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EL SR. PRESIDENT:
I ara, senyores i senyors diputats, passam a la segona sessió
plenària extraordinària amb un punt únic, elecció dels membres
del Consell de Direcció i del director o directora de l’Ens Públic
de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Atès l’acord adoptat per la Diputació Permanent, d’atendre
la solAlicitud de quinze diputats del Grup Parlamentari Popular
de celebrar sessió plenària extraordinària i de l’acord adoptat
per la Mesa del Parlament d’habilitar el dia d’avui per tal de
possibilitar-la, prec als senyors i les senyores portaveus dels
grups parlamentaris que em facin arribar els noms de les nou
persones que han de formar el Consell de Direcció de l’ens
públic de la radiotelevisió de les Illes Balears i d’entre aquestes
aquella que hagi de ser designada director o directora general de
l’Ens i del Consell de Direcció.
Per part del Grup Parlamentari Popular? Gràcies.
Sra. Armengol, si té cap llista? No, no en té.
Sr. Barceló? Molt bé.
Per tant, vàrem acordar la passada Junta de Portaveus vàrem
designar cinc minuts a cada portaveu perquè pogués fer una
exposició de quina era el seu plantejament sobre aquest tema.
Els llegiré l’única llista que ens ha arribat, que és del Grup
Parlamentari Popular. El Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposta de composició del Consell de Direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del seu
director, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, per tal que sigui sotmesa a l’aprovació del Ple de la
Cambra.
“Proposta de composició del Consell de Direcció:
1. Jacobo Palazón Gasset.
2. José Manuel Barquero Zárate.
3. Patrick Colom Romain.
4. Luisa Ginard Nicolau.
5. Pedro Orfila Carreras.
6. Núria Ferrer Ferrer.
7. Francesc Ferrer Tur.
8. Maria Antònia Puigrós Caldentey.
9. Margalida Alemany Hormaeche.
Es proposa com a director de l’Ens Públic de la
radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció el Sr.
Jacobo Palazón Gasset. A la seu del Parlament, a dia d’avui, 30
d’agost de 2011.”
Per cinc minuts, Sra. Armengol, si és tan amable.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Moltes gràcies, Sr. President, m’havia embullat, supòs que
l’hora ja...és la que és. Bé, és evident que no és una llista de
consens perquè ni tan sols la coneixem, no? Per la lectura
ràpida, hem pogut anotar només alguns dels noms, no pareix
que respongui a una llista plural, objectiva, amb els requisits
que marca la llei, per tant, el desitjable per a un consell de
direcció d’IB3. Per tant, no vull intervenir sobre la proposta que
fa el Partit Popular, els noms concrets que es proposen, perquè
no hem tengut ni temps d’anotar-los.
Sí que vull fer aquesta darrera intervenció per veure si
apelAlam una mica al seny i a la responsabilitat. Hi ha una llei
que marca el que marca, hi ha un acord unànime d’aquest
parlament que la direcció d’IB3 fugiria del debat polític i de
partit, que es proposarien persones de prestigi dins els àmbits
que afecten el món audiovisual i que amb consens, amb acord,
que representin la pluralitat ideològica d’aquesta cambra, però
també la pluralitat social de les nostres illes. Jo apel al seu seny
i a la responsabilitat d’un govern que és cert que té un suport
important, però que no té el necessari per aprovar això. Avui
proposen nou persones que no seran aprovades perquè no
tendran els dos terços d’aquest plenari, mantendran un conseller
de director general durant almanco sis mesos. Jo crec que això
no és una bona proposta d’un govern que crec que ha d’intentar
a un moment difícil ser seriós i rigorós. Per tant, la meva
intervenció no és per debatre sobre les persones.
També vull dir, i ho deix clar perquè per ventura a les altres
intervencions no ho hem pogut fer, que nosaltres no tenim res
a dir amb la proposta del director general que es presenta
perquè, ho vàrem dir des del principi, nosaltres, la mesa
audiovisual va proposar sis noms, dels sis noms nosaltres vàrem
dir que n’hi havia un que era un perfil polític, tots els altres, tots
els altres ens van bé, no hem dit que no a cap, vull que quedi
molt clar, perquè quedi explícitament en acta, i el Sr. Palazón
ens va bé, no és res contra cap dels professionals. És una
situació de compliment íntegre de la llei d’IB3 i de noingerència política per part del Govern. Creim que si vostès són
capaços d’assumir aquests compromisos amb certes garanties i
tenint clar que un mitjà de comunicació públic ha de ser un
mitjà de comunicació independent i que representi la pluralitat
de les nostres illes, jo els demanaria, que tornin al seny, no
passin a votació aquesta proposta, no passin el rodillo dels
trenta-cinc i comencem a comptar sis mesos perquè en puguem
posar uns amb trenta, perquè ens basti. No facin això si volen un
mitjà de comunicació que funcioni, que sigui creïble, que tengui
audiència, que tengui qualitat. No facin una televisió de partit.
Això no serveix de res, això és tudar els doblers i crec que en
aquest moment, Sr. Bauzá, no estam per tudar els doblers.
Per tant, els repetesc que si volen consensuar els torn a
estendre la mà des de la sinceritat i des de la lleialtat. El Partit
Socialista està per l’acord, per l’acord perquè creim en la
responsabilitat d’un mitjà de comunicació en el qual s’ha
treballat molt i creim que hem de continuar treballant perquè
sigui plural, perquè sigui objectiu, perquè respongui a allò que
ha de ser un mitjà de comunicació públic. Per tant, Sr. Bauzá, si
vostè vol dialogar no faci aquest desbarat de passar a votació
nou membres proposats unilateralment pel Partit Popular, no
faci aquesta proposta unilateral del conseller de Presidència, es
poden cercar solucions, es poden cercar solucions transitòries i
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solucions de mig termini i de llarg termini. Creim que hem
demostrat amb la nostra trajectòria que som capaços d’arribar
a acords. Jo li propòs que arribem a acords perquè una altra cosa
és una aberració democràtica, repetesc.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. Barceló,
per cinc minuts.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup PSM-Iniciativa
Verds-Entesa no entrarem a valorar la proposta concreta que ens
fan arribar del consell de direcció perquè en realitat no és una
proposta sinó que, des del nostre punt de vista, no és més que el
paperot perquè avui comencin a córrer els sis mesos en què el
Sr. Gómez ha de ser director general i llavors el Partit Popular
podrà nomenar el consell de direcció que consideri oportú.
Vull reiterar un argument que ja he utilitzat abans, avui
podem aprovar o que el Sr. Gómez sigui el director general
d’IB3 durant un poc manco de tres setmanes o que ho sigui
durant sis mesos. Això és el que acordam en realitat, que ho
pugui ser durant dues o tres setmanes més i arribem a l’acord
que tots volem o que pens que tots volem o que ho sigui sis
mesos, que ho sigui durant tota la campanya electoral, que sigui
la persona que firmi els nomenaments de tot l’equip directiu,
que firmi el nomenament del cap d’informatius que regirà
durant la campanya electoral. Això és el que acordam avui.
Aquesta és la realitat.
No reiteraré arguments que ja he utilitzat a l’anterior debat,
ja hem dit la nostra disposició a arribar a acords i -insistesc- no
entram en els noms que vostès proposen avui, és una proposta
unilateral del Partit Popular, sense consens, i que per l’únic que
serveix és perquè comencin a córrer els sis mesos que el Partit
Popular ja cercava quan va introduir aquella esmena a la llei
quan es va aprovar la Llei de la radiotelevisió pública de les
Illes Balears.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sra. Cabrer, per favor.
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Avui tampoc no està previst en el Reglament, però es va
acordar per Junta de Portaveus que es deixaria fer aquest torn.
Per tant, hi ha menys rodillo avui que fa quatre anys i també
n’hem de deixar constància dins aquest plenari.
(Alguns aplaudiments)
La nostra proposta inclou els nou noms que marca la llei
d’IB3 i d’entre ells la proposta de director general. Els noms
proposats són: Jacobo Palazón, és economista i director tècnic
i d’explotació d’IB3, proposat per la Mesa Audiovisual, com
sabem. José Manuel Barquero, llicenciat en dret i assessor
independent d’empreses. Patrick Colom, grau superior en
comerç i màrqueting i direcció d’empreses del sector de
l’automoció. Luisa Ginard, llicenciada en dret, lletrada de
l’Ajuntament de Palma. Pedro Orfila, empresari, director
comercial i representant de l’illa de Menorca, ja forma part
actualment del consell d’administració. Núria Ferrer,
farmacèutica i representant de l’illa d’Eivissa. Francisco Ferrer,
diplomat en ciències de l’educació, empresari dels serveis (...)
i representant de l’illa de Formentera. Maria Antònia Puigrós,
filòlega, professora de periodisme a la Universitat privada
Alberta Giménez. I Margalida Alemany, professora de finances
de l’empresa de la Universitat de les Illes Balears.
Tots ells compleixen amb els requisits de la llei, són
persones de reconeguda competència en el món professional,
audiovisual o de gestió pública o privada i que, a més, no
gaudeixen d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec.
Representen, a més, la nostra realitat pluriinsular, de totes les
illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i, a
més, hem intentat combinar l’experiència ja dins la mateixa
radiotelevisió pública de les Illes Balears amb perfils nous de
l’àmbit de la comunicació, de la gestió i també representants de
la universitat.
El director proposat, com és sasbut, ha estat proposat per la
Mesa Audiovisual de les Illes Balears, no té cap vinculació
política, és independent, és professional i té una gran
experiència dins IB3. La resta de membres no tenen tampoc una
vinculació política destacable, és a dir, tenen vinculació o n’han
tengut, però no és una cosa destacable, com hem volgut que
sigui així sinó que, a més, el seu nomenament obeeix a criteris
de professionalitat demostrada. Ja dic que provenen de la
universitat privada de periodisme, de la Universitat de les Illes
Balears, de les quatres illes, del món de la comunicació i de la
gestió pública i privada. Per tant, parlam d’un consell de
direcció professional i independent, sobretot escenificat en la
seva figura del director general.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
agrair l’oportunitat de poder intervenir per explicar la proposta
del consell de direcció que fa el Grup Parlamentari Popular i, a
més, ho vull agrair perquè l’anterior legislatura, quan es va
nomenar el Sr. Martorell, la llavors portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Estaràs, va demanar un torn
d’intervenció per explicar el vot del grup i li varen denegar, li
varen denegar perquè no estava previst en el Reglament. I em
remet al Diari de Sessions de dia 18 de juliol de l’any 2007.

Aquest grup parlamentari farà i ha fet el que ha fet falta per
arribar a un consens, és a dir, que avui ens diguin que és el
plenari de no sé què, no és veritat. Avui és el plenari on
nosaltres ja havíem consensuat durant tot el mes d’agost, hem
fet tots els esforços en la proporcionalitat, hem fet l’esforç en la
persona i en la figura del director general que és la que realment
importa a tots els grups parlamentaris, ens varen demanar
respecte a l’actual llei d’IB3, ens hem compromès a respectar el
contingut de la llei d’IB3 i ens varen demanar que no hi hagués
ingerències polítiques i que el director general tengués mans
lliures, i així ho hem manifestat i ho hem dit. Per tant, tots els
requisits, vostès mateixos diuen que el director general el
comparteixen, que els agrada, que el podrien votar, doncs votin-
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lo. Tenen l’oportunitat avui, encara, que es pugui votar i que es
pugui proposar la representació que hi havia prevista dels
anteriors membres.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jo ja he dit que crec que vostès cerquen una justificació, dir
que nosaltres volem ingerències polítiques, etc., que és falsa. A
més, vostès saben que és falsa perquè han tengut en converses
intenses amb el Sr. Jacobo Palazón. Són vostès els que jo crec
que no deixen les mans lliures, crec que és una pena i el que
tampoc no consentirà el Partit Popular és cap tipus de
sectarisme amb els professionals del món de la comunicació. És
a dir, no ens agrada que es nomenin persones o s’esborrin
persones professionals perquè sí tenen una vinculació o no quan
hem viscut de tot. Hi ha, evidentment, anteriors caps de premsa
del govern d’esquerres o anteriors caps de premsa de campanyes
electorals que estan dins l’equip directiu actual d’IB3 i que els
varen nomenar vostès. Per tant, el que nosaltres no volem són
sectarismes cap a cap professional de cap àmbit, nosaltres
volem perfils professionals i crec que són vostès els que no
volen perfils professionals.

Hble. Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías.

Per acabar, esperam que d’aquí a sis mesos, i ja dic, intentarho abans si és possible, el Sr. Palazón els pugui mostrar el seu
equip i arribar a un acord, estarem encantats, però si no és així,
esperam que d’aquí a sis mesos aquesta proposta de consell de
direcció pugui desenvolupar amb encert la seva feina i fer una
televisió i ràdio públiques amb una gestió eficient, atesa la
limitació pressupostària, amb independència i amb
transparència.

Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennasar.

Hble. Sra. Rosamaria Alberdi i Castell.
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.
Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Hble. Sra. Maria José Bauzá i Alonso.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, prec a les senyores i als senyors diputats que
siguin al seu escó, està terminantment prohibit entrar i sortir
durant una votació.
Gràcies.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Hble. Sra. Rosa María Bauzá i Colom.

Moltes gràcies.

Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

(Alguns aplaudiments)

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. PRESIDENT:

Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.

Moltes gràcies, Sra. Cabrer.

Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.

Ara, idò, passarem a la votació. La votació serà secreta i
cada diputat o diputada dipositarà a l’urna una llista completa
amb els noms dels nou membres del Consell de Direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i d’entre
aquestes persones el nom de la que hagi de ser designada
director o directora general de l’Ens i del Consell de Direcció.
Per tal que l’elecció i la designació es puguin dur a terme
s’haurà d’obtenir el vot de les dues terceres parts dels membres
de la cambra, és a dir, quaranta diputats i/o diputades.

Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Sra. Secretària Primera, vol procedir a cridar els diputats i
les diputades per tal que dipositin la papereta a l’urna?

Hble. Sra. Margarita Duran i Cladera.

Hble. Sr. Antoni Camps i Buenaventura.
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.
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Hble. Sr. Jaume Ferrer i Ribas.

Hble. Sra. Antònia Vallés i Ramis.

Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

Hble. Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre.

Hble. Sr. Llorenç Galmés i Verger.

Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.

Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias.

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

Hble. Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer.

Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.

Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester.

I Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.

Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

EL SR. PRESIDENT:

Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern.
Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá.
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El resultat de la votació ha estat 34 vots a favor i 18
abstencions. Ja que no s’ha obtengut la majoria qualificada de
les dues terceres parts, queda posposada per a una sessió
plenària posterior l’elecció i la designació previstes a l’article
15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sra. Maria Asunción Pons i Fullana.
Hble. Sr. Marc Pons i Pons.
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló. No hi és, perdó.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.
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