la cua de les televisions
autonòmiques de Balears, últimament puja i ja som els
cinquens. Ho dic perquè si vostè no està al dia, jo l’hi puc posar
amb molt de gust.

I això de què ha perdut la proximitat, si feim un 80% de
programes de proximitat..., home el cent per cent de pelAlícules
fetes aquí n’hi ha poques, que és el que no donam... La resta de
la programació és el 80% i en català. Només són les pelAlícules
que són purament en castellà.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sobre el necessari control d’IB3, què vol que li digui? És
difícil controlar res quan tot està tan controlat, Sr. Codony.
Aquesta comissió ha resultat prou inútil en el meu parer, no sols
perquè els controlats no se’ls veu gaire nerviosos, com els he dit
en altres ocasions, sinó també perquè no tenen cap problema en
dir mentides o, com a mínim, en amagar la realitat. Ja ho va fer
el Sr. Ruiz en el seu moment, ho fa vostè i ho torna fer avui
mateix amb les audiències que és l’únic que tenen per agafar-se
com aval de bona gestió.

Vostè aquí ha venut xifres que no són reals, el 2014 varen
tancar IB3 amb un 5,4% de share i això vol dir unes 8.000
persones d’audiència fixa de la nostra radiotelevisió pública.
Som la penúltima, juntament amb TeleMadrid, que és la darrera,
en share. I els passa el mateix que passa a Televisió Espanyola,
que per aquesta manera de funcionar, ha passat d’un 17 a un 10
en molt poquet temps. Amb Matas teníem un 3, poca
credibilitat, la legislatura passada un 8, que no vol dir que fos
molt i ara un 5,4. Està clar que els telespectadors els tenen
calats, després ja poden sumar les xifres així com els
convenguin, com fan també les estadístiques per vendre-ns que
España va bien y que Baleares es la locomotora de España,
tanmateix la gent viu i pateix la realitat la qual és la que és.

Fora d’aquesta comissió tampoc no he tengut més sort a
l’hora de poder exercir com a diputat la meva tasca de control
i em remet a una de les darreres preguntes que li vaig fer sobre
Hosteltur, li deman les factures i què és el que han gastat sobre
un programa que Hosteltur presumeix a la seva pàgina web que
és seu i tenen fins i tot un canal, i em contesten: “Consultats els
departaments corresponents, ens informen que no hi ha cap
programa produït per Hosteltur”. Bé, jo què vol que li digui?

Acabam la legislatura sense saber massa bé si han entès que
és el que nosaltres, o l’oposició defensa que ha de ser un servei
públic de radiotelevisió, un que no sigui un producte
ideològicament acurat per ningú. El que sí em queda clar és el
tipus d’oposició que a vostès els agradaria i és aquesta, una
carta d’ajust.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo li voldria recordar al Sr. David
Abril que el concurs d’informatius es va guanyar a la passada
legislatura, que jo sàpiga, nosaltres no..., el Partit Popular no
governava i aquest director general no hi era. Per tant, li ho vull
recordar perquè això és una cosa de quan vostès governaven.
Primer punt.

Segon punt, li vull dir que jo crec que vostès i nosaltres,
estarà d’acord amb això, hauríem de caminar junts perquè
aquesta televisió i aquesta ràdio autonòmica, tan nostres, o
almanco nosaltres des d’aquí ho sentim, siguin les paraules, els
ulls de tots nosaltres. Són els nostres mitjans de comunicació i
han de compartir amb mi que en aquests 10 anys s’ha fet molt,
qualque cosa malament segur, s’ha avançat molt i s’ha lluitat
contra tots els obstacles que han aparegut, i cregui’m, n’han
aparegut molts en el camí. Però aquí som i continuarem com
sempre, amb un equip de treballadors d’una gran
professionalitat i una dedicació que és fora de tot lloc.
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Esper que vostès ho vegin, no siguin tan crítics i que ajudin
que IB3 Televisió sigui la televisió de tots els mallorquins, de
tots els menorquins, eivissencs i formenterencs. Que vostès
estiguin al nostre costat, així com estan front, amb una carta
d’ajust que no aporta res, i que vostès estiguin també al nostre
costat per donar-nos suport i les seves crítiques siguin
constructives, no destructives. Perquè no, positivament, el que
fa vostè no és fer televisió ni ajudar a fer televisió ni ràdio,
l’únic que fa és atacar la televisió de tots. I per sort de tots
nosaltres, IB3 la miren i de cada vegada més, perquè 920.000
persones que miren IB3 no es poden equivocar, cregui’m, no
estan equivocades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony.

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

3) Pregunta RGE núm. 2955/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a liquidació del pressupost de l'exercici
2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 2955/15, relativa
a la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Carlos Luís
Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, vicepresidenta, Sr. Director General d’IB3 y el
equipo directivo que le ecompaña. En la actual situación de
lógica contención presupuestaria que ha caracterizado esta
legislatura, el ente público IB3 no podía ser ajeno a ello. Su
equipo directivo se ha esforzado en el hacer más con menos,
que ha caracterizado la presente legislatura. Atrás ha quedado
la incomprensible apuesta de la pasada legislatura por los
costosos contratos millonarios y convenios deportivos que han
supuesto un fuerte gravamen para el futuro de este ente público
y que no rentabilizaron en audiencia, utilizando en ello más que
su entonces amplio presupuesto, generando una fuerte carga de
endeudamiento.

Así, en esta legislatura la dirección del ente público IB3 se
ha implicado en sanear el ente público, ganar audiencia, ganar
proximidad, buscar su viabilidad, mejorar la política comercial
y cumplir los objetivos de interés general que se requieren de un
ente público de comunicación. Así, palabras como
competitividad, proximidad, servicio público, pluralidad,
saneamiento y rentabilidad, mejor imagen y posicionamiento
han caracterizado las actuaciones de la dirección de IB3 en esta
legislatura, con acciones que han permitido competir claramente
con otros operadores nacionales.

Pero, como hemos dicho otras veces, al ser un ente público
está sustentado por fondos públicos requiriendo, además, por
tanto, el siempre necesario control sobre sus cuentas y el tomar
las decisiones que lleven también al necesario saneamiento de
tales cuentas públicas. 

Un buen indicador de la situación económico-financiera de
un ente público, como es el Grupo IB3, aspecto este muy
importante, es la liquidación de su presupuesto correspondiente
al ejercicio vencido anterior, y más con las importantes medidas
establecidas en la presente legislatura recogidas en la
modificación llevada a cabo de la Ley de comunicación
audiovisual.

Por todo ello, y debido a la importancia de dar cuenta de tal
situación en una comisión de control parlamentaria, como es
ésta, Sr. Director general de IB3, le formulo la siguiente
pregunta: ¿cuál es el resultado de la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2014?

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar la pregunta té la paraula el Sr. Codony.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. De conformitat amb la Llei 6/2012,
d’1 d’agost, de modificació de la Llei 7/2010, de 31 de març,
general de comunicació audiovisual, i en concret amb l’article
16, pel qual s’estableix que abans de l’1d’abril de cada any
s’haurà de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma un informe en el qual es posi de manifest que la
gestió en l’exercici immediatament anterior s’adequa al principi
de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, l’informe dels resultats pressupostaris per a l’Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears respecte de
l’exercici 2014 a la fi del mes passat de febrer.

En aquest informe es recollia que les circumstàncies que,
referent als pressuposts, han condicionat l’exercici 2014 i entre
els quals destacam les següents: determinació pel compliment
pressupostari com a compromís amb el Govern, la necessitat de
concloure el procés d’eliminació de deute amb creditors
d’etapes anteriors i el 2014 s’inicia amb un deute a creditors de
poc més de 5 milions d’euros i el tancament de l’exercici, atès
que tampoc no ha estat possible obtenir la devolució de l’IVA,
ascendeix a uns 10 milions.

S’han conclòs sense novetat els tràmits legals i jurídics de la
fusió del grup, si be completament els seus efectes es retreuen
a 1 de gener de 2014. Es fa necessària la signatura d’un
contracte-programa que doni estabilitat a l’ens públic i li
permeti una estabilitat pressupostària després dels esforços
realitzats en els darrers anys. 
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Dit l’anterior, només queda la informació de la liquidació
pressupostària la qual ha resultat, independentment dels
ajustaments i reclassificacions que els auditors puguin indicar
en la seva auditoria, molt positiva en obtenir-se un superàvit de
794.215 euros.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de contrarèplica? Molt bé. 

4) Pregunta RGE núm. 2957/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució dels continguts d'IB3 a través de les
noves plataformes d'Internet.

Passam a formular la quarta pregunta, RGE núm. 2957/15,
relativa a l’evolució dels continguts d’IB3 a través de les noves
plataformes d’Internet. Intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Óscar Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Sansó. Bien, un estudio reciente sobre
la accesibilidad a la red global, que es internet, apunta que
aproximadamente el 80% de los usuarios que acceden a la red
lo hacen a través de dispositivos móviles. Es importante, por
tanto, que exista una accesibilidad también en plataformas
específicas para smartphones y además de esto viralidad, que
se consigue sobre todo a través, como todos ustedes saben, de
las redes sociales. Todas estas herramientas consiguen una
usabilidad mayor en el acceso a los contenidos del ente
autonómico de la Radiotelevisión y por ende su expansión a un
mayor número de ciudadanos que creemos que es el objetivo de
todas estas iniciativas. 

Por eso, Sr. Director, le pregunto ¿cuál es la evolución y la
promoción de los contenidos de IB3 a través de las nuevas
plataformas como internet, smartphones, redes sociales,
etcétera?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, l’evolució ve donada per les
accions següents que li diré tot seguit: oferir de forma ràpida i
clara tota la informació d’IB3 a internet amb un portal ben
seleccionat, clar i de navegació intuïtiva; mantenir les notícies
d’actualitat accessibles des d’internet per a qualsevol
plataforma, sigui als informatius d’IB3 notícies o altres
programes; potenciar i facilitar l’accés als continguts propis
d’IB3 Televisió i Ràdio per ser accessibles el més aviat
possible per als usuaris; a la carta, per una part, oferint una

plataforma d’ús amigable, intuïtiva i, per una altra, accelerant
la publicació dels continguts emesos tant per televisió com per
ràdio perquè puguin estar disponibles poc després de la seva
emissió; potenciar i publicitar els programes de televisió i ràdio
a través de les xarxes socias i al mateix temps fer-los
participatius convidant els espectadors a interactuar amb els
programes.

D’aquestes dades comparatives m’agradaria ressaltar que el
mes de febrer ib3tv.com assoleix 136.295 usuaris únics amb
299.901 visites, en comparació és un augment del 9% respecte
de la mitjana de l’any anterior, 2014, o un 11% respecte del
2012. Les dades de la carta, el febrer se situen en 64.216 visites
i 251.000 visites també, un 11% més que la mitjana de 2014 o,
el més destacat, un 94% més que el 2012. Quant a Facebook li
puc dir que el 2013 eren 7.288 visites i, el febrer de 2015,
9.263. A Facebook notícies el 2013, 4.434, i el 2015, 5.193.
Twitter televisió, hem passat de 3.327, actualment, a 7.062, i
Twitter notícies hem passat de 7.599, el 2013, a 11.500 aquest
any. Crec que és fora de qualsevol dubte que realment a la carta
funciona molt bé i augmenta dia a dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Fidalgo... 

5) Pregunta RGE núm. 2958/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'actuació per a l'any 2015.

Para formular la quinta pregunta, RGE núm. 2958/15,
relativa a plan de actuación para el año 2015, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio.
Tiene usted la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, voldríem
demanar sobre les línies generals del Pla d’actuació per a l’any
2015 i sí ens agradaria, idò, fer referència a aquesta tasca i a
aquesta funció que desenvolupa la Radiotelevisió de les Illes
Balears, una tasca de vertebració dins la nostra comunitat
autònoma, de cohesió social i una televisió pública que jo crec
que ha estat un encert la seva gestió durant aquesta legislatura,
ja que, ateses les dificultats econòmiques, fins i tot es va
plantejar al començament de la legislatura el seu sentit i la seva
sostenibilitat. Després de molts d’esforços es va fer una gestió
de contenció de la despesa, de reducció del pressupost un 50%
i això que per a molta gent semblava impossible s’ha aconseguit
i, a més a més, s’ha fet incrementant la qualitat i fins i tot el
nivell de confiança ja que les dades d’audiència sempre han
avalat i han suportat aquesta gestió.
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Per això, pensam que tenir una televisió pública que sigui un
servei públic que doni espais d’opinió, que doni espais
d’informació objectiva, veraç, que aquest confiança, a més, es
demostra pel seguiment que la gent de la nostra comunitat
autònoma se sent identificada amb aquesta programació, amb
aquests serveis informatius els quals, probablement, siguin la
part més important, per totes les notícies i per tot això que es
comunica a la població i a la ciutadania.

Ens agradaria si ens pot especificar de quina manera o
quines són les línies d’actuació que té previstes l’Ens de la
Radiotelevisió Pública per enguany, per a l’any 2015.

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 (Josep Maria
Codony i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. L’emissió de l’Ens Públic de
la Radiotelevisió de les Illes Balears com a empresa pública
respon a l’objectiu de proximitat, cohesió i d’arribar a totes les
llars de les Balears. El servei públic és un servei essencial que
posa a disposició dels ciutadans i de les Illes Balears continguts
audiovisuals; satisfer les necessitats democràtiques, socials i
culturals dels ciutadans; garantir la llibertat d’expressió i el dret
dels ciutadans a rebre una informació independent, 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 l’accés universal
a la informació, 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;
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; proporcionar informació completa, veraç
i objectiva que possibiliti divulgar el coneixement sobre la
realitat local, estatal i internacional; difondre i promoure els
valors humans que conformen les societats democràtiques de
(...); fomentar el conjunt de valors que han fet de les Balears
una societat emprenedora alhora que socialment avançada,
justa i solidària; promoure la cohesió social com també la
integració dels colAlectius que mereixin atenció especial i de
colAlectius procedents d’altres entorns culturals i geogràfics.

Així també, reconèixer el nostre mitjà de comunicació
públic com un element fonamental per a la potenciació de l’ús
normal de la nostra llengua, el coneixement de les seves
modalitats i el manteniment de línies d’estudi permanents que
ens permetin aprofundir en el coneixement, colAlaborar en la
difusió dels valors familiars com a suport i nucli principal
d’una societat, promoure la cohesió social, promoure la
intercomunicació i intercanvi cultural i informatiu entre els
habitants de les diferents illes i comunitats de les Balears,
promoure la creació i el manteniment d’un arxiu audiovisual
autonòmic, promoure el desenvolupament de la indústria
audiovisual dinamitzant un sector econòmic de gran potencial
de futur i cooperant amb el sistema educatiu i de la

investigació, i així també cooperar en la promoció i difusió de
la creació artística i cultural de les Illes Balears.

Per acabar vull dir també que presentaria un breu resum de
les partides que són despeses de personal, 4.825.000 euros;
despeses en béns corrents i serveis, 28.110.000 euros, i en el
capítol de despeses corrents aquest capítol es compon de les
subvencions que donarà la CAIB a tot el Grup d’IB3 i
ascendiria a 32 milions d’euros. Hem de dir també que quant a
recursos humans la data que es fixa per a la valoració de
l’objectiu final del compliment d’aquests objectius estableix
que seria el 31 de desembre de 2015. Per altra banda, ateses les
circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament
de la societat s’hagués de fer front a despeses extraordinàries
que produeixen un desviament significatiu del pressupost
s’elevarien al comitè de direcció perquè, si escau, es
modifiquin els objectius del pla d’actuació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Rubio, ¿desea hacer uso de
réplica?

6) Pregunta RGE núm. 2940/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Comisión nacional de los mercados y la
competencia.

Para formular la sexta pregunta, RGE núm. 2940/15, relativa
a Comisión nacional de los mercados y la competencia,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Socialista el Sr.
Damià Borràs. Tiene usted la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Codony, si una cosa queda clara és
que vostè el mandat marc el coneix, una altra cosa és que
l’apliqui, però conèixer-lo el coneix, perquè ens el recita cada
vegada que ve a aquesta comissió. Supòs que també coneix la
resolució de la Comissió nacional de mercats i de la
competència. També deu saber vostè ja de la retirada de la
querella per part de Canal 4, per cert, m’agradaria que em
pogués confirmar que el seu equip, ni el seu equip ni vostè no
han mantingut cap contacte amb els directius demandants que
han retirat la querella, m’agradaria que m’ho confirmés. Li
record que açò no és un plató d’informatius d’IB3, açò és el
Parlament i aquí s’ha de dir la veritat, aquí està obligat a dir la
veritat i no hi ha excusa que valgui.

I tampoc no valen les mitges veritats, les mitges veritats com
va fer el mes passat en parlar de grans èxits d’audiència, aquí,
com els films que vostè emet, doblats al castellà, tot hi existir
una versió en català, ha de dir la veritat, tota la veritat i res més
que la veritat.

Quina consideració li mereix el dictamen de la Comissió
nacional del mercat i de la competència?
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Borràs. Le contesta el Sr. Codony, por la
pregunta que le han formulado por escrito.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo li puc dir que quant a la
redacció de l’informe de l’acord del Tribunal de la Competència
és molt clar, nosaltres no som un valor residual, nosaltres tenim
un 0,2% a nivell d’IB3, a nivell de tot Espanya, però si vostè
agafa la primera cadena té un 0,4. És a dir, si vostè extrapola
aquestes dades d’aquesta manera, clar que som un valor
residual, però jo en cap cas li diria una cosa, per a mi els
ciutadans de Balears no són valor residual, per a mi, tots els
ciutadans que miren IB3 són el màxim, no valor residual,
perquè Televisió Espanyola, Antena 3 i Telecinco a Balears, si
només ho miràssim a Balears, tenen un 0,3 i un 0,4, fins i tot
van per darrera nosaltres. Li puc dir que a Balears IB3 es veu
més que Televisió Espanyola i no és un valor residual. Per a res
no m’atreviria a dir que la gent que mira IB3 siguin 10, 830.000
o 924.000, que són els que ens mirin, siguin valor residual,
mereixen el màxim respecte des del primer al darrer.

Dit això, efectivament que Balears té un nivell proporcional
absolutament representat amb un 2% a nivell de tota Espanya,
clar que la quota d’IB3 a nivell d’Espanya és un 0,2, és clar que
és un valor residual tècnicament, però, escolti, a nivell global de
Balears té un 6% i som per sobre de cadenes com fins i tot
Neox, Clan, Nova, Divinity, La 2, escolti, no sé què vol més,
nosaltres som IB3, amb un pressupost de 34,1 milions, la Nova
té 96 milions de pressupost i anam per sobre d’ells a nivell de
tota Espanya.

Crec que fem miracles o han fet miracles tots els que han
passat per aquest ens, fent una televisió de qualitat amb pocs
doblers. Amb molts doblers tothom sap fer televisió, amb pocs
doblers ja n’han de saber més, això és el que li volia dir.

I li ho torn a repetir, em sorprèn que consideri la gent de
Balears com a valor residual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Codony. En turno de réplica interviene el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Per una banda, estam d’acord,
l’audiència no és el fonamental d’una televisió pública. Perdoni,
jo no he dit que fos residual res, Sr. Codony, ho diu la Comisión
nacional de los mercados y la competencia, no jo, eh!, i en
parlarem. 

Supòs que vostè coneix una empresa que es diu Expressive
Media Projects, supòs que ho sap perquè és l’empresa que
comercialitza la publicitat de televisió. Vostè, Diari de Sessions
de 19 de febrer passat ,deia que 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 dit també que un milió de persones, un milió de persones,
han vist IB3 al llarg de l’any 2014, la qual cosa es correspon
que el 97% d’aquesta població de les Illes Balears mira IB3.
Aquesta empresa, Expressive, diu que, evidentment que hi ha
1.119.000 individus a les Illes Balears, que, dels individus
majors de 4 anys de les Illes Balears la cobertura tècnica d’IB3
és del 96,2%, empatam. Açò vol dir que de tothom que pot
veure tècnicament IB3 el cent per cent veu IB3, segons les seves
paraules, perquè si un 97% dels ciutadans de les Illes Balears
varen veure IB3 i el 96,2% és la cobertura màxima d’IB3 en
aquest territori, vol dir que el cent per cent veu açò, però vostè
va dir que 1 milió de persones veia IB3.. Expressive: “Más de
82.000 personas contactan cada día”, tal vegada... res més.

Vostè parla de les autonòmiques, Kantar, 2014, de totes les
autonòmiques IB3 és la tercera per darrera, només la televisió
de la Sra. Cospedal i la televisió del Sr. Ignacio Álvarez els
guanyen per malament. Vostè va tancar amb un 5,9, si les
oficials, TV3 un 13,1; Aragó Televisió 11,11; Gallega un 10,3,
vull dir, per tant, tampoc no hi ha per tant.

I miri què diu la Comisión nacional de los mercados y la
competencia: “La cuota de pantalla de IB3 de y sus
competidores locales es nula fuera del territorio. Y dentro del
propio territori -dentro del propio territorio- de las Islas es
residual, el 6%”, dentro del propio territorio, ho diuen ells, no
ho dic jo. Vostè m’ho desmentirà, faci un recurs, faci un recurs
a la Comisión nacional i li digui. Però miri què diu: “Cualquier
anunciante potencial habrá de considerar la posibilidad de que
la población objetivo sea más difícilmente alcanzada por esos
soportes -es refereix a cines, diaris, ràdios i exterior- que por
las televisiones locales y autonómica, dado su reducido nivel
de audiencia”, Comisión nacional de los mercados y la
competencia, no som jo; i diu: “La denunciada -IB3- no tiene
una posición de dominio en el mercado relevante”. Tot això
són consideracions de la Comissió, no jo. Jo no he acusat IB3 de
res, l’acusen aquests senyors, els senyors de la Comisión
nacional de los mercados y la competencia, que supòs que hi
entenen, és el cas del Sr. Rajoy, hi deu entendre, perquè si el Sr.
Rajoy els nomena és perquè en saben.

Per tant, crec que val més no fer tants de jocs malabars amb
les xifres, atendre’s més a la funció de servei públic. Vostè, com
ha dit fa una estona aquí, que esperava que caminéssim junts,
que l’oposició i nosaltres i vostès caminéssim junts ens hagués
encantat caminar junts, per açò vostè fa quatre anys que és
membre d’un consell d’administració format per persones
només del PP, perquè té tantes ganes de caminar junts. I vostès
són residuals en una direcció monocolor.
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Vostès representa una televisió que la funció de servei
públic, la funció del mandat marc, la funció de la Llei d’IB3, la
funció de ..., no ha funcionat mai. Si volguessin caminar junts
haurien constituït el primer dia, i vostè és membre del Consell
d’Administració des del primer dia, haurien constituït el Consell
Audiovisual on hi haurien d’estar representades les persones
que hi entenen de mitjans de comunicació en aquesta comunitat
i hi hauria d’estar representada la Universitat i hi hauria d’estar
representada la gent de reconegut prestigi que pogués fer
possible...

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... que aquesta televisió que tots volem eficient i pública
compleixi de veritat els seus objectius que estan marcats per la
llei, no per la voluntat de cap president del Govern ni cap
vicepresident del Govern que és qui lleva i posa directors,
quatre en quatre anys.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Borràs, li ho repetesc una altra vegada: no sé les dades
vostè d’on les treu, jo tenc les de Kantar i no em quadren amb
res del que vostè em diu...

(Se sent una veu inintelAligible de fons)

...sí, idò o interpretam malament o no... o vostè va
malament o vaig malament jo, vull creure que va malament
vostè, perquè jo, són les dades que tenc i són les que feim
emprar.

Miri, quant al quadre que em diu de l’audiència, 259.000
persones passen cada dia per IB3 i això no ho dic jo, eh?, ho
diu Kantar i gairebé el 25% de la població de les Illes Balear
mira de manera diària IB3, ho diu Kantar, no ho dic jo, perquè
per mi diria que seria un cent per cent, tant de bo, però Kantar
diu un 25. És més, el 80% de la població mira a qualque
moment IB3, escolti, ho diu Kantar, no ho dic jo.

A més, només dir-li de manera indicativa: al 2014 FORTA,
La 1 i Televisió Espanyola han marcat els seus pitjors registres
històrics de les emissions, quan a IB3 hem arribat al 6% de
quota de pantalla. Li record que en la darrera legislatura no
passaven del 3, amb 80 milions.

Per tant, crec que és fora de qualsevol dubte la bona gestió
que s’ha duit en aquesta legislatura, amb els meus anteriors
directors generals i jo en aquest poc temps que som aquí, que
l’únic que he fet ha estat continuar la línia de bona gestió que
han duit els altres.

I li diré més: no m’agrada, i li demanaria que no digui
“valor residual” a una televisió que és nostra, que miri IB3 i
que el Tribunal de la competència ho diu, mer fet, que IB3 és
una televisió que no arriba als nivells diríem d’audiència com
pugui tenir una televisió 1, una Atresmedia o una televisió com
Mediaset, que són els dos grups importants avui a Espanya, que
copen tota l’emissió, i ho record perquè Atresmedia i el grup
Tele 5 s’ho mengen tot en aquest moment a nivell publicitari i
a nivell d’audiència. 

Per tant, IB3 és aquí, és la nostra televisió i mentre jo i el
meu equip directiu hi siguem la defensarem a mort fins al
darrer moment perquè és la nostra televisió i facem les coses.
Evidentment que ens equivocam en qualque cosa, però ho feim
perquè els nostres televidents necessiten el nostre suport i els
en donam en tot el que faci falta i li recordaré: el 90% de
programació és feta per productores d’aquí, això és el que ens
ha de valer i això és el que li ha de valer a vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. 

7) Pregunta RGE núm. 2941/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a audiència.

Para formular la séptima pregunta RGE núm. 2941/15,
relativa a audiencia, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs. Tiene la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La nostra televisió, és clar..., seva,
està clar.

L’argumentari que ha demostrat vostè de la imatge d’IB3, és
d’una empresa que vostè..., que és la comercialitzadora de la
publicitat d’IB3 i que cita com a font Kantar Media ámbito Illes
Balears año 2014, i aquests tres papers és amb els quals van a
vendre la publicitat d’IB3 els senyors d’Expressive, per tant, si
menteixen són ells i menteixen als anunciants de les Illes
Balears i menteixen en contra dels interessos d’IB3, a més, és
a dir que per tant no sé què fa vostè com a director general d’Ib3
permetent aquestes coses. Vostè s’ho hauria de fer mirar.

Fa molts d’anys TV3, que, per cert, dobla en percentatge
d’audiència a IB3, parodiava els excessos de les llavors
emergents televisions privades en la lluita per l’audiència, Tot
per l’audiència es deia un programa que dirigia el periodista
Xavier Sardà.
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Vostè ha bravejat aquí, ho acaba de fer una altra vegada, tot
i que diu que no és important l’audiència, després parla
d’audiència, audiència, audiència, res més que d’audiència,
vostè ha bravejat aquí de l’audiència d’IB3 i dels seus
informatius, i ha titllat d’impecables els reportatges com el de
les prostitutes, i li record que els informatius haurien d’estar
condicionats pel Mandat Marc que vostè ens recita cada mes,
per cert, i que llegeix, i hauria d’estar condicionat pel Consell
d’Audiovisuals que li record que no ha constituït. 

Per tant, val tot per l’audiència, Sr. Director?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per descomptat que no, el val tot no
val per res ni a la televisió ni en la vida. Com no pot ser d’altra
manera, és evident: no, no tot val per l’audiència.

Tant a la ràdio com a la televisió existeix un codi ètic comú
a tots els mitjans de comunicació, un codi que en el cas d’un
mitjà públic és encara més fort.

No és gens fàcil -no és gens fàcil- consolidar audiència i
servei públic, li ho puc garantir, qüestió que ja hem sentit dir en
altres ocasions. No vull ni pensar si no tenguéssim audiències
el que ens dirien vostès en aquesta sala, no vull ni pensar-ho.

Tampoc no és fàcil que cada dia bona part d’aquesta
audiència hagi de ser en directe com fa IB3 en aquests
moments, on els drets informació i llibertat d’expressió no
entrin en colAlisió amb d’altres drets fonamentals com són, per
exemple, el dret a l’honor del qual abans parlàvem. Són
qüestions complexes, constantment supervisades i corregides
en la mesura en què es puguin produir.

L’audiència són dades que els professionals de les
televisions coneixen i analitzen per tenir un feedback sobre les
emissions de la cadena, així sabem quins espais escullen més
els espectadors i quins menys.

Per una altra banda, si només ens haguéssim de guiar pels
índexs d’audiència la graella de programació seria ben diferent,
li ho puc garantir, donant més temps a espais i formats
respectables, però allunyant-se de l’esperit de servei públic que
ha de definir aquesta tele pública que és IB3. IB3 és una
televisió pública que fa un servei públic, per tant, té un caràcter
estratègic que cerca la cohesió territorial, reforçar els senyals
d’identitat de les Illes Balears, la nostra llengua, la nostra
cultura i també afavorir el creixement de la indústria
audiovisual en el territori balear.

En resum, no puc dir més que la nostra voluntat d’assolir
l’equilibri entre servei públic i audiència. Pensi vostè que un
servei públic sense audiència, sense ciutadans amb els quals
connectar i als quals arribar cada dia perdria principalment la
seva raó de ser: la de contar als ciutadans què passa a les
nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies. Servei públic, Codony: “que Bauzá cada día vaya
a ver al Papa porque IB3 subirá su audiencia”; també tenir el
president de la comunitat vivint al Vaticà ja ens encantaria a
tots, igual d’aquí..., segurament d’aquí a tres mesos hi haurà
d’anar i de genolls, en penitència.

“La radio pública balear promociona un programa de sexo
anal en horario infantil”, servei públic, el sexo anal, en horari
infantil o no, servei públic.

“Las ONG protestan pel tracte d’IB3 a la prostitució”,
“impecable” ha dit vostè d’aquest reportatge i ha dit que si les
prostitutes, aquestes senyores que practiquen la prostitució,
sortien és perquè eren allà i si eren allà han de sortir perquè el
valor informatiu passa per damunt del dret a la intimitat, a la
protecció de l’honor i aquestes coses. Per tant, és a dir..., és clar
IB3 té dret a filmar tot el que vol. No, Sr. Director, no el té.

IB3 Televisió condemnada per emetre imatge d’un pare
abraçat al seu fill mort contra la seva voluntat, 40.000 euros.
No li varen demanar permís a aquest pare que tenia motius de
molt de dolor amb el seu fill mort, acabat de morir, que havia
trobat acabat de morir. No varen demanar permís a les
prostitutes que eren allà, que no saben ni tan sols si ho eren, ho
afirma IB3, no sabem si ho eren. Val tot per l’audiència, Sr.
Director General?

La crònica negra incorporada dins els informatius d’IB3
serveix per fer un servei públic? Vostè ha defensat aquí servei
públic, servei públic, servei públic; una crònica negra que
tapa... que tapa, és clar, les notícies que haurien d’interessar a
una televisió pública, perquè mentre el Sr. Bauzá era a veure el
Papa, no en audiència, perquè no era una audiència, era
simplement allà... el va veure passar i va besar l’anell, mentre
passava açò passava el cas de les farmàcies i la demanda de les
farmàcies, la qual va passar desapercebuda, perquè s’han
passat... 

Vostès han millorat audiències en informatius perquè la
gent té curiositat per veure les tramuntanades i..., perquè és el
que filmen i el que emeten, les tramuntanades, aquest temps
que ha fet aquest hivern, a la costa de Menorca, que surt molt
Menorca, aquestes coses són les que els agrada a vostès emetre,
per no emetre la realitat, i morbo, desgràcies... 

Açò és la norma d’estil, com deia avui matí el Sr. Manresa,
la màquina de publicitat, de publicitat política, el NODO d’IB3;
tots són incendis, són morts, alguns valen, els altres no valen,
els drets per a alguns, alguns valen, no valen, i després quan ja
han tractat tot açò surt el Sr. Bauzá a fer alguna cosa, surt el Sr.
Company a fer alguna cosa i surt el Sr. Alejandre a dir que
periodistes que no estan d’acord amb ells, el general Alejandre



460 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 23 / 19 de març del 2015 

 

de Menorca que està de moda últimament a IB3, surt a dir que
els periodistes que no estan d’acord amb ells són deslleials, que
els ecologistes que els critiquen cobren uns sous més elevats
que el seu i que viuen de la sopa boba, aquestes coses, no?

Per tant, primer successos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha agotado su tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. I després tot allò que importa, la realitat,
l’atur, les persones que no tenen feina, les persones que no
arriben a final de mes, les persones que passen gana no
existeixen.

Val tot per l’audiència, Sr. Director General?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. En turno de contrarèplica interviene el
Sr. Codony.

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

Senyor..., li torn repetir que no tot val per l’audiència, el que
passa és que la informació que hi ha no la podem amagar, ha de
sortir perquè si no la traguéssim vostès ens dirien que
manipulam la televisió. Solució: s’ha de treure tot el que hi ha.

Una altra vegada, és que de vegades -de vegades- tocam la
línia vermella i per la informació qualque vegada passam la
línia vermella, igual que quan vàrem treure allò de les falques
que vostè em recorda, del sexe anal, que vostè em diu, va ser un
error, error que personalment vaig cridar per rectificar, per
demanar disculpes perquè un error informàtic va provocar
aquest succés. Malauradament hi ha errors a tots els canals de
televisió, cregui’m que n’hi ha a tots, no només a IB3. Repetesc:
un error lamentable, pel qual vull demanar disculpes
públicament i vaig cridar a qui havia de demanar disculpes
personalment i es varen prendre responsabilitats immediatament
i el mateix dia, no podem fer res. Hi pot haver errors, eh? Hi ha
errors.

La radio pública d’aquestes illes és dinàmica, diària i en
directe i en directe no es pot programar res, surt com surt i es va
equivocar, hi ha haver un error, no sabem si és humà o tècnic,
l’error hi ha estat. Per tant, a partir d’aquí, en aquest tema ja
està.

I en el tema que vostè em diu que hem hagut de pagar o hem
de pagar una multa de 40.000 euros per un succés
malauradament molt desafortunat, escolti, les càmeres varen
anar allà, varen gravar aquesta notícia, jo estaré d’acord amb
vostè que es va fer tal vegada sense mala intenció, i aquest pare
estava en el seu dret de reclamar el que va reclamar. Nosaltres
consideràvem que miri, era informació, es va donar sense cap
ànim ni de fer morbo en absolut, més que res per donar la
informació. 

Evidentment, hem acceptat la sentència, faltaria més! En
primera vàrem guanyar, en segona hem perdut, per tant, ens sap
molt de greu. I si aquest pare es va sentir ofès, jo personalment
també li demanaria disculpes. Per tant, no facem però..., no
facem una bola de dos errors en deu anys de televisió. Per tant,
són errors... Les prostitutes no són cap error, són enmig,
nosaltres les hem de filmar, no les podem evitar, hi són, per tant
donam la informació, no manipulam la informació, donam tal
com és la informació; hi som, donam la informació, la vegi
vostè des d’un punt o la vegi des d’un altre.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. 

8) Pregunta RGE núm. 2942/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris d'informació.

Para formular la octava pregunta RGE núm. 2942/15,
relativa a criterios de información, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la
palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Codony, a IB3 només li falta que Bauzá inauguri el Gorg
Blau per semblar definitivament el NODO, s’ha dit aquí “una
radiotelevisió pública per a la qual la crisi ja no existeix”; no li
ha interessat el més mínim durant aquests quatre anys parlar ni
de les persones que són a l’atur, ni de les persones que es troben
en situació d’exclusió social, ni de totes aquestes qüestions que
són tan importants en aquests moments en què vivim.

Aquest és el motiu de preocupació que ens motiva a fer
aquesta pregunta sobre els criteris d’informació sobre actes que
realitzen les distintes forces polítiques de les Illes Balears en
aquest moment. Perquè el cert és que no hi ha dia que entre
successos, notícies del temps, festes populars, no acabem veient
el president, a més d’alguns dels seus consellers, donant el seu
missatge polític. Si passa això ara, què passarà durant la
campanya electoral? Aquesta és la preocupació que tenim.

Perquè recordam, amb preocupació, allò que va succeir
durant la darrera campanya electoral -i em referesc a les
eleccions europees- que vàrem tenir oportunitat de denunciar al
seu moment. En el pla de cobertura d’IB3 només es preveia un
debat a cinc i no es preveia cap cara a cara entre Partit Popular
i Partit Socialista, que en aquell moment eren les dues forces
més votades en les anteriors europees.
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Des del Partit Socialista es va alAlegar que s’hauria de
produir aquest cara a cara i dia 6 de maig IB3 comunicava a la
Junta Electoral que considerava innecessari el cara a cara. El
Partit Popular va ser informat per la Junta Electoral que podia
sumar-se a la proposta del Partit Socialista i no ho varen fer.
Poc després, quan ja havien passat tots els terminis legals, el
Partit Popular va presentar un escrit i ara sí que havien canviat
d’opinió i solAlicitava el cara a cara. Poc després, molt poc
després, IB3, quan el PP ja s’havia pronunciat i demanat el cara
a cara, i a diferència de la primera proposta del Partit Socialista
el director general d’IB3 acceptava el cara a cara, parlam del 19
de maig de l’any passat. Quan l’havia demanat el PP, IB3 sí que
havia cregut oportú que era convenint fer un cara a cara, però no
quan ho havia demanat el Partit Socialista.

Sap què va dir la Junta Electoral en aquell moment? “Vista
la solicitud presentada por el representante provincial del
Partido Popular en fecha 16 de mayo de 2014, un escrito
presentado en el mismo día que por el ente radiotelevisivo”. En
aquell moment nosaltres vàrem tenir clar que hi havia hagut una
connivència absoluta entre el comitè electoral del PP i la
Direcció General d’IB3. Tornarem tenir IB3 a les ordres del
comitè electoral del Partit Popular? Això és el que ens fa por,
Sr. Codony.

De moment el que veim, el que es ve a denominar
precampanya, és un seguiment exhaustiu de tots i cadascun dels
actes que fa el Partit Popular i un seguiment, per suposat molt
inferior, de la resta de formacions polítiques. Ha estat habitual
tota la legislatura, no és una novetat.

Cit un informatiu concret del cap de setmana, el tall de veu
que s’agafa de l’oposició té sempre i en aquest cas també un
temps molt inferior al que fa el president del Govern en tant que
candidat del Partit Popular, la desproporció habitual de la qual
han fet gala tota la legislatura i que continua quan som en el seu
tram final. Per això li adreçam aquesta pregunta, perquè volem
que ens informi tant dels criteris que utilitzen ara com dels que
utilitzarà durant la campanya electoral. És la darrera comissió,
Sr. Codony, no tendrem oportunitat de tornar-li demanar
explicacions, per això li insistesc que ens expliqui els criteris
també que tendrà durant la campanya electoral. Deixi anar el
que dur preparat i li deman que es comprometi avui i aquí a fer
una campanya electoral neta, imparcial i plural i, si no, ens
veurem a la Junta Electoral.

Jo el que esper és que, en tornar a reunir-se aquesta
comissió, estarem parlant de canviar el model d’IB3, de tenir un
consell de direcció plural, un director general de perfil realment
professional i treballem per tenir una IB3 plural de tots de veres.
Així que -li ho dic una altra vegada- té la darrera oportunitat, Sr.
Codony, de comprometre’s a fer una radiotelevisió plural durant
aquests propers mesos, els darrers que li queden com a director
general.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Le contesta el Sr. Codony.

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

Moltes gràcies, Sr. Cosme Bonet. En tot cas, com diu el
mateix article, tot i que es tracti de forces polítiques extra
parlamentàries que (...) notícia d’interès, aquesta està recollida
als nostres programes sempre. Per tant, el tractament que es
dóna a IB3 a la ràdio i a la televisió en les informacions
relatives a diferents forces polítiques és el resultat estricte d’una
aplicació de criteris legals i 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 televisió pública.

Més enllà, però, d’aquest criteri, i pel que fa als actes de les
diferents formacions polítiques de què vostè forma part, en
aquest període de final de legislatura quant al que vostès em
demanen, li puc dir que la directriu emesa des de la direcció
d’informatius és la de cobrir en la mesura del possible tots
aquells actes destacats organitzats per les formacions amb
representació al Parlament, consells i grans ciutats: elecció,
presentació de candidatures, reunions d’òrgans polítics,
presentació d’iniciatives concretes, etcètera. Per a aquestes
cobertures els responsables d’editorial d’IB3, coordinador de
redacció, delegats i editors estan en contacte constant amb el
servei de premsa dels partits, els serveis de premsa de les
vostres informacions les quals s’han pogut confirmar. Així
mateix, li vull recordar que parlam de formacions com Podem,
PI, UPyD que no tenen representació parlamentària i que també
surten en el nostre informatiu. Per tant, pluralitat, tota;
informació, tota. Crec que francament estarà d’acord amb mi
que és lògic que la radiotelevisió pública tengui en compte en
la mesura que també són actualitat informativa.

Si vostè m’ho permet m’avançaré en el temps i li parlaré de
la propera campanya d’eleccions autonòmiques com vostè em
demanava. Els criteris a seguir en aquesta ocasió seran, com
sempre s’ha fet en aquest ens públic, els marcats per la Junta
Electoral; com vostè sap són criteris estrictes i inapelAlables, els
mateixos que les altres eleccions, darreres eleccions i que
sempre s’han aplicat. Agradaran o no, però són estrictament els
que la Junta Electoral Central mana. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet... ¿No desea hacer uso?

9) Pregunta RGE núm. 2954/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències dels primers mesos del 2015.

Para formular la novena pregunta RGE núm. 2954/15,
relativa a audiencias primeros meses 2015, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Alejandro Sanz.
Tiene la palabra. 
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Agradecer la presencia del
Sr. Director General del ente y de todo su equipo. 

Han sido ya en reiteradas ocasiones las preguntas que ha
formulado nuestro grupo parlamentario sobre los niveles de
audiencia de la cadena y la radio pública de nuestra comunidad
autónoma y en esta vez, siendo la última comisión de esta
legislatura de control, no será menos.

El aumento de los niveles de audiencia, es decir, de
aceptación -se entiende- de los ciudadanos, ha sido uno de los
principales logros en su gestión, eso es un balance y deberíamos
no solo este grupo sino todos los grupos políticos de esta cámara
estar orgullosos, orgullosos de un ente que ha sido un claro
ejemplo de gestión que con la mitad de presupuesto se ha
pagado la mayoría de la deuda a los proveedores, que algunos
ya olvidan que había en el 2011. Se ha apostado más que nunca
por la producción propia que usted ha comentado ya en diversas
ocasiones, por tanto no es... no es ...prácticamente..., incluso
también, por otro lado, también se han saneado las cuentas
prácticamente del canal público.

Si ahora, como dicen los grupos de la oposición, no hay
función de servicio público, ¿cómo debería ser la anterior
legislatura?, cuando se destinaban muchos más recursos
económicos de los impuestos de todos los ciudadanos, y mucha
gente... y menos gente la veía; supongo que a lo mejor antes sí
que se cumplía la función de servicio público, pero, lo que suele
pasar, cuando gobierna la izquierda se cumple la función de
servicio público, cuando gobierna el Partido Popular no se
cumple. Es el manual político.

Por tanto, ante palabras y manual, discurso de plena
precampaña electoral, lo que nos importa en esta cámara son las
cifras, los datos y, en definitiva, lo que sería la gestión del ente,
y eso es lo que avala a IB3, la gestión del equipo directivo, y es
por lo que quisiésemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué
valoración se hace de las audiencias obtenidas durante esos
meses de 2015 en comparación con años anteriores?

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. Bueno, según Kantar, hay que
decirlo todo, IB3 es converteix en la cadena més vista a Balears
per les llars catalanoparlants amb un 13,8% de quota de
pantalla, i l’Informatiu Migdia lidera la seva franja de visions
amb un 16,3 de quota, millorant 3,7 punts pel que fa de gener a
febrer del 2014. IB3 aconsegueix ser la cadena més seguida a
Balears en les llars la llengua de les quals vehicular és el català
signant un 13,8% de quota de pantalla, superant d’aquesta
manera les grans cadenes nacionals com Telecinco, Antena 3 i
la 1, font Kantar.

En total d’individus tancà la mitja de gener i febrer amb un
6,2% de quota de pantalla, millorant dues desenes més pel que
fa a gener i febrer de 2014; IB3 aconsegueix ser vista en aquests
dos primers mesos de l’any per un total de 906.000 persones a
Balears, font Kantar. Per dies de la setmana IB3 aconsegueix el
seu millor resultat els dijous, en què obté un 6,7% de quota de
mitjana impulsat pel 9,2% de quota de mitjana del programa
estrella del dijous, que com vostès saben és Uep!, com anam?,
el programa que aviat complirà 200 emissions en antena. I la
millora franja de la cadena és la sobretaula, de 14 a 17, amb un
9,9 de quota de dilluns a diumenge.

Els especials Agustín El Casta, 20 anys de rialles, ha
aconseguit ser el programa no informatiu més vist de la cadena
d’IB3, amb un mitjana d’un 13,4 de quota, font Kantar. El
programa Cada dia, que va començar la seva emissió el
setembre de 2014, aconsegueix aquest mes recentment, acabant
el seu millor resultat mitjançà, en signar un 4,9 de quota,
aconseguint d’aquesta manera millorar el seu resultat mes a
mes. I la producció pròpia crec que és molt important per a
aquesta cadena, continua essent la pedra angular de la cadena,
on més del 75% de la seva programació, arribant ja a quasi al
80%, és dedicada als programes creats dins les Illes i per
productores de les Illes.

El cinema d’estrena i sense talls dels divendres millora els
resultats dels mesos anteriors en un 8,2% de quota entre gener
i febrer, font Kantar. IB3 aconsegueix millor resultat que
Televisió d’Astúries, Telemadrid, Castella-La Manxa, Castella-
Lleó, Canal Extremadura i Televisió Múrcia. Ho dic perquè,
font Kantar. A partir d’aquí no tenc res més a dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Sanz...

10) Pregunta RGE núm. 2956/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de responsabilitat corporativa "Tots
donam una mà".

Para formular la décima pregunta, RGE núm. 2956/15,
relativa a campaña de responsabilidad corporativa Tots donam
una mà, 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, desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos que un ente de
radiotelevisión pública como lo es IB3, además de sus objetivos
ordinarios, tiene que tener como objetivo en el desarrollo de su
misión como servicio público y debe de colaborar para ayudar
y facilitar el desempeño que realizan asociaciones de carácter
humanitario que ayudan a los colectivos más necesitados.
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Por ello no podemos hacer otra cosa que valorar de forma
positiva que la dirección del ente IB3 siga desarrollando la
campaña de responsabilidad corporativa Tots donam una mà.
Por ello, Sr. Director, desde el Grupo Parlamentario Popular le
pedimos que nos informes de cuáles han sido los resultados de
la campaña Tots donam una mà en el año 2014.

Muchas 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):

Gràcies, Sr. President. Bé, han participat en la campanya
Tots donam una mà el 2014, en el gener va ser l’Associació
Mallorca sense fam, i els resultats varen ser positius i, dit per la
seva presidenta, va dir que valorava la campanya molt
positivament; el febrer de 2014, Fundació Indig, i la valoració
també va ser la campanya molt positiva; el març, Associació de
malalts de Crohn i colitis ulcerosa, en què la campanya va ser
un èxit total, i de fet ens varen demanar si enguany la podien
tornar a repetir; l’abril de 2014 l’Associació de pares de nins
autistes va dir que havia tengut una gran repercussió, valoraven
molt positivament aquesta iniciativa i hi havia una satisfacció
per part de les famílies, orgulloses de sentir que es parla d’ells
i dels seus fills; El maig de 2014, l’Associació Lupus de les Illes
Balears, que també varen valorar que estaven molt contents amb
IB3 i que volien repetir, a ser possible, en 2015. 

L’Associació d’ajuda per a malalts de càncer i les seves
famílies de la comarca de Llevant, APROP, també va fer un
resultat que en general va ser un balanç més que positiu -dit
d’ells- per la campanya, i que estaven molt orgullosos i contents
d’IB3. També podem dir que el juliol de 2014 l’Associació Inca
Viva valora la campanya molt positivament i han aconseguit
més aliments que mai; de fet avui mateix, avui matí, han
demanat si la podien tornar a repetir perquè tornen tenir ja
mancança, i amb l’ajuda d’IB3 recuperaven i tenien estoc per a
un parell de mesos. L’Associació -el mes d’agost- Associació
Per a ells, va ser una valoració també positiva, amb una molt
bona experiència; el setembre, Fundació Aldaba, també varen
valorar molt positivament i que estan contents i que els
agradaria tornar-ho a repetir. 

El mes d’octubre no vàrem tenir cap associació per un
defecte de forma en una firma d’un conveni. El novembre,
l’Associació de Persones amb diabetis de les Illes Balears,
ADIBA, també ha valorat positivament i que li agradaria tornar
a repetir a ser possible el 2015. I el desembre de 2014,
l’Associació de lesionats medulAlars i de grans discapacitats,
ASPAIM, també va valorar la campanya molt positivament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Fernández...

11) Pregunta RGE núm. 2959/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presència de la cultura a IB3 Ràdio.

Para formular la undécima pregunta, RGE núm. 2959/15,
relativa a presencia de la cultura en IB3 Radio, 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,
rescatando el concepto de servicio público que entendemos
desde el Grupo Parlamentario Popular que ha de tener un ente
de radiotelevisión pública como lo es IB3, consideramos desde
el Grupo Parlamentario Popular que la presencia que ha de tener
la cultura en los contenidos de sus medios es necesaria y
fundamental para ayudar y contribuir dentro de sus
posibilidades a la difusión de la misma a través de los distintos
medios del ente público.

Hoy queremos preguntar por el canal de radio, y por ello, Sr.
Director, le pedimos que nos informe acerca de lo que se está
haciendo en el ente IB3 para incrementar la presencia de la
cultura en IB3 Radio. 

Muchas 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):

Gràcies, Sr. President. No és la primera vegada que quan
comparesc en seu parlamentària parl de la importància de la
cultura al servei públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
No és el primer pic, insistesc, tot el que puguem fer per la
difusió de la cultura, i a un mitjà públic com IB3 sempre serà
poc. Amb l’objectiu d’apostar per la difusió de la cultura s’han
fet diverses actuacions, complint els pressupostos i ampliant la
graella de programació a IB3 Ràdio. Les enumeraré ara de
forma breu.

Hem posat en marxa el programa setmanal Flames en la
fosca, un espai transversal per parlar de tot allò relatiu al món
del llibre, on tenen cabuda els autors, les editorials, els agents i
els llibreters, i vostès em corregiran si m’equivoc, però diria que
aquest és un dels pocs, per no dir l’únic, espai dedicat
exclusivament a la literatura en l’àmbit de la comunicació de les
Illes. De la mateixa manera hem iniciat el programa El caçador
de somnis, que s’emet tres dies a la setmana, on es parla de les
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arts escèniques i de cinema, d’arts plàstiques i d’altres
expressions artístiques i culturals. També s’han iniciat les
emissions de dos espais temàtics dedicats a la música, i no es
tracta de programes en format radiofórmula, anam més enllà i
prestam especial atenció al jazz, un estil cabdal per entendre la
música contemporània, al voltant de la mitjanit, on parlam
d’aquest estil i amb els noms propis del jazz illenc, i amb la
particularitat que es fa des de Menorca; hem apostat amb el
format Menorca a 45 revolucions, on es fa una feina de
recuperació de la música on només sonen intèrprets en forma
vinil, tal i com es varen publicar en el seu dia. Crec que ja ho he
comentat, però recordaré que l’espai magazín Això és IB3 ha
incrementat la presència d’escriptors, músics i artistes de tota
casta a les seves entrevistes. 

És un compromís ferm d’aquesta casa continuar en la línia
d’apostar per la presència de la cultura a IB3 Ràdio, i en el futur
es faran encara més esforços perquè així sigui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Fernández...

12) Pregunta RGE núm. 2960/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actes de celebració del 10è aniversari d'IB3.

Para formular la duodécima pregunta, RGE núm. 2960/15,
relativa a actos de celebración del décimo aniversario de IB3,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Alejandro Sanz. Tiene la palabra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El 1 de marzo se cumplieron
diez años desde la creación de nuestra televisión y radio pública
de las Islas Baleares, diez años de servicio al servicio de los
ciudadanos, de servicio público, informando y jugando un papel
vertebrador en cada una de las islas de la comunidad autónoma.

Frente al peligro que suponía mantener viva a IB3, fruto de
la situación económica que arrastraba en 2011, con 85 millones
de euros de proveedores que algunos ya se olvidan, y que ahora
estamos en 5 millones de euros, hoy gracias a la buena gestión
del ente podemos hablar de consolidación; con menos recursos,
más audiencia, más gente sigue, más gente escucha IB3, y por
todo ello nos gustaría preguntar qué valoración hacen de los
actos de celebración del décimo aniversario de IB3. 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):

Moltes gràcies, Sr. President.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs..., ya acaba la comisión, ¿eh?

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

Gràcies, Sr. President. Bé, l’acte de l’aniversari d’IB3
Televisió es va preparar una jornada de portes obertes el dia 1
de març, en què es varen complir els deu anys des que es va
crear l’ens públic, i per celebrar aquests deus anys, i coincidint
amb el Dia de les Illes Balears, es va realitzar una jornada de
portes obertes a IB3 Televisió, oferint al públic balear
l’oportunitat de conèixer per dins la seva televisió autonòmica,
obrint al públic tres platós i la redacció d’informatius, iniciativa
que va superar totes les expectatives amb una participació
ciutadana que va rondar els 800 assistents. 

Amb l’altra actuació, Una mirada cap enrere, es va preparar
ja aquest programa el 2014, amb un concurs fotogràfic titulat,
com he dit abans, Una mirada cap enrere, amb l’objectiu de fer
més propera la televisió i acostar-la més als ciutadans. Es varen
recórrer poblacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, recopilant-se 1.200 fotografies antigues realitzades
abans dels anys seixanta en tres categories: retrats, que va
guanyar Santanyí; costums, que va guanyar Sencelles; i
patrimoni, que va guanyar Campanet. La quantia del premi
estava establerta en 2.000 euros bruts per a cada categoria. 

I (...) del desè aniversari a IB3 Ràdio, la ràdio durant quatre
dies, bona part de la programació de la ràdio s’ha fet al Passeig
Sagrera de Palma coincidint amb el Dia de les Illes Balears; han
estat 25 hores d’emissió en directe i 40 de presència de cara al
públic. En els programes s’ha fet menció especial a l’aniversari.
Tot s’ha fet pràcticament a cost zero, gràcies a l’esforç i la
dedicació dels treballadors d’IB3 Ràdio, el que ha fet possible
una celebració emocionant per a tothom, però dins el marc de
contenció pressupostària que nosaltres ens hem imposat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Sr. Sanz...

Una vez agotado el orden...

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

Si me permite, Sr. President, volia dir unes paraules
d’acomiadament.
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EL SR. PRESIDENT:

Diga, diga.

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

Bé, finalment volia acomiadar-me d’aquest període
parlamentari donant-los les gràcies per l’interès mostrat per la
nostra radiotelevisió autonòmica, i encara que existeixin
diferències entre alguns de vostès i nosaltres, no és menys cert
que ens uneix l’interès comú perquè la nostra televisió i la
nostra ràdio públiques siguin l’acompanyant fidel de tots els
ciutadans de les Baleares, de tots nosaltres aquí presents.

Gràcies i bona sort, i sort a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Codony. Una vez agotado el orden del día
permítanme a mí también agradecer a todos los diputados y las
diputadas que han formado parte de esta comisión. Hoy es la
última comisión de control de este período, y agradecer a todos
los portavoces la labor desarrollada, así como a los diferentes
miembros que hemos formado parte de la mesa y los cargos
directivos que han comparecido mes a mes. 

Nada más queda agradecer la presencia del Sr. José María
Codony i Oliver, que ejerce transitoriamente las funciones de
director del ente público de Radiotelevisió de les Illes Balears,
y de los cargos que le han acompañado.

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

Muchísimas gracias.



466 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 23 / 19 de març del 2015 

 



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 23 / 19 de març del 2015 467

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


