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EL SR. PRESIDENT:

(...) la Diputació Permanent en compliment del que disposa
l'article 60.4 del Reglament i el previst per l'article 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, atesa la solAlicitud que
és objecte de l'ordre del dia de la convocatòria d'aquesta sessió.

Abans d'entrar en el debat de l'ordre del dia agrairia que
comunicassin si els assistents són membres titulars o si són
suplents.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, suplent de José Ramón Bauzá.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa, suplent de Xico Tarrés.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Marga Serra, suplent de Maria Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Idò a continuació passam al punt únic de l'ordre del dia. El
debat es durà a terme de la manera següent: primerament
intervendrà un membre del grup o dels grups parlamentaris als
quals pertanyen els diputats presentants per defensar la proposta
durant deu minuts. A continuació intervendran els grups
parlamentaris que hi estiguin a favor o en contra durant deu
minuts cadascun. El representant de la proposta podrà intervenir
en torn de rèplica durant cinc minuts. Els grups que hagin
intervengut en contra podran intervenir en torn de contrarèplica
durant cinc minuts. Si algun grup no intervenia ni a favor ni en
contra podrà fer-ho en torn de fixació de posicions per un temps
de cinc minuts.

Per defensar la proposta de 15 diputats del Grup
Parlamentari Popular sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària per a l'elecció dels membres del Consell de
Direcció i del director o la directora de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, escrits RGE núm. 2633 i
2634/11, té la paraula la diputada Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Efectivament el Grup Parlamentari Popular ha solAlicitat la
celebració d'una sessió plenària extraordinària amb un únic punt
a l'ordre del dia, que és l'elecció dels membres del Consell de
Direcció de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
del director o la directora general de l'ens públic Radiotelevisió
de les Illes Balears i del seu consell de direcció, d'acord amb el
que es preveu a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

El nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears va marcar la
necessitat d'aprovar una nova llei relativa a l'ens públic de
Radiotelevisió. Aquesta llei es va aprovar el passat mes de
desembre de l'any 2010 i va tenir la seva entrada en vigor amb
efectes de dia 1 de juliol, amb la qual cosa estam en una situació
nova, amb una llei nova fruit d'un nou Estatut d'Autonomia, i
precisament aquesta llei preveu a la seva disposició addicional
segona que la constitució del Consell de Direcció de l'ens
determina el moment en què es produeix la transformació i la
successió legal prevista a la disposició primera anterior, és a dir,
fins que no es constitueix el Consell de Direcció no hi ha la
successió o la transformació de l'ens antic en el nou ens previst
per l'Estatut d'Autonomia. 

Donat que l'elecció d'aquest consell de direcció i del director
s'ha de produir per la majoria de dos terços dels diputats
d'aquesta cambra, i, si no hi ha aquest acord, després passats sis
mesos es podrà elegir per majoria absoluta, i sobretot donada la
situació que tenim una llei nova que va entrar en vigor dia 1 de
juliol i que ens obliga a fer aquesta transformació, però que s'ha
afegit el fet que el director general que hi havia nomenat fins ara
va dimitir el passat dia 18 de juliol, idò creim que fa necessari
i urgent que hi hagi un plenari extraordinari per tal de començar
aquest procés previst legalment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions dels grups parlamentaris a favor o en contra de
la proposta. Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Francina
Armengol té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
efectivament, com deia la Sra. Cabrer hi ha una nova llei que
regula la radiotelevisió pública de les Illes Balears, una llei que
vull recordar que va ser aprovada la passada legislatura per
consens; per tant jo crec que és demostratiu que el grup al qual
represent tenia i té la voluntat d'acords sobre un tema que creim
que s'ha de despolititzar i que ha de fugir del debat partidari
polític, com és el dels mitjans de comunicació públics. Per tant
es va fer una llei -repetesc- amb una aprovació unànime, una llei
que té un esperit clar que precisament els mitjans de
comunicació públics han de ser independents, han de ser plurals,
han de ser objectius, han de ser lluny del control partidari i que,
a més, s'han de decidir els seus òrgans de direcció per un
consens molt important de dos terços de la cambra
parlamentària.

Per tant aquesta és la voluntat del Grup Parlamentari
Socialista. Entenem que aquesta és la voluntat de la llei que va
inspirar el govern presidit per Francesc Antich i que va ser
aprovada per unanimitat en aquest parlament, que hi ha d'haver
-repetesc- un consens de dos terços per poder nomenar l'equip
directiu de la radiotelevisió pública de les Illes Balears. Com
tendrem temps al llarg del matí, avui precisament en el plenari
ve un decret per aprovar el nomenament del conseller de
Presidència com a director general de Radiotelevisió de les Illes
Balears, cosa que no va en aquesta línia de què parlava dels
consensos, i ara ens trobam a la Diputació Permanent la
solAlicitud del Grup Parlamentari Popular per demanar un ple
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extraordinari per nomenar les nou persones del Consell de
Direcció, que evident si hi hagués el consens polític per
nomenar-les nosaltres votaríem a favor de fer aquest plenari
extraordinari avui matí, tal com vàrem explicar a la Junta de
Portaveus, que nosaltres vàrem venir a bé fer la Diputació
Permanent i fer el plenari extraordinari, evidentment amb la
voluntat que hi hagués un consens sobre el nou consell de
direcció de la radiotelevisió pública de les Illes Balears. 

Com que no hi ha aquest consens, nosaltres solAlicitam al
Grup Parlamentari Popular que no es faci el ple extraordinari
avui. Tenim més temps per endavant; com és prou conegut, fins
dia 20 de setembre no cessen els càrrecs directius d'IB3, i per
tant tenim temps per arribar als acords i als consensos que facin
efectiu el compliment de la Llei d'IB3, i nosaltres vàrem posar
dues condicions molt clares: compliment de la llei, per un
costat, i no-ingerència política, per l'altre. Per tant nosaltres
entenem que si hi ha la voluntat d'acord per part del Govern de
les Illes Balears, vull repetir que el Grup Parlamentari Socialista
està disposat a arribar a l'acord que faci possible el
funcionament de la radiotelevisió pública.

Per tant demanam la suspensió d'aquest ple extraordinari,
perquè creim que tenim temps suficient per poder arribar a
aquests consensos. Si no és així, el nostre vot serà en contra de
celebrar avui el ple extraordinari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa Verds-Entesa i Més per Menorca, Sr. Barceló té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament la Llei de
Radiotelevisió de les Illes Balears marca aquesta necessitat
d'arribar als dos terços per nomenar el Consell de Direcció. A
dia d'avui, a hores d'ara, aquest consens encara no s'ha
aconseguit. Estam, per tant, davant una convocatòria d'un
plenari extraordinari que previsiblement al llarg del matí
segurament no aconseguirà l'objectiu que es marca a la llei.

Per tant, davant aquesta qüestió, des del Grup PSM-
Iniciativa Verds-Entesa el que demanam al Grup Popular és que
retiri aquesta proposta de convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de sí aconseguir aquest consens, continuar
les converses -la voluntat del nostre grup és arribar a aquest
consens-, i una vegada que s'aconseguís aquest consens dur-ho
al plenari. Jo pens que tant es podria convocar un plenari
extraordinari les pròximes setmanes com ajornar-lo fins al
primer plenari ordinari d'aquest pròxim període de sessions.
Estic convençut que en aquest pròxim període de sessions,
estam parlant de dues setmanes i escaig, per tant no estam
ajornant massa, i davant aquesta possibilitat d'esperar dues
setmanes hi ha l'altra, que és avui forçar aquesta votació i
esperar mig any per a una altra votació en aquest plenari, en què
ja bastaria la majoria absoluta.

Crec que valdria la pena, per aquestes dues setmanes,
esforçar-se encara un poc més per tal d'aconseguir entre tots
aquest consens i aconseguir, per tant, una proposta que satisfaci
aquesta intenció de treure la Radiotelevisió de les Illes Balears
del debat partidista i de fer un consell de direcció que compleixi
aquests dos terços que marca la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn de rèplica, Sra. Mabel
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
compartesc la postura dels altres grups parlamentaris perquè per
part del Grup Parlamentari Popular i per part del Govern s’ha
cercat el màxim i s’han fet tots els esforços per arribar a un
consens i a un acord, de tal manera que fins i tot per primera
vegada en la nostra història de la televisió pública el candidat
proposat per a director general, que és la figura més important,
idò és un candidat que ha proposat el sector, que ha proposat la
Mesa audiovisual, que així ens indicaren el Grup Socialista i el
PSM que volien que ho féssim. El Govern així ho ha fet, és un
candidat independent, és un candidat professional, que ja fa
feina dins IB3, es va procedir a una proposta de sis noms, i al
final hi va haver una primera proposta; no va anar bé. Una altra
ja ens la varen vetar des dels altres partits, i al final hi ha una
tercera proposta que tampoc no va bé.

Hem de dir que des del Grup Popular, no només amb la
figura del director general sinó amb els altres representants del
Consell de Direcció, en tot el que ens han demanat nosaltres
hem cedit, nosaltres hem mostrat la nostra disponibilitat perquè
creim que ho mereix la societat balear, la situació que estam
patint però sobretot la televisió i la..., la televisió pública, que a
més està en un moment també delicat econòmicament. Hem fet
tots aquests esforços, era la nostra voluntat, jo crec que no ens
podran retreure que no ho ha estat. 

Ens hem trobat, a més, amb una llei que és cert que el Partit
Popular hi va donar suport, però que és una llei que resulta que
té llacunes importants que té problemes d’aplicació que hem
heretat nosaltres aquesta legislatura i que estam intentant
resoldre, amb un director general que va dimitir, que
evidentment no depenia del Govern aquesta situació i que la
Mesa del Parlament va acceptar aquesta dimissió, amb la qual
cosa hi ha una vacant important en un ens tan important, i a més
ens hem compromès públicament al compliment d’aquesta llei
que vàrem aprovar per unanimitat i a cap ingerència política;
precisament ho certifica el mateix nomenament d’un director
general independent, que amb aquesta majoria després no té cap
dependència del Govern, que ni el pot cessar ni pot prendre cap
mesura en contra de la seva activitat; per tant té les mans lliures
per fer i per gestionar com ell trobi aquest ens públic.
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No ha estat possible i nosaltres no podem continuar amb una
situació de desgovern enlloc i tampoc a IB3, ni creim que sigui
el moment ni tan sols adequat, i per tant no trobam oportú fer
més demores quan hem estat negociant al màxim i constantment
i cada dia la possibilitat d’arribar a un acord. En aquest sentit
nosaltres mantenim la proposta que es faci un ple extraordinari
per nomenar el director i el Consell de Direcció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Armengol, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, perquè veig que al
llarg del matí tendrem més temps per debatre aquest tema, vist
que el Grup Popular no accepta la retirada d’aquest ple
extraordinari, cosa que a mi em pareix un error notable, un error
notable perquè la llei aprovada per unanimitat d’aquest plenari
exigeix els dos terços precisament amb la voluntat d’arribar a un
acord, i crec que la voluntat d’arribar a un acord està més que
demostrada tant pel grup que represent com per l’altre grup que
està a l’oposició. De fet nosaltres continuam estenent la mà al
Govern del Partit Popular per arribar a aquest acord necessari,
crec, per precisament no tornar a les èpoques d’una televisió al
servei del partit polític que governava, sinó tenir una televisió
pública independent i que a més pugui mantenir un nivell de
qualitat necessari.

Jo no compartesc en absolut els arguments que ha exposat
aquí la Sra. Cabrer i que, repetesc, tendrem temps de rebatre
durant el plenari de després, però sí que vull fer una reflexió: si
la llei d’IB3 va ser aprovada per unanimitat, crec que la
modificació de la llei d’IB3 també hauria de ser aprovada per
unanimitat, i no ha estat així; el govern del Sr. Bauzá intenta
modificar la llei d’IB3 amb un decret llei unilateralment, sense
acord, sense diàleg, sense consens, sense ni tan sols plantejar-ho
als altres grups polítics, que sí havíem demostrat la voluntat
d’arribar acords fins i tot en la modificació de la mateixa llei, i
ho sap perfectament la Sra. Cabrer. 

Per tant, primer punt: el Govern del Partit Popular decideix
modificar unilateralment una llei aprovada per unanimitat en
aquest plenari. Segon punt: certament és vera que el Grup
Popular -jo ho he dit a la Sra. Cabrer en diferents ocasions- ha
intentat arribar a acords, igual que els altres, però no són
suficients, es demostra avui, no és suficient; per tant s’ha de fer
un poquet més. En aquest moment es necessiten 40 diputats del
plenari del Parlament per aprovar el Consell de Direcció;
l’exemple és claríssim, no hi ha els 40 diputats que donin suport
perquè no hi ha hagut encara l’arribada a l’acord, per tant
necessitam un poc més de feina, un poc més de voluntat
d’arribar a acord. Jo crec que el que plantejàvem el Sr. Barceló
i jo mateixa és molt raonable; donem-nos un temps més i vegem
entre tots si és possible arribar a aquest consens que faci
possible elegir un consell de direcció per dos terços. 

I crec que també val la pena dir que és cert que el Grup
Socialista va proposar escoltar la Mesa audiovisual, i que la
Mesa audiovisual ha proposat sis noms. No hem parlat dels sis
noms, i no és per culpa del Grup Socialista, que no s’hagi parlat
dels sis noms. Per tant convé, crec, ésser..., en fi, una mica
respectuosos amb el que ha estat el procés de negociació, que jo
crec que, sincerament, si tothom hi posa una voluntat, sobretot
el Govern hi posa una miqueta més de voluntat, es podria
arribar al consens.

Repetesc, la posició del Grup Socialista és arribar a aquest
acord, i nosaltres demanam la retirada d’aquest ple extraordinari
perquè creim possible arribar a l’acord. La nostra voluntat crec
que està demostrada, tant amb l’aprovació de la llei passada
com en tot el procés de negociació. Si el Govern del Partit
Popular té l’interès d’arribar a acord i de dialogar, aquí estam
nosaltres; si té la voluntat d’imposar un consell de direcció de
nou membres de persones que proposi exclusivament el Partit
Popular, creim que és un error i és una mala cosa per a la
radiotelevisió pública, sobretot és una mala cosa per a la
radiotelevisió pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, l’argument del Partit Popular és
que la situació aquesta d’interinitat s’ha d’acabar el més aviat
possible, cosa que també compartim. Creim que la decisió de
colAlocar com a director general un conseller del Govern
evidentment requereix que el més aviat possible aquesta situació
s’acabi, compartim aquesta necessitat que aquesta interinitat no
és bona, i no és bona sobretot perquè hi ha un conseller del
Govern dirigint la radiotelevisió. Ja tendrem temps de debatre-
ho, quan debatrem aquest decret llei, però és evident que
consideram que és un greu error i evidentment una decisió
antidemocràtica, el que es va produir.

Davant això, per tant, ara estam davant la possibilitat de
complir la llei i arribar a aquests dos terços. Nosaltres insistim
que creim que en dues setmanes, que és el que falta per al
primer ple ordinari, estam convençuts que això seria possible,
o allargar aquesta situació d’interinitat durant sis mesos, que és
el que es produirà avui si no hi ha una rectificació per part del
Partit Popular o del Govern. Allargarem aquesta interinitat
durant sis mesos; durant sis mesos el conseller de Presidència
continuarà essent el director general de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, amb la qual cosa allargarem aquesta situació
anòmala i antidemocràtica que es produeix. Per tant nosaltres
insistim en aquesta situació. 

També vull fer només una precisió respecte al fet que s’ha
acceptat un dels candidats que va proposar la Mesa del sector
audiovisual. Efectivament nosaltres vàrem demanar escoltar la
Mesa del sector audiovisual, però hi havia altres peticions, a
més que s’escoltàs la Mesa del sector audiovisual, altres
garanties d’imparcialitat i d’independència que a hores d’ara
encara no tenim, i que per tant és el que ha provocat que en
aquests moments encara no tenguem aquest acord tancat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Bé, idò, escoltats tots els portaveus, si els sembla bé podríem
passar a votació. 

Vots a favor? 2, 4, 6, 9.

Vots en contra? 5 vots.

I cap abstenció, per la qual cosa tendrem el ple extraordinari
avui mateix, després del primer ple extraordinari, o sigui que
avui tendrem dos plens extraordinaris, dos seguits.

S’aixeca la sessió.
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