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EL SR. PRESIDENT:
Bona tarda, senyores i senyors diputades, començarem la
sessió d'avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Jordi Marí.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord, gràcies.
Compareixença RGE núm. 270/22, de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada a
iniciativa pròpia (article 192.1), per informar sobre
internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Passarem a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu a la
compareixença de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez,
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada
a iniciativa pròpia, d'acord amb l'article 192.1 del Reglament,
escrit RGE núm. 270/22, per tal d'informar sobre la
internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Assisteix la Sra. Consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, acompanyada
del Sr. Miquel Àngel Coll, cap de gabinet; del Sr. Jaume
Colom, responsable de premsa; també assisteix el Sr. Andreu
Manresa, director general de l'ens públic.
Per tal de fer l'exposició té la paraula la Sra. Consellera, per
un temps màxim de trenta minuts. Té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, president, bon dia senyors i senyores
diputats, molt bon dia també al públic assistent i moltíssimes
gràcies per ser avui aquí. Al dia d'avui comparesc a petició
pròpia per informar respecte de la internalització dels serveis
informatius d’IB3.
El passat 14 de gener, la presidenta del Govern de les Illes
Balears va anunciar públicament que el Govern iniciava el
procediment per internalitzar els serveis informatius d’IB3.
Com bé saben tots vostès, l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears és, per mandat estatutari, l'organisme que
s'encarrega de la gestió dels serveis públics de comunicació
audiovisual. Es tracta, per tant, d'una fórmula de gestió
descentralitzada que l'article 3 de la citada llei especifica
formalment amb l'atribució a l'ens de la gestió del servei públic.
El fet que sigui l'Estatut d'Autonomia que hagi optat per la
fórmula d’un ens de gestió obliga a adoptar una fórmula de
personificació pública. No obstant això, no exclou la
possibilitat que l’ens pugui actuar mitjançant societats
mercantils encarregades de prestar els serveis de ràdio i
televisió, ja que aquesta és una fórmula que té un arrelament
general en el sistema general de mitjans públics.

Fins dia 31 de desembre de 2014, la gestió del servei públic
de ràdio i televisió de comunicació audiovisual era prestat a
través d'entitats dependents, mitjançant dues societats
mercantils, i amb ambdues societats mercantils les relacions
laborals del personal al seu servei es regulava pel que disposa
el conveni col·lectiu d'empresa de Televisió de les Illes Balears
SA i el seu règim retributiu és el previst al corresponent a la
Llei de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
No obstant, en aplicació del principi de gestió directa, des
de l’1 de gener del 2015 l'ens presta els serveis de televisió i
radiodifusió de manera directa a través dels seus propis òrgans
i mitjans, com a resultat del procés global de transició de actius
i passius desenvolupat durant l'any 2014, pel que s'extingeixen
les societats mercantils dependents de l'ens públic les quals se
subroguen amb tots els drets i obligacions existents.
Malgrat aquesta extinció, tots els treballadors i treballadores
de l'ens públic es regeixen a l'actualitat pel conveni col·lectiu
de l'empresa de Televisió de les Illes Balears. Malgrat aquesta
fórmula de gestió, els serveis informatius, des de la seva
creació, s'han prestat sempre des de la fórmula d'externalització
del servei.
M'han sentit repetir-ho diverses vegades, la Radiotelevisió
Pública de les Illes Balears es va concebre amb moltes
mancances, una de les quals era, precisament, el sistema de
contractes i sots-contractes en alguns àmbits amb el qual ha
desenvolupat la seva activitat, un sistema que ja es va concebre
poc encertadament, que s'ha mantingut en el temps i que és
complicat poder revertir.
L'anunci de la internalització dels serveis informatius IB3
és una decisió política que es pren pel compromís del Govern
i dels partits que li donen suport, pel compromís assumit als
Acords de Bellver, pel compromís amb la ràdio i televisió
pública d'aquestes illes i també pel compromís en la prestació
d'uns serveis públics independents, forts i de qualitat. Aquest
compromís que avui manifest de manera ferma és el compromís
amb la continuïtat de la Radiotelevisió Pública de Balears i
amb la seva independència.
Els serveis informatius són el bessó de l'essència del que
significa un servei públic i aquest servei públic el fan els seus
treballadors i treballadores.
Amb l'anunci de la internalització també donam compliment
al punt cinquè de la Proposició no de llei RGE núm. 2545/21,
a iniciativa d'El Pi, però també amb el suport dels grups que
donen suport al Govern, on s'instava el Govern a decidir sobre
la internalització dels serveis informatius -i del PP em diuen,
perdó.
És important traslladar la funció essencial que tenen els
mitjans de comunicació per informar rigorosament la societat
de tot el que ens és d’interès a tots, una funció que encara ha
esdevingut més imprescindible durant aquests anys de
pandèmia on ha estat més important que mai tenir uns bons
serveis informatius i de qualitat que comuniquin a la gent tot el
que és útil i que és de servei públic per superar aquesta crisi
sanitària el més lleument possible.
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Una de les coses que ens ha ensenyat també aquesta
pandèmia de la COVID-19 és la necessitat d'enfortir els serveis
públics i, en aquest sentit, IB3 ha estat l'eina pública per a la
informació, conscienciació i ajuda per a totes les persones de
les nostres illes a uns moments molt difícils per a tothom.
Amb aquest procés, al mateix temps, es dóna resposta a una
demanda històrica dels treballadors i treballadores dels serveis
d’informatius d’IB3 i es compleix també amb el compromís
dels partits que formen part del Govern de dur-ho a terme i
convertir-ho en una realitat.
Per altra banda, també vull remarcar i garantir, com sempre,
el ferm compromís d'aquest govern per mantenir la
independència de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, un compromís innegable si tenim en compte que es va
canviar la llei perquè la direcció de l'ens no es canviï segons el
govern de torn, que IB3 gaudeix de la major independència de
la seva història sense cap mena d'ingerència política ni directriu
externa i que s'han mantingut els pressuposts i el compromís
amb la ràdio i televisió públiques malgrat la crisi de la COVID19.
Són fets fruit d'un compromís que ha de continuar intacte
en el temps i, per això, cit a termini a tots els governs futurs,
siguin quins siguin, a mantenir aquest compromís
d'independència de l’ens, perquè només d'aquesta manera
aconseguirem un servei fort, professional i de qualitat i sols així
prestarem un vertader servei públic als ciutadans de Balears.
Malauradament, és pertinent recordar a certs grups que els
mitjans públics no poden operar com a portaveus del Govern
de torn, com hem viscut en altres èpoques a la nostra terra, no
es pot convertir la radiotelevisió pública en un espai totalment
vinculat a determinats interessos polítics i ideològics de manera
totalment contrària a la raó de ser d'un mitjà de comunicació
públic, que ha de ser exquisit en la defensa dels drets de la
ciutadania a ser informada amb veracitat, objectivitat i
pluralitat; un mitjà que distingeixi els fets de les opinions, que
sigui rigorós en el relat dels fets.
En definitiva, és la manifestació de la necessitat bàsica de
tenir uns serveis d'informació públics i també neutrals que
siguin eficaços contra les amenaces de les fake news, o notícies
falses, que tant proliferen avui en dia de la mà d'alguns sectors
radicals i populistes que només cerquen obtenir el poder per
servir-se’n en lloc de per servir.
Cal tenir en compte també que els serveis informatius d’IB3
són els més seguits arreu de les Illes Balears, a totes les illes. A
més, compten amb treballadors i treballadores de tot el territori
d'aquesta comunitat autònoma que informen des de tots els
indrets de les Illes Balears, fet que fomenta el vincle i una
mirada fidedigna i de confiança amb la realitat, alhora que
també normalitza l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, com a element de cohesió social i d'igualtat entre tots
els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes. Destac també, per
tant, el caràcter democràtic que tenen els informatius d’IB3 per
al conjunt de la nostra societat.
Des de sempre hem defensat aquesta idea d’IB3 i, senyores
i senyors diputades, aquesta defensa, aquesta idea, es concreta
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en les passes que fem, en les decisions que prenem. Ha estat
amb els governs de progrés que, de mica en mica, s’han
corregit els vicis fundacionals de l'Ens Públic de la
Radiotelevisió de la nostra comunitat.
El nostre horitzó per a IB3 és el mateix que amb qualsevol
altre servei públic, un organisme útil, professionalitzat,
independent, objectiu i promotor de treball de qualitat.
Els grans mitjans de comunicació públics, aquells que són
utilitzats per exemplificar amb les seves bones pràctiques, són
reconeguts per la seva credibilitat i compleixen tots i cadascun
dels criteris abans exposats. Aquests és el nostre objectiu i no
d'altre, que la credibilitat de la nostra ràdio i televisió siguin
inqüestionables. Per això, amb l'aspiració de construir un servei
públic creïble i fort, no ens podem permetre exposar-nos al més
mínim risc de precarietat a cap dels llocs de treball que
s'efectuen en la funció pública. Una vegada més som els
responsables de dotar de solidesa una de les potes del Govern
autonòmic, i assumim el repte de la seva pedagogia necessària
perquè el conjunt de la ciutadania sigui conscient de la
importància de comptar amb un mitjà de comunicació que és de
tots, que contribueix a vertebrar la societat, que acosta la terra
a aquells que per circumstàncies diverses no hi viuen, i la seva
garantia d'independència és fonamental per a una democràcia
sana.
Ara, amb el procés d'internalització, fem un avanç molt
important que suposa un canvi de model respecte del que tenia
IB3 des del seu naixement, es tracta d'una decisió que prenem,
plenament conscient de les seves necessitats i també de les
necessitats dels treballadors i treballadores dels serveis
d'informatius, tot plegat amb l'objectiu d'oferir un millor servei
públic a tota la ciutadania, i conscients que serà un camí
complex, que es va iniciar el passat mes de gener i que acabarà
d'aquí un any.
Per això, des d'ara deman a tots els grups polítics
comprensió i col·laboració amb aquest procés que, malgrat
sembli que té molt de temps per davant, al contrari, en té molt
poc, jugam contra rellotge. El procés que hem iniciat suposarà
la internalització de gairebé 350 persones. Com és de suposar,
la incorporació d'aquests treballadors i treballadores es durà a
terme una vegada hagin finalitzat els contractes actuals, que es
mantendran fins a la seva finalització. Per això fa una estona els
parlava de poc temps per fer tot el procés. Tots aquests
contractes acabaran la seva vigència en dates properes entre
cada una de les seves finalitzacions, i que, en resum, seria
aproximadament d'aquí un any.
Aquest procés suposa la integració de treballadors i
treballadores de fins a cinc contractes diferents, que són: les
dels serveis de suport tècnic a l'ens públic, que afecta 20
persones i que es va signar dia 9 de novembre del 2020, amb
una finalització de dia 9 de novembre del 2022; serveis
d'operació tècnica dels equips i sistemes d’IB3 Ràdio, que
afecta 14 persones, que també acaba dia 9 de novembre de
2022; els serveis d'operació tècnica dels equips i sistemes
d’IB3 Televisió, que afecta 30 persones i acaba el contracte dia
10 de novembre de 2022; els serveis de producció de materials
audiovisuals i multiplataforma de continguts informatius, que
afecta 231 persones i que acaba dia 11 de gener del 23; i els
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serveis d'explotació d’estudis i exteriors d’IB3 Televisió, que
afecta a 49 persones i acaba dia 1 de febrer del 2023.
Per cobrir aquests petits espais de temps entre contractes, el
que sí es farà, seran petites pròrrogues per tal que tots els
contractes acabin el mateix dia del contracte que té la major
durada, és a dir, dia 1 de febrer de l'any 2023. D'aquesta
manera, tots els treballadors i treballadores esmentats passarien
a formar part del personal d’IB3 el mateix dia; és a dir que el
Govern té gairebé un any per preparar i desenvolupar aquest
procés d'internalització per tal que, una vegada que acabin els
contractes amb les empreses sots-contractades, els treballadors
i treballadores puguin formar part del personal propi de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a través d’IB3.
Per dur-ho a terme, amb el màxim rigor, seriositat i
garanties es crearà una comissió de treball conjunta entre el
Govern, la direcció de l'ens i els comitès d'empresa, per
desenvolupar el procés d'internalització en els propers mesos.
Els treballadors i treballadores seran subrogats i s'incorporaran
a la plantilla de l'ens públic, mentre l’ens no convoqui una
oferta pública d'ocupació, i serà aquesta comissió l'encarregada
d'avaluar la situació contractual de cada un dels treballadors per
tal de fer la transició de la manera més ràpida i garantista
possible.
La subrogació ve justificada perquè, en tractar-se de serveis
de televisió i radiodifusió d'un servei públic, s'ha de tenir en
compte que aquests serveis s’hauran de seguir prestant-se per
part de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel que és
totalment necessari comptar amb personal per a la seva
realització.

analitzar, no sols les quanties econòmiques, sinó també les
distintes fórmules jurídiques possibles per executar-la i la seva
viabilitat.
Tots els grups parlamentaris teniu a la vostra disposició la
informació respecte d'aquest informe des del dia 19 de gener,
data en què es va enregistrar d'entrada al Parlament de les Illes
Balears.
Pel que fa al cost, ja s'ha dit anteriorment, s'ha tengut en
compte sempre la part més alta de la forquilla per criteris de
prudència, per tant, la internalització dels treballadors i
treballadores dels serveis d'informatius suposaria un increment,
com a molt, de 6,6 milions d'euros anuals. I des d'aquest
moment també m'agradaria fer constar que aquesta nova
inversió no serà a costa de davallar altres partides del
pressupost de l'ens, és a dir, i parlant clar, que en cap cas no
s’afectaran les partides de contractació de producció pròpia,
perquè el Govern manté el seu compromís ferm amb les
productores locals de Balears i els seus continguts.
Arribar fins aquí i poder donar aquestes garanties als
treballadors no ha estat un procés senzill, però ho hem fet
possible per convenciment i per posar les bases de la IB3 del
futur, com les ràdio i televisió públiques de qualitat, properes,
independents i de totes les persones de les nostres illes, i ho
hem volgut fer aportant estabilitat i millors condicions laborals
als seus treballadors i treballadores, que són l'ànima de la ràdio
i televisió públiques.
Moltes gràcies. I ara ja qued a la vostra disposició.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte de la convocatòria d'una oferta pública d'ocupació,
cal apuntar que, amb caràcter previ a la dita convocatòria, seria
necessari procedir a la redacció d'una nova relació de llocs de
feina per a l'ens públic, d'acord amb l'article 74, del Reial
Decret, 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de l’EBEP, i que aglutinin els llocs de treball existents en
aquest moment de l'ens i de la nova incorporació i que, arribat
el moment, s'haurà de negociar, tant amb el comitè d'empresa
de l'ens públic com amb els comitès de les cinc contractes
actuals, per a després poder convocar també eleccions
sindicals, aquesta vegada sí, ja de tota la plantilla.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió,
per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si hem
de suspendre o podem continuar la sessió. Entenc que podem
continuar.
Per tant, procedim a la intervenció dels grups parlamentaris,
i començam pel Partit Popular, per un temps màxim de quinze
minuts. Té la paraula el Sr. Fuster.

La decisió respecte de la internalització dels serveis
informatius que sorgeix, lògicament, des d'una voluntat política
per dur-la a terme, també ha hagut de tenir en compte la realitat
econòmica d'aquesta actuació. S'ha tingut en compte l'informe
encarregat a una prestigiosa consultora amb la base d'un altre
informe realitzat a l'any 2019, que tractava sobre la viabilitat de
la internalització del personal dels serveis informatius,
d'operació tècnica i d'explotació de plató i emissores. Vull
assenyalar que aquest informe calcula el que podria ser el cost
màxim, dut a màxims absoluts, quant a les seves quanties, ja
que per realitzar els càlculs s'ha tengut en compte sempre la
part alta de la forquilla amb la qual es treballava.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia, senyores i
senyors diputats, també al públic assistent. Molt bon dia, Sra.
Consellera i benvinguda a aquesta comissió de control d’IB3
per tal d'informar del procés d’internalització dels serveis
d'informatius, que tant s’ha parlat i debatut dins aquests darrers
mesos, dins aquesta comissió de control. També vull saludar al
seu equip, i també vull saludar, malgrat que avui no
intervendrà, el director general d’IB3, el Sr. Manresa, que avui
es troba també amb nosaltres, siau benvingut, Sr. Director
general.

Cal deixar clar, per tant, que el procés d'internalització
s'inicia per una decisió del Govern de les Illes Balears, avalada
per la direcció de l'ens, tenint en compte aquest informe per tal
de poder-lo realitzar amb les màximes garanties possibles en

Vull començar dient que m'alegra, i li dic de veres, Sra.
Consellera, que vostè comparegui i que, a més, ho hagi fet a
petició pròpia. Però també vull dir que crec que aquesta no era
la comissió ni el lloc adequat per fer-ho, ja que aquesta
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comissió és una comissió de control per fiscalitzar l'acció del
director general i del seu equip, crec que el lloc més adequat
hagués estat la compareixença dins d'Assumptes Institucionals,
tal com vostè, Sra. Consellera, va fer en primer lloc. Esper que
dins aquest mes de febrer puguem fer, tal com marca el
Reglament, una comissió de control del director general i el seu
equip. No tenc cap dubte que així serà, Sr. President.
Sra. Consellera -com vostè sap- IB3 es va crear o es va
posar en marxa dia 1 de març de l'any 2005, aviat farà 17 anys,
va ser un govern del Partit Popular, amb una aposta clara per
desenvolupar la indústria audiovisual de les nostres illes i ser
un element diversificador de la nostra economia, així com
també un element cohesionador de la nostra terra, de les nostres
illes. En aquests 17 anys d’història, vostès, el govern
d'esquerres, han dirigit IB3 durant 11 anys, és a dir, més de la
meitat del temps de la seva creació. En aquests darrers 7 anys,
el clima laboral d’IB3 ha estat lamentable, els treballadors de
les sots-contractes, especialment els d’informatius, han viscut
episodis que podríem qualificar d’humiliacions constants. Això
ja passava quan Liquid Media de Mediapro era la sotscontracte, però sense cap dubte es va aguditzar quan Dalton
Audiovisual del Grup Lavinia, es va fer càrrec dels serveis
d'informatius el 10 de gener de l'any passat.
Exemples, com el manual d'organització, manual que
imposava coses com que “el personal de Dalton no podrà rebre
ordres, ni instruccions, ni encàrrecs o qualsevol altra
comunicació relativa al servei per part del personal de l’ens
públic, o tercers que no pertanyin a Dalton Audiovisual, només
una sèrie de persones estan autoritzades”; o coses com que “els
treballadors del servei d'informatius, quan fan telefonades a
qualsevol persona o entitat, per fer qualque entrevista o
reportatge, no poden dir que són IB3"; coses com canviar els
correus electrònics i llevar qualsevol referència a IB3 perquè
els han llevat, canviat els dominis; prohibir a periodistes que
poguessin fer col·laboracions fora d’IB3, que no representen
cap competència per a IB3; i tot un seguit d’amonestacions a
treballadors, sense cap tipus de lògica. I molts més exemples,
Sra. Consellera, que no reproduiré, però que tots sabem que
han passat en aquests darrers anys dins IB3.
Tot això, Sra. Consellera, va fer que els treballadors de les
sots-contractes iniciessin tota una sèrie de mobilitzacions, sense
precedents a la història d’IB3, incloent vagues, amenaces
d'altres vagues i el més trist de tot, duent l'empresa als
tribunals.
Tot això ha passat sota un govern d'esquerres, Sra.
Consellera, progressista, que, a més, havia promès la
internalització un parell de pics, crec que el primer pic ja a
l'any 2007. Per això el que vull fer és donar l'enhorabona als
treballadors de la sots-contracta Dalton, especialment el comitè
d'empresa per la seva lluita insistent, ells són realment els que
han fet possible que s’iniciï aquest procés d'internalització al
qual vostès, sense cap dubte, s'han vist obligats, doncs crec que
vostès, en el fons, no tenien cap intenció de dur-la endavant.
Ja sé, Sra. Consellera, que vostè em dirà, a la seva
contestació, que tot el que ha passat dins d’IB3, i ja n’ha dit
qualque cosa, en els darrers anys és culpa del Partit Popular, és
un argument recurrent, típic del PSOE, estic segur que vostè
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també l’utilitzarà a la seva rèplica, però tots sabem que no és
així, Sra. Consellera, no ens faci creure que la Mare de Déu
nom Joana.
El passat dia 14 de gener, la presidenta Armengol va
anunciar en roda de premsa en El Consolat, i com sempre ho fa,
a bombo i platerets, la internalització dels serveis d'informatius,
supòs, però no n’estic segur, després d'haver parlat amb els
seus socis de govern i amb el Sr. Manresa. I li vull dir, Sra.
Consellera , que des del Partit Popular ens n’alegram, ens
n’alegrarem si aquest procés d'internalització serveix realment,
per acabar amb el lamentable clima laboral, dins IB3, i, si
evidentment es fa amb totes les garanties jurídiques pertinents,
i si també es fa sense que cap altre col·lectiu que fa feina
directament o indirectament per a IB3, se’n vegi perjudicat,
com sembla que sí pot ser.
L'estudi d'internalització el qual afecta unes 300 persones,
300 treballadors i 6 sots-contractes, estableix que tendrà un
cost aproximat, vostè ho ha dit, de 6.600.000 euros,
aproximadament, i formula una sèrie de camins per dur aquesta
internalització, des del punt de vista jurídic. Vostè ha llançat
qualque idea d'aquest procés.
Dit això, Sra. Consellera, pas a formular-li una sèrie de
qüestions que m'agradaria que em que em comentàs, algunes,
és vera, que ja les ha introduïdes.
El primer de tot el que li vull demanar és per què ara? Els
treballadors duen molts d'anys de reivindicacions, de divendres
negres, de vagues, de comunicats, es troba recent concedida la
sots-contracta des de fa un any, per què no abans, Sra.
Consellera, què és el que ha canviat aquests darrers mesos, si
m’ho pot explicar? Hi tenen qualque cosa a veure les eleccions
de l'any que ve?
La segona pregunta és si em pot explicar també, com s'ha
desenvolupat aquest procés fins el que pugui, em referesc a la
cuina d'aquesta decisió, insistesc, tot el que pugui.
Una altra pregunta que li vull formular és: creu vostè que
amb aquesta internalització se solucionarà el lamentable clima
laboral dins IB3 que hem viscut aquests darrers anys o hi haurà
més coses per resoldre?
Tenint en compte, -una altra pregunta-, tenint en compte
que la sots-contracta Dalton acaba el seu contracte el mes de
gener, quan pensa el Govern iniciar aquest procés? I sobretot,
quan tenen pensat que estigui acabat aquest procés? Vostè ha
dit: d'aquí un any estarà acabat, és el que he entès. Vostè es pot
comprometre, és el que he entès, que el mes de gener, febrer de
l’any que ve, estarà acabat aquest procés d'internalització?
Com ho faran, Sra. Consellera? Ha parlat vostè d’una
comissió tècnica que es reunirà per a això, però jo li deman un
poc més, concretament: convocarà vostè un concurs oposició
de mèrits? Convocarà vostè unes oposicions lliures per a
tothom? En definitiva, quin model concret pensen aplicar per
transformar els treballadors de la sots-contracta amb personal
de l’ens públic? I, en definitiva, també, si em pot fe un
calendari de com ens durà a terme aquest procés, em referesc
especialment al tema de les oposicions.
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Una altra qüestió que li vull plantejar, Sra. Consellera. vostè
també hi ha fet referència i li agraesc, és que entenc que la
internalització, evidentment, suposa deixar de fer feina amb 6
sots-contractes que en aquest moment donen serveis a IB3. 6
sots-contractes que no coincideixen amb els temps, vostè ha fet
referència a això, vull dir que no coincideixen les dates de
començament i finalització dels seus serveis. Per això, li
deman, amb el que ha dit vostè, i enllaç amb el que vostè ha dit,
està damunt la taula o vostès manegen la previsió que hagin de
pagar qualque indemnització per resoldre els seus contractes?,
indemnitzacions a les sots-contractes em referesc. Si m’ho pot
simplement aclarir.
Una altra pregunta que li vull fer, Sra. Consellera, també hi
ha fet referència vostè, segons l’estudi la internalització suposa
6.600.000 euros de sobrecost. Pensa el Govern o maneja el
Govern altres xifres, per sobre o per sota? Un poc pel que vostè
ha dit, li faig aquesta pregunta, entenc de les seves paraules que
vostè creu que seran menys de 6.600.000 euros anuals. M’ho
pot confirmar, per favor?
Una altra pregunta que li vull fer és si la internalització dels
serveis informatius suposarà un greuge econòmic per a les
productores de les Illes Balears, es pot comprometre de veritat
que això no sigui així, però de veritat? Ho dic perquè si hi ha
doblers per dur a terme la internalització endavant, en aquests
moments, per què no hi ha doblers per destinar al sector
audiovisual, en aquests moments, ara? Perquè tal vegada d’aquí
a un any n’hi ha moltes que seran mortes, no d'aquí a un any,
sinó ara, si hi ha doblers per a la internalització, per què no per
a les productores del sector audiovisual?
Ja li vaig dir dimarts passat, Sra. Consellera, que el Govern
té molt de marge econòmic per destinar a aquest sector.
Sra. Consellera, a la meva intervenció, la primera, la que
faig ara, li he fet referència al manual de Dalton, i tal vegada
vostè em dirà: i ara per què em treu això? Li he fet per fer-li
aquesta pregunta: es mantendrà aquest manual dins el que
queda de contracte o donarà instruccions per llevar-lo,
instruccions tant a Dalton o al director general, perquè llevin
aquests sense sentit que és el manual d'organització?
I la darrera pregunta que li vull fer en el primer torn
d'intervenció és: aquesta anunci de internalització suposa de
facto la continuïtat del Sr. Manresa com a director general
d’ens o ho pensen negociar amb l’oposició i especialment amb
els partits que conformen el Govern?
Dit això, Sra. Consellera, li agraesc un altre pic que hagi
comparegut a petició pròpia. Aquesta és la meva primera
intervenció i esper les seves contestacions
Moltes gràcies, Sra. Consellera i Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies president, i gràcies, Sr. Fuster, pel to de la
intervenció. Jo crec que és l’adequat en aquest moment, perquè
crec que si hi ha una cosa allà on pràcticament crec que puc
gosar dir que pràcticament tots els partits de l'arc parlamentari
estam d'acord, és amb el que jo manifestava com a un servei
públic fort, de qualitat, independent i que passa precisament
perquè les seves persones, les persones que en són el seu bessó,
que són els serveis informatius, i les persones que el fan
possible, tenguin una bona qualitat de feina, i al final la
conclusió ens du a aquesta internalització, com he intentat
explicar a la meva intervenció.
Quant a la comissió per comparèixer, jo “soy una mandá”,
com diuen moltes vegades, no?, per tant, a mi el Parlament
m’ha dit que havia de venir a aquesta comissió i jo som a
aquesta comissió, per tant aquí jo no puc entrar en moltes coses
més.
Vostè em deia al 2005 es crea IB3, amb un gran pecat
original, i n’hem parlat, que és aquesta externalització dels
serveis informatius, és a dir aquests serveis informatius neixen
completament externalitzats. I vostè ha fet una espècie de repàs
i ha passat i ha acabat concloent que el clima laboral que es viu
a IB3 des de fa quatre a cinc anys o sis anys, i sobretot aquest
darrer any, és el pitjor de la història IB3. Discrep
profundament, discrep de la seva afirmació: el pitjor clima
laboral que ha viscut IB3 va ser el clima laboral dels ERTO
que varen fer vostès, quan varen posar a un conseller a dirigir
la televisió, va ser el clima laboral de vagues una darrere l'altra
i va ser el clima laboral de davallar el sou als treballadors, que,
des del 2015 hem fet esforços per intentar que aquests
treballadors recuperassin la davallada de sou que havien sofert
el 2012, després de vagues seguides, després d'un ERTO i
després, sobretot, d’aquesta baixada de sous que varen haver
d’admetre els treballadors perquè no s’acomiadàs més gent
encara.
Per tant, clima laboral per clima laboral, em perdonarà, però
crec que aquell va ser molt pitjor.
Que el clima laboral que hi ha hagut aquest darrer any no ha
estat una festa contínua? Ho admet, és a dir, no ho he negat a
cap moment, crec que no m'ho han sentit negar a cap moment.
Per què? Perquè hi havia una lluita constant dels treballadors
des de feia molt de temps que plantejaven la internalització dels
serveis d'informatius, i això generava que el clima laboral no
fos el millor de tots perquè, a més, hi havia una demanda
interposada per part dels treballadors, per cessió il·legal contra
l'empresa, en aquell moment..., -ara no record el nom de
l’altra...- i després Dalton, i contra l’ens públic; cessió il·legal
de treballadors que també vull recordar que hi ha una sentència
que no dona la raó als treballadors i que afirma que no hi ha
hagut, que no hi ha cessió il·legal de treballadors.
Per tant, el clima laboral d'aquest darrer any ha vengut
provocat per aquestes demandes, per aquestes reclamacions
dels treballadors? Sí, li ho reconec, no ho he negat en cap
moment; ara, clima laboral per clima laboral, el dels
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acomiadaments, Sr. Fuster, eh?, és que crec que no té punt de
comparació.
I aquí li puc assegurar -i enllaç amb preguntes que m'ha fet
vostè també- que la direcció de IB3 ha fet feina de manera
constant per intentar resoldre aquest clima laboral i ha fet feina
de manera constant dins les potestats que té com a empresa
contractista, perquè les potestats d'autoorganització que té
l'empresa, i que és una de les bàsiques que té l'empresari,
aquestes no es poden afectar mentre es presti el servei. Vostè
ho sap, ho saben els treballadors, ho sap l'empresa i toca ser de
públic coneixement.
Vostè deia si hem arribat obligats a la decisió de la
internalització, li puc dir que no, la decisió de la internalització
era al calendari de govern, d'aquest govern i dels partits que
donen suport a aquest govern, i hi era des del primer moment,
i hi ha vegades que es poden fer les coses, hi ha vegades que no
es poden realitzar.
Una de les principals necessitats a l’hora de fer una
internalització, i aquesta és bàsica, és que quan els treballadors
que vénen de les empreses contractades arriben a l’ens públic
es pugui fer una relació de llocs de feina on tenguin un mirall
de les seves places, on tenguin un mirall on poder-se col·locar,
per dir-ho de qualque manera i perquè ens entenguem. Això, si
no tens taxa de reposició no ho pots fer. Bé, idò, la Llei de
pressuposts generals de l'Estat del 2022 exclou de la necessitat
de tenir taxa de reposició les empreses que es... els serveis que
s’internalitzin. Ara era el moment, ara era el moment perquè
ara no hi ha consum de taxa de reposició, perquè de l’altra
manera el que s'hauria d'haver fet era agafar tota la taxa de
reposició de totes les empreses públiques del Govern, dur-les
a IB3 i no hagués abastat, perquè són 350 treballadors. Ara no
hi ha taxa de reposició.
Vostè em feia una pregunta sobre per què ara? Perquè vostè
ha intentat llançar... bé, ha intentat llançar no, ho ha llançat
directament, si era per un tema electoralista. No, és a dir, què
en el programa electoral dels partits que donen suport al
Govern hi ha la internalització des del dos 2015? Sí. Què en els
Acords de Bellver hi ha la internalització? Sí.
Què s'ha pogut fer abans? No. Per què? Perquè la taxa de
reposició no ho permetia i, per tant, no permetia donar
garanties als treballadors de poder tenir una plantilla totalment
adequada a les necessitats de l’ens.
La Llei de pressuposts generals de l'Estat ho permet?
També, i ho permetrà enguany. Per tant, enguany posam en
marxa el procés d'internalització perquè no hi ha taxa de
reposició. Aquest és un dels motius, a part dels motius polítics,
del compromís amb l’ens públic, que jo crec que és el motiu
principal i bàsic, que és el compromís amb una televisió de
futur, amb una televisió independent, amb una televisió forta,
aquest és el principal compromís, i aquest compromís entenem
que es realitza i s’executarà amb aquesta internalització dels
serveis informatius, la part pràctica d’aquest compromís polític,
com es podia executar el compromís polític que no es podia
executar en els anys anterior, ha estat aquesta taxa de reposició
de la internalització de serveis.
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I en aquest procés d'internalització, que vostè deia que... he
entès que hi estava d'acord, que s'alegrava d’aquest procés,
igual que he fet a la meva intervenció, jo deman la
col·laboració de tots els partits polítics perquè aquest procés es
pugui fer de la millor manera possible. L’ens públic afronta en
aquest moment una època de moltíssima feina en aquest procés,
perquè no és senzill, perquè sembla que és dir: bé, s'acaben els
contractes, que passi tothom; bé, doncs no és un ¡hágase!, tan
de bo fos així de senzill. Hi ha moltíssima feina per fer abans,
hi ha moltíssima feina des de com s'adquireixen els vehicles
que en aquest moment són de Dalton i que empren els empleats
de la contracta, fins a les condicions laborals que haurem d'anar
tancant amb cadascun dels comitès d’empresa o amb la
comissió, que els he explicat, que es constituirà amb els cinc
comitès d'empresa, perquè el que necessitam fer és poder
avaluar, una a una, la situació contractual dels treballadors per
poder fer l’encaix.
I em deia: garantia que ningú no es veurà perjudicat per la
internalització. Li ho garantesc, ningú no es veurà perjudicat
per aquesta internalització. Li ho vaig dir dimarts passat, ho he
dit a la meva intervenció, ho hem dit cada vegada que hem
tengut oportunitat: el compromís del Govern és que aquesta
internalització, que és un compromís polític dels partits que
donen suport al Govern des de fa molt de temps i que podem
executar ara, no perjudiqui cap altre sector.
I vostè parla directament del sector de les productores de les
Illes Balears i la nostra intenció i el nostre compromís és que
no perjudiqui el sector de les productores de les Illes Balears;
el compromís és ferm, mantenim el pressupost, continuam fent
feina perquè aquest pressupost es pugui incrementar, aquest és
el nostre objectiu: que el pressupost que hi hagi per a producció
es pugui incrementar. Fins on? Hi fem feina, que jo és el que li
puc dir en aquest moment, que hi fem feina; perquè entenem
que el sector audiovisual de les Illes Balears no és un sector
cultural, ho és també, evidentment, que se m’entengui bé,
també ho és, però és una indústria d'aquesta terra i és una
indústria que ha de ser pionera, que ha de ser avantguarda i que
ens ha de mostrar a la resta del món i som capaços de fer-ho
perquè ho han demostrat. Per tant, han de tenir el suport del
Govern de les Illes Balears i de la resta d'institucions d'aquesta
comunitat autònoma, perquè tampoc no estam tots sols, hi ha
més institucions que li han de donar suport, i que li donen
suport a aquest sector, jo crec que el Consell de Mallorca, per
exemple, és un bon exemple del suport a aquest sector.
Pas ara a les preguntes que m’ha fet de manera directa,
perquè ara crec que ja li he contestat.
Com es farà el procés d'internalització? Començam per una
comissió amb els treballadors i després ja s'ha començat a fer
feina amb les empreses, perquè ja coneixen totes que no
prorrogarem els contractes quan arribi la seva finalització, tots
els contractes tenien un termini des que se signaven, de dos
anys, li he donat les dates de cadascun dels contractes, tots
tenien un termini de dos anys, i després tots tenien una pròrroga
de tres anys. Per tant, el procés administratiu ara el farà l’ens
públic, amb informes d'Intervenció i d'Hisenda, per suposat, i
de Funció Pública del Govern, com no pot ser d'una altra
manera; es prendran les decisions en el moment que siguin
necessàries, però la decisió bàsica és la de no-pròrroga
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d'aquests contractes. Per tant, si no hi ha pròrroga d'aquests
contractes, l’ens assumeix directament, hi ha una successió
d'empreses.
Han pogut veure a l’informe, que està a la seva disposició,
com s'analitzen tres supòsits distints: s’analitza el supòsit de
cessió il·legal de treballadors, ja li he comentat abans que tenim
una sentència que ens diu que no hi ha cessió il·legal de
treballadors. Després, s'analitza el supòsit de si l’ens públic
podria comprar, per dir-ho de qualque manera, les empreses
que presten els serveis ara; aquesta opció es descarta totalment,
perquè és inviable per part d’aquest govern. I el tercer supòsit
és la successió d’empreses i, en aplicar l'article 45 de l'Estatut
dels Treballadors, en el moment en què hi ha una successió
d'empreses, sobretot també tenint en compte que prestam un
servei públic, s'ha de continuar prestant, per tant, els
treballadors passen de les empreses a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
El clima laboral, crec que li he contestat ja, quant al clima
laboral, vostè em demanava: se solucionarà per l'anunci de la
internalització? No ho sé, jo crec que..., esper que sí, és a dir,
jo crec que..., perquè una de les causes que provocaven, al meu
entendre, i ho entenc d'una manera molt personal, el que
causava aquest clima laboral una mica més enrarit era
precisament aquesta demanda de cessió il·legal de treballadors,
cosa que ara ja és totalment innecessària, perquè s’admet, per
part de l’ens públic, no es faran les pròrrogues, com li he dit
abans. Per tant, si no es fan les pròrrogues, s'assumirà la gestió
dels serveis públics d’informatius de manera directa per part de
l’ens i la conseqüència de l'assumpció dels serveis públics du
l'assumpció dels treballadors.
Vostè em deia: quan s'iniciarà, quan acabarà el procés? El
procés s'ha iniciat ja, hem començat a fer feina des d’abans que
es s’anunciàs, el procés s'ha iniciat, es fan les passes adequades;
dins el Govern tenim un procés d'internalització, que és el de
les ambulàncies i que, en aquest cas, intentam assessorar-nos
molt per part de l’ib-salut sobre com es va fer el procés, perquè
al final és pràcticament el mateix, és a dir, és una
internalització d'un servei que es va realitzar.
I quan acabarà? Fem feina perquè tot acabi dia 1 de febrer
de l'any que ve, que és el dia que acaben els dos anys que té de
contracte la darrera de les contractes, perquè varen sortir més
o manco tots els contractes a licit... -1 de febrer, 1 de febrer-,
que és quan acaba el contracte del servei de producció de
materials audiovisuals i multiplataforma de continguts
informatius..., -perdó, no-, que és quan acaba el servei
d'explotació d'estudis i exteriors d’IB3, acaba dia 1 de febrer
del 2023. Per tant, el que intentaríem és, per no haver de fer
cinc processos distints, el que intentaríem seria fer petites
pròrrogues, parcials, de tots els contractes, perquè tots
arribassin a dia 1 de febrer i que dia 1 de febrer acabassin tots
els contractes, i aquest dia es produís la internalització de tots
els treballadors, la internalització del servei i que el servei
d’informatius, dia 2 de febrer, el presti ja directament IB3.
Per tant, ens queda un any per endavant i sembla que és
moltíssim temps, però és molt poc temps, molt poc, i jo ho vull
deixar molt clar, amb els treballadors hi hem parlat en distintes
ocasions i els ho hem manifestat, també, tenim molta feina per

fer, tant per part de l’ens públic, com per part del Govern, com
també per part seva, perquè necessitam o..., els treballadors han
de complir amb una sèrie de requisits, de titulacions que són
necessàries per formar part d'una empresa pública, i també em
consta que han començat a fer feina en aquest sentit.
També ens hem reunit, per part de la direcció d’IB3, ja ens
hem reunit amb la Conselleria d'Educació, que és qui té
assignada la competència per poder fer les acreditacions de
titulacions, per tal que el procés d'acreditacions es pogués
realitzar el més ràpid possible i, si fos possible dins enguany,
dins enguany, i si no, amb la major celeritat possible.
Em deia si jo convocaré un concurs, una oposició. Jo no
convocaré res, per tant, això ho farà l’ens, quan arribi el
moment. Li he explicat com funcionaria: es treballarà...,
nosaltres intentarem treballar prèviament, tant amb el comitè
d'empresa d’IB3, com amb els cinc comitès d'empresa la futura
RLT. Quan arribin tots els treballadors a IB3, en aquest
moment, s'haurà de negociar amb els comitès d'empresa de les
cinc contractes, més el comitè d'empresa d’IB3, aquesta nova
RLT. Amb aquesta nova RLT s'hauran de convocar eleccions
sindicals, perquè el comitè d'empresa, sorgit ja de la nova
empresa pública, amb els pràcticament 500 treballadors que
tendrà, siguin els que negociïn amb l'empresa el procés
d'oposicions de totes aquestes places.
Jo no sé si m'he explicat perquè és una mica complex, però
no hi haurà procés d'oposicions. Hi haurà... Què li puc dir jo?
Que hi haurà procés d'oposicions, perquè s'ha de fer així, però
jo crec que tots els treballadors el que volen és tenir una
garantia i no passar a IB3 com estan a la seva empresa
actualment i no moure’s, tots volen tenir una garantia, com
tenen tots els treballadors públics del Govern de les Illes
Balears. I com que tots volen tenir aquesta garantia, s'hauran de
fer aquests processos d'oposicions; però aquest procés
d'oposicions l'haurà de negociar el nou comitè d'empresa que
sorgeixi de la creació..., bé, de la creació, no és una creació,
sinó de la nova plantilla d’IB3, que serà una plantilla que
multiplica pràcticament..., ara té més o manco 100 treballadors
propis IB3, i n’entrarien 350 de les contractes més una sèrie de
treballadors, que se n'hauran de contractar més, perquè no és el
mateix gestionar una empresa amb 100 treballadors que
gestionar una empresa amb 500. Per tant, necessites més gent
per fer aquesta gestió.
Vostè em deia: seran 6 milions. No, seran molt manco,
seran molt manco, seran molt manco, però l'informe és molt,
molt, molt prudent, però molt prudent, excessivament prudent
diria jo, i intenta arribar al màxim de les quanties que es
podrien abonar a cada un dels treballadors. I jo, per posar-li un
exemple, una de les equacions, una de les fórmules que es fan
és, el que es diu és que els treballadors del Govern de les Illes
Balears tenen dret a una sèrie de -i també els treballadors
d’IB3-..., tenen dret a una sèrie de beneficis socials als quals
també tendrien dret els futurs treballadors, i adjudica a tots els
treballadors el màxim de benefici social que podrien tenir; dins
el benefici social hi ha 30 euros per fill, si no tenen fills, no et
paguen els 30 euros per fill, i jo supòs que qualcú en tendrà un,
un altre en tendrà quatre i un altre, no en tendrà cap. Per tant,
perquè es facin una idea, s'ha fet el càlcul màxim que es podria
assignar a tothom. I de la mateixa manera s'han fet la resta de
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càlculs, tots els càlculs s'han consensuat amb la direcció d’IB3,
i també amb la UGE del departament de Presidència, no és que
s'hagi fet cap càlcul d'aquella manera y a lo loco, no, però sí
que s'ha plantejat, s'ha calculat tot amb uns..., el que jo els deia,
dins la forquilla, si hi ha dues o tres forquilles a aplicar, la
forquilla més alta, amb l’import més alt de la forquilla més alta.
Per tant, no seran 6 milions, seran molt manco.
Bé, crec que el tema de les productores ja li he contestat. Li
he contestat que sí, que no hi haurà cap tipus de greuge
econòmic a les productores per mor de la internalització, que
hi ha un compromís ferm d'aquest govern que això no passi de
cap de les maneres, de mantenir, mantenim el compromís amb
totes les productores i cercam fórmules perquè hi pugui haver
un increment de pressupost que s'assigna a la producció pròpia.
Del manual de Dalton, crec que li he contestat abans també.
I quant a la continuïtat d’Andreu Manresa com a director,
és aquest..., no li he contestat el manual Dalton?
Bé. El manual de Dalton és un manual d'organització
interna de l'empresa i nosaltres com a..., bé, nosaltres, IB3, com
a empresa contractista, no pot entrar dins l’autoorganització de
l'empresa. Vostè coneix perfectament com funciona la Llei de
contractes del sector públic, que s'aplica aquí, i en aquesta
autoorganització de vegades ens agradaria poder-hi entrar, crec
que moltes vegades, però la llei no ens ho permet. I hem parlat
amb Dalton d’aquest tema, em consta que el director d’IB3 ha
parlat amb Dalton d’aquest tema, que li hem demanat que es
relaxin moltíssim les actuacions que tenien a veure amb aquest
manual, però no li podem prohibir l’ús aquest manual, vull dir,
IB3 s’extralimitaria per complet de les seves funcions, malgrat
ens agradàs, fos una cosa que ens agradàs fer, però no podem.
I quant a la continuïtat del director, Andreu Manresa,
corresponen a aquest parlament decidir no la seva continuïtat,
no al Govern.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Garrido. Sr. Fuster, ha utilitzat 11
minuts, n'hi quedarien 4, no sé si se’ls reserva per al pròxim
torn o continuam. Pot continuar, té la paraula.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, moltes gràcies
per les contestacions, m'ha contestat moltes de les preguntes,
pràcticament totes les que jo li he formulat, una altra cosa és
que estigui d'acord o no amb el que vostè diu, evidentment,
però li agraesc també el to de la intervenció.
Primer de tot, intentaré fer referència a tot el que vostè m’ha
replicat, m’ha contestat. M'ha dit que vostè era una mandada,
de veres, no anava per a vostè això, anava dirigit a una altra
persona, però estic convençut que no hi haurà més problema
que el que he comentat.
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Vostè ha fet referència també al pecat original del 2005, jo
li vull recordar una cosa, perquè és una cosa que vostès han dit
molts de pics i és que el 95% de les televisions i ràdios
públiques d'aquell moment, de l'any 2005, tenien aquest
contracte, tipus de contracte externalitzat. El que sí li assegur
és que en aquells moments els treballadors d’IB3 que feien
feina per a les sots-contractes no tenien les condicions laborals
i econòmiques que tenien en aquell moment. Durant aquests
anys han perdut més d'un 20 o 25% del seu salari i tot això,
com li he dit, ha passat, va ser un govern que ha governat
durant més de la meitat, més de la meitat, IB3.
Per tant, com ja li he dit abans, vostè em farà creure que la
Mare de Déu nom Joana, però tots sabem que no és així. Sí,
Sra. Consellera, sí, el clima laboral aquests darrers anys ha estat
lamentable, profundament lamentable. I li dic, i no li dic ni
content ni res, li dic perquè crec que ha estat així, em remet a
les comunicacions i a les declaracions del comunicat del comitè
d'empresa, així ho han traslladat ells, hem viscut piulades,
comunicats, que així ho demostren.
M’ha volgut dir que vostès no s'han vist obligats a aquesta
internalització. Evidentment serà una partida de tennis, però jo
estic convençut que vostès sí s'han vist obligats, vostès em
referesc el Partit Socialista, pel comitè d'empresa i tal vegada
per qualque altre grup polític.
Referent a les contestacions que m'ha fet. Sí, estic d'acord
amb la internalització, però li he posat un condicional, si es
produeixen tota una sèrie de circumstàncies i garanties
jurídiques pertinents en tot aquest procés i si no enganyen
ningú. No és el primer pic que ho fan, Sra. Consellera, no em
referesc a vostè, em referesc al Govern, la internalització s’ha
promès molt de pics, esper que acabi bé. No sé si m'entén, no
és el primer pic que juguen amb aquestes promeses electorals.
És veritat que hi ha ara un compromís més ferm que és l'anunci.
I si també això no afecta directament o indirectament, -coses
pitjors hem vist, Sra. Consellera, de vostè i del seu govern- si
això es fa directament o indirectament, no afecta i sí el sector
audiovisual de les Illes Balears.
Vostè, em semblen molt bé les paraules que ha dit, aquestes
bones paraules, i li agraesc, m’agradaria, bé, m'ha agradat
sentir-la amb aquest compromís, però sap què passa? Que
mantenir aquest compromís com vostè manté en aquest moment
és igual a 4 milions d'euros menys des de l'any 2019. A mi
m'agradaria que no mantengués el mateix compromís sinó que
el canviàs i que el canviàs per positiu, perquè aquesta és la
realitat del sector audiovisual de les Illes Balears.
Per tant, jo li he fet una pregunta, si hi ha doblers ara per a
la internalització, que, a més, serà molt manco pel que vostè
m'ha dit dels 6.600.000, per què no hi ha doblers per al sector
audiovisual ara mateix? És una pregunta que li he formulat.
Vostè em dirà el mateix, que té un compromís ferm, però,
escolti, d'aquí un any tal vegada algunes ja hauran quedat pel
camí.
Ara vaig a com ho farem? Vostè m'ha dit que hi haurà una
comissió, m'ha contestat, però sí que és veritat que no m'acaba
de quadrar; jo no puc creure de qualque forma...
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EL SR. PRESIDENT:
Hauria d’acabar, Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
... -sí-, i li dic de veritat, Sra. Consellera, i és que vostès no
tenguin ni idea quan han iniciat aquest procés de com es farà,
si un concurs oposició, si unes oposicions lliures, això no m'ho
crec o no m'ho vol dir, cosa que també pot ser estratègia
política.
I com que no tenc molt de temps, sí que li vull dir que
vostès han anunciat aquest inici -acab, Sr. President-, inici
d'internalització que afecta moltes persones, que afectaran
moltes persones que fan feina dins IB3 que en aquests moments
també hi ha gent que no fa feina dins IB3 que està d'excedència
i altres persones que es vulguin preparar a aquests procés o
vulguin formar part d'aquest procés...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
... -sí, ara mateix-, i ja li dic que, com a oposició, vostè
entendrà que nosaltres estarem totalment pendent i exercirem
la nostra feina fiscalitzadora perquè aquest procés es faci amb
totes les garanties jurídiques.
Moltes gràcies, Sra. Consellera, una altre pic i moltes
gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula, Sra. Garrido.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

L’haguéssim poguda fer l'any passat maldament haguéssim
pres la decisió política? No, em sap greu dir-ho així de clar, no,
perquè consumia taxa de reposició i hagués consumit la taxa de
reposició de totes les empreses públiques de tot el sector públic
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. I la taxa de
reposició es pot passar, la del Govern com a govern no la pot
passar a les empreses públiques, la de totes les empreses
públiques, la pots passar a una, si vols, i ni amb això hagués
abastat, perquè són 350 persones més la gent que necessitis de
més. Per tant, a efectes pràctics és aquest, bàsicament és aquest.
La decisió política? Estava presa des de feia molt de temps
per part de MÉS per Mallorca, per part d'Unides Podem i per
part del Partit Socialista. La podem executar en aquest moment,
tant de bo haguéssim tengut més temps per poder-la executar!,
també li ho dic, perquè trob que un any per fer aquest procés
d'internalització haurem d'anar a tota llet, haurem de córrer
moltíssim.
Garanties jurídiques, per suposat que hi haurà garanties
jurídiques per fer aquest procés, és que només faltaria, és que
s'ha de fer amb garanties jurídiques i, per això es capitaneja per
part de la direcció de l’ens, que és a qui correspon, perquè és
a qui correspon, però amb el suport de l’Advocacia de les Illes
Balears, amb el suport de la Conselleria de Presidència i
sobretot de Funció Pública, de la Direcció General de Funció
Pública, amb el suport d’Hisenda del Govern de les Illes
Balears, per tant, amb tot el suport que necessitin, perquè es
donin totes les garanties jurídiques perquè aquest procés es
faci... sobretot qui patirà aquestes garanties jurídiques.
I com que..., i això és una pregunta que m’ha fet abans que
no l’hi he contestat, com que anam amb la finalització dels
contractes, no haurem de pagar indemnitzacions a cap empresa,
perquè anam..., si ara diguéssim: ara; ara sí que hauríem de
pagar indemnitzacions, perquè les empreses tenen per davant
encara contracte...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... bé, en aquest..., és a dir, per tant, no...

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, intentaré anar molt
ràpid. Li torn dir que IB3 va néixer amb un pecat original i que
vostè em digui que un 95% de les televisions el tenien, doncs
mal de muchos, consuelo de tontos, al final, jo què vol que li
digui? Idò, moltes tenien un pecat original, però per a nosaltres
ho és. I el compromís dels partits que donen suport al Govern,
entre els quals també el Partit Socialista, va ser el de la
internalització dels servei d'informatius.
El moment en què s’ha pogut fer ha estat aquest? Sí. Jo li he
explicat, una cosa és la decisió política i una altra cosa és com
s’executa aquesta decisió. I el gran problema per poder
executar aquesta decisió era la taxa de reposició, que el seu
partit, li vull recordar, va posar a l'any 2011, el seu partit, el Sr.
Montoro i el Sr. Rajoy i tot el que tots coneixem. I aquesta taxa
de reposició es manté, també reconec que es manté, eh!, menys
en la internalització dels serveis. En aquest cas, com que des
d'enguany amb la internalització dels serveis no tenim taxa de
reposició, és el moment en què podem fer la internalització.

I em tornava a dir: afectarà el sector audiovisual? No
afectarà el sector audiovisual de les Illes Balears, jo puc repetir
moltes vegades el que he dit, però no diré res distint, perquè el
compromís és ferm i el mantenim.
I vostè em deia: són 4 milions més des de l'any 2019.
Coneixen perfectament que els imports extraordinaris que
s'havien adjudicat a la producció pròpia venien de les
devolucions de l'IVA que s'havien fet de l’any 2011 al 2014.
Ara saben perfectament que no se’ns fan, per part de l'Agència
Tributària, aquestes devolucions de l'IVA, sinó tot el contrari,
se’ns giren liquidacions perquè tornem el que hem cobrat de la
devolució de l'IVA. I, per tant, saben que l’ens va rebre un
préstec extraordinari de 12 milions d'euros el setembre de l'any
passat i aquest préstec extraordinari que va rebre va ser
precisament per poder tenir liquiditat i per poder pagar les
factures, per poder pagar les factures a les mateixes
productores.
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Fem feina perquè hi hagi un increment de pressupost en
aquest sentit? Sí, sí, hi fem feina, no li puc dir res més, que fem
feina en aquest sentit.
I vostè em diu: si ara mateix hi ha doblers; els doblers de la
internalització no hi seran... no són d'enguany, eh?, també seran
a partir de l'any que ve, serà a partir que s’efectuï la
internalització.
I després em diu que no li vull contestar si serà una
oposició, és a dir, jo li podria contestar si jo hagués de negociar
avui amb els comitès d'empresa, què es faria? Una oposició, jo
li contestaria el que jo faria. No sé què es negociarà d'aquí a un
any i busques, no ho sé. Es farà oposició? Sí, no crec... no crec
que cap direcció de l’ens accepti que no es faci un concurs
oposició en aquest cas, -idò concurs oposició, li dic, que és el
que fem normalment en aquest govern, aquest govern fa
concurs oposició normalment. Únicament mèrits la llei no ho
permet, també li ho dic. Ara la llei permet únicament mèrits,
però sols per al procés d'estabilització específic que s'ha obert
ara, per mor d'una llei estatal, i aquí sí que et permeten en unes
determinades circumstàncies fer únicament concurs de mèrit;
si no, com a mínim, un 60% és fase d'oposició i un 40% és fase
de concurs de mèrits. Això és el que diu la llei i això és el que
s'aplicarà.
El Govern normalment fa concurs oposició, hi ha molt
poques vegades que faci únicament oposició. També li ho dic,
eh?, és a dir, jo crec que són comptats els supòsits en què
únicament s'ha fet oposició.
Què es farà? Què pens jo que s’hauria de fer? Li ho puc dir
així: un concurs oposició. Això és el que pens jo que s’hauria
de fer. Qui sigui l’encarregat de negociar-ho en el seu moment
tendrà les meves paraules perquè li puguin dir: “La consellera
en aquell moment va dir que...” idò tendrà aquestes paraules
quan ho hagin de negociar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Garrido. Passarem al següent grup
parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president, avui Unidas Podemos no farà ús de la
paraula.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Per tant, passarem al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. No és que dugui estructurada o no, la
intervenció, però... l'acceleraré un poquet més. Gràcies,
president, gràcies.
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Li diré: gràcies, consellera, per una qüestió de cortesia
perquè evidentment és una compareixença que vostè fa i
sempre és necessari i bo que comparegui en comissions, però
jo som partidari també... i no sé si exactament el context era la
Comissió d'Afers Generals i Institucionals, però sí crec que
quan parlam d'un servei públic com és l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes, on no només s’ha de donar una
resposta cap als treballadors que es troben en una situació de
precarietat, evidentment denunciada en diferents legislatures,
és una oportunitat per donar una resposta a la ciutadania de les
Illes Balears, no només a l’audiència, a la ciutadania; primer,
perquè és un servei públic nosaltres consideram que essencial
i essencial per la cohesió territorial i social de la nostra
comunitat autònoma, de la seva diversitat insular, pròpia, a
més, i després perquè l'objectiu d'aquest servei públic és créixer
en la fidelització d’una audiència. Perquè evidentment parlam
d'informació, però també de creativitat cultural i, per tant, ens
adreçam aquí a qualsevol debat que facem quan parlam de l'ens
públic, no tan sols a l’audiència, sinó a la ciutadania, i
especialment quan parlam del seu pressupost.
Llavors, s’han contestat algunes preguntes que jo li volia
plantejar des del nostre grup parlamentari i crec que avui ha
estat una oportunitat per fer-ho, insistesc, resposta a les
expectatives que els treballadors i les treballadores ara mateix
en la situació que es troben en aquests cinc contractes és una
oportunitat, però també a tot el sector productiu de les Illes
Balears que està vinculat a aquest servei públic, i parl de la
producció audiovisual, producció pròpia, però tot un ventall
també d'empreses, entitats, de famílies, d’autònoms, que estan
vinculats al que facem amb aquest model.
I aquí vostè demanava i ha demanat, i em sembla bé, que
vostè hagi demanat la col·laboració i cooperació de totes les
forces polítiques. Que la nostre, ja amb la trajectòria que duim,
ja l’hem esmentada en aquesta comissió de control, apostam
per aquest tipus de servei, però, tot i que és legítim, com no pot
ser d'una altra manera, que el Govern i el pacte que varen
subscriure vostès a Bellver, el pacte de Bellver que varen
subscriure les forces polítiques i sé que li han donat suport, que
no han signat, però que li han donat suport, és legítim prendre
una decisió en el moment i prendre una decisió fins i tot del
pressupost, però comprendrà que a nosaltres el que ens
preocupa és el model, i el que volen saber, i li faré una sèrie de
reflexions, i crec que l'hem traslladada durant aquests dos anys
a aquesta comissió, és quin ha de ser el nostre model de
televisió, de radiotelevisió pública, per aquesta línia que jo li
comentava abans: la fidelització de major audiència, la cohesió
territorial dins la seva diversitat i que sigui un ens públic que,
malgrat el debat d'alguns, que el volen tancar, la ciutadania
consideri que és seu, que és seu, que no competeix amb ningú,
que és seu i complementari d’altres mitjans públics, com pot
ser Radiotelevisió Espanyola o altres mitjans també d’iniciativa
privada que també arriben a la ciutadania.
Miri, vostè ha dit: s'ha canviat..., hem fet un canvi de model.
No, un canvi de gestió del personal i de la internalització, però
això no és un canvi de model. I una qüestió que hem plantejat
moltes vegades en aquesta comissió és que el Govern anunciï
explícitament quin és el model no només de gestió, sinó on es
vol arribar amb la televisió pública, i no s’ha generat mai, li
hem plantejat en el context del director general i de la direcció
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i per això crec que és important dur-ho a plenari qualque pic,
i durant aquest tràmit que es farà tal volta parlar en aquest
sentit, pel que li deia, aquesta cohesió social que és necessària
no tant entre la ciutadania, sinó també entre tots els
interlocutors
Miri, entraré també dins l’informe més concretament. Al
nostre grup parlamentari li preocupa, l'hem llegit, també és ver,
consellera, que li varen traslladar la nostra disconformitat i que
ens assabentàvem d’una qüestió transcendental en aquesta
legislatura, que és la internalització dels treballadors i les
treballadores d'aquestes empreses externalitzades, però de
molta informació ens n’hem assabentat per la premsa abans de
rebre aquest informe enregistrat aquí als grups parlamentaris.
I això crec que no ajuda gens a aquesta col·laboració i
cooperació, no per rebuig, sinó simplement perquè és de major
rigor i major estil per part del Govern que s’hagués tengut
l’informe prèviament i que les declaracions que s'han fet als
mitjans de comunicació es fessin en aquesta comissió almanco.
Li diré per què, perquè quasi el 70% de les preguntes de control
que s'han fet en aquesta comissió anaven envers la situació dels
treballadors i treballadores que és l’objecte d'aquesta
internalització. Per tant, crec que això s'hauria d’haver plantejat
aquí.
Vostè ha dit, i desconeixia exactament la trajectòria
legislativa en matèria de la taxa de reposició, afortunadament
si ho pot fer... si ho pot plantejar-ho ara, però és que aquest és
el segon informe externalitzat, vostès en varen demanar un a
l’any 2019, l’informe Price, amb quines expectatives? Li
deman.
Després una altra qüestió, i li esmentaré les mancances no,
perquè no som jurista, però sí algunes inquietuds que ens
planteja el que diu informe, aquest informe darrer presentat, en
relació amb els imports i plantilla que vostès han plantejat aquí,
o almanco el que ha anunciat fins ara, per ventura ens ho podrà
aclarir en aquesta comissió, i ara hi entraré.
Miri, un resum important, aquest informe diu, l’informe que
vostès tenen, que es troba en aquesta comissió, objecte de debat
també: és vinculant per al Govern aquest informe, tal com està?
D’acord, és important, crec que és important que... -bé, ara li
diré per què-, la Conselleria d'Hisenda s'ha pronunciat sobre, no
només el tema pressupostari, sinó sobre els costos que suposen
per a les arques de la comunitat autònoma, no només els
suposats màxim de 6 milions, sinó que aquí parla de
contractació de 42 treballadors més per igualar el tema - entén
l’informe- per igualar el tema..., és a dir, més contractació de
treballadors i treballadores públics amb el cost social que
suposa cada any, evidentment. Reflecteix dades, no trec
conclusions, ni opinions, ho dic perquè crec que és important.
Llavors, paraules de vostè, de sentit comú també, perquè
diu 350 treballadors que s'equiparen aquí suposarà una
modificació de la relació de llocs de treball, i els directius i
l’organigrama coordinador que correspongui, que no el
coneixen, però que també té un cost, no el veig definit. Jo no
l'he vist definit, per ventura vostè m’ho pot aclarir, que és una
oportunitat perquè ho puguem aclarir. “No se han analizado en
detalle todas las condiciones laborales de la prestación de
servicios en las personas trabajadoras en su día”. Indefinició

d’aquest informe. “Los resultados han de considerarse como
aproximados y preliminares”, sí, hi ha un màxim segons el que
diu aquí, el que no sé si contempla d'aquesta reducció que es
pugui produir, però que ha posat vostè un exemple del cost
social que hi pugui haver, si realment pujarà per l’altra banda,
fins a realment els 6,5 milions, o els que siguin, d’aquest nou
organigrama que suposadament ha plantejat vostè aquí.
Una altra qüestió que es dóna en aquest contracte, quan ha
parlat d'aquestes millores que s'han dut a terme, aquí hi ha
hagut una situació de precarietat continua, amb pròrrogues de
contracte, hi ha treballadors subjectes a unes condicions, a una
empresa, i uns altres que s’han deixat al marc del conveni
laboral que té el sector audiovisual, però uns altres a la
negociació entre empreses. I pel que veiem aquí, detalla Price,
hi ha una desigualtat tremenda en aquest tema, és a dir, això és
una evidència, no té res a veure amb el que serà el dia de demà,
però evidentment constata una situació de precarietat contínua
en alguns treballadors, segons l'empresa en què s’hagi fet, no
només Dalton.
Una altra qüestió, el que deia: “se han añadido 26
personas, está conforme al cálculo y validación”. És a dir, hi
ha unes indefinicions aquí que ens preocupen i que no es
quantifiquen d’una manera precisa i evidentment, per donar
suport, per això li he demanat si era vinculant o no, o el més
pròxim al que vostès treballen, si havien demanat qualque
informe a Funció Pública i a Hisenda intern, que crec que és
necessari. I no en el moment de la tramitació, als informes
preceptius de pressuposts i jurídics, sinó realment avalant o
contrastant o complementant aquest informe extern, que crec
que és important, o almanco nosaltres li demanaríem per major
rigor.
Insistesc, crec que la resposta que donem, la donem a la
seguretat dels treballadors i treballadores, per tant, com més
pugui precisar el Govern ara mateix, això del període de
concurs oposició, o el nombre de plantilles és important. Jo
també, ja li dic que estic totalment d’acord, per qüestió de
transparència i per qüestió de complir no només en
transparència, sinó mèrit, capacitat, cap a la ciutadania que el
concurs que es faci sigui de concurs oposició. Ja arribarà
evidentment, pertoca allà on pertoca, però ja li dic que hi estam
totalment d’acord.
Però també és important, i li dic perquè en el 2023 la
legislatura encara continua, que l’acceleri el més aviat possible.
És evident que és un acord, però la voluntat d’acord de la
direcció també d’IB3, per tant, el nostre grup parlamentari
demanarà quan hi hagi la nova direcció d’IB3, que aquesta
nova direcció d’IB3 dia 1 de febrer de 2023, posi en marxa
immediatament les negociacions amb els agents socials que
pertoca amb el comitè d’empresa, perquè arribi el més aviat
possible, i es tanqui evidentment el tema de la fidelització.
“Se han tomado como referencia las condiciones salariales
establecidas en la función de los grupos profesionales
regulados...” -això ho (...) aquí- “si bien sería necesario
proceder a una definición concreta de cada puesto de
trabajo”. És clar, jo no..., sí, sí, és evident, la realitat no està
feta, però no coneixem el cost d’això, no sabem el volum i crec
que és important, perquè li diré quin debat preocupa a la

Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 19 / 17 de febrer de 2022
ciutadania ara mateix, en una situació de recuperació i
reactivació, de necessitat de precisió, perquè parlam d’un
pressupost de 34 milions, que passarà a 38, a 39, o a 40, 2020,
objecte de debat d’un marc de pressupost general de la
comunitat autònoma, no només d’això. Però és que la
reivindicació d’aquesta comissió, quasi quasi puc dir que al
cent per cent, no, al cent per cent no, perquè hi ha un partit
polític que considera que s’ha de tancar IB3, per tant, no entra
en joc, en tema de debat, el tema de les productores, és una que
hi ha una crítica de la minva de pressupost, i vostè coneix les
esmenes. Per tant, no és només apujar el pressupost que
suposarà la internalització, sinó el que nosaltres entenem que
ha de ser un bon model de servei públic de radiotelevisió, que
és augmentar la producció pròpia, no només per fidelitzar, sinó
per captar molta més audiència, un altre debat transversal que
s’ha dut en aquesta comissió.
President, m’agradaria que m’avisés just si em falten 4
minuts o així, per concloure.

quin suport hagués tengut, però hagués pogut posar 2 milions
més d’euros a la producció pròpia i no ho varen fer. L’han
treballat vinculadament i l’han complementat amb altres
millores i és veritat, és veritat perquè ho coneixem, però no han
apostat per una millora en aquesta producció, en el model que
entenem i li he vinculat a les raons d’aquest moment.
Vull acabar aquí, perquè he...
EL SR. PRESIDENT:
Li queden 2 minuts.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
... exhaurit el temps, però principalment la meva estructura
d’intervenció i d’inquietuds, consellera anava per aquí.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Ara li queden 4 minuts.

Gràcies Sr. Gómez. Té la paraula Sra. Consellera.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

D’acord, idò, quan me’n quedin 2. Gràcies.
Per què li deia això? Perquè això també suposarà un
augment de pressupost i nosaltres li demanarem en aquest
sentit. Nosaltres no hem estat d’acord fins que s’aclarís tot
aquest procés amb donar suport a un augment de pressupost de
l’ens públic, perquè no coneixem el model, no coneixem el
model en el sentit de quin organigrama intern ha de tenir, supòs
que variarà també, hi ha cent treballadors i treballadores propis
de l’ens públic, no sabem si racionalment és el que pertoca al
nostre model de televisió. No s’ha pronunciat l’ens públic, el
director no ha vengut mai aquí, després de les preguntes, a
explicar si considera adient la plantilla que té, on està ubicada,
per als objectius que aquesta comissió i el seu consell de
direcció li han marcat. Ha donat per suposat que sí, però no l’ha
(...).
I crec que és un moment de fer una radiografia del que
realment de treballadors i treballadores necessitam, no dels que
se subroguen només, sinó si han de ser més o han de ser menys;
no va vinculat a un pressupost només, va vinculat a aquest
servei públic i entenc jo a la projecció i a la fidelització de
l’audiència.
I per tant, tot aquest volum entenem que augmentarà molt
més, si ara fem una suma, no, és que passarà a 40 milions com
a màxim. No, no perquè nosaltres demanarem que la producció
pròpia augmenti, perquè entenem que fidelitzarà, entendrem
que treballarà la cohesió social de les Illes Balears.
Vostès han deixat la contractació de la producció pròpia, a
si rebien o no l’IVA. Això no és un model propi, entenc jo,
consellera. El model propi sap quin és? Sí, ha minvat quan hem
tengut unes previsions d’ingressos i quan no l’hem tenguda,
s’ha reduït, si no vostès haguessin pogut ficar més pressupost
a 31 de desembre d’enguany, dient l’hem d’apujar. No sabem

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, bé, vostè
començava dient que és una resposta a la ciutadania, jo crec
que a la meva intervenció he plantejat expressament quins eren
els motius que ens havien dut a dur endavant el procés
d'internalització. I bàsicament és perquè entenem que
necessitam donar una seguretat de continuïtat a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, crec que és bàsic, i aquesta
continuïtat l'hem de donar des de moltíssims d'àmbits, des de
totes les potes que té l’ens públic. Però hi ha una pota bàsica i
fonamental que cohesiona i són els serveis informatius.
En aquest moment els serveis informatius són el més vist de
la resta de televisions, és a dir, no és que n'hi hagi moltes més,
però són els que tenen més audiència a totes les illes i en el
conjunt de les Illes Balears, i això és inqüestionable. I el bessó
del servei públic de la televisió, bàsicament rau en els serveis
informatius. Després, també la resta de la seva programació,
també que sigui un suport de la indústria audiovisual d'aquestes
illes, que és un suport fonamental de la indústria audiovisual
d'aquestes illes, per suposat, i que també t’ajuda a cohesionat,
t’ajuda a crear economia, també, però els informatius són
aquest bessó que ens aguanta la resta. Jo crec que ho he intentat
explicar a la meva intervenció d'aquesta manera.
Dóna resposta a les expectatives dels treballadors de les
distintes contractes, però crec que també dóna resposta a les
expectatives dels ciutadans de les Illes Balears. és a dir, jo no
crec que estiguem davant d'un procés que tengui una oposició
per part dels ciutadans de les Illes Balears, tot el contrari.
I al final, el procés d'internalització dels serveis, que suposa
el procés d'internalització dels seus treballadors i treballadores,
suposa que guanyen en estabilitat. I la televisió la fa la seva
gent i la fa la seva gent de contractes externs o no, de
productores o de funcionaris o d’empleats públics que són a la
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televisió, però la fa la seva gent i, al final, el que necessitam és
tenir una televisió propera que la gent entengui com a seva.
Estic totalment d'acord amb què vostè plantejava, i la farem
d'aquesta manera.
I vostè em deia, quin és el model IB3? Em sap greu dir-li,
però el model d’IB3 correspon a la direcció d’IB3 i a aquesta
comissió, no correspon al Govern fixar quin és el model d’IB3,
no està dins les competències, i l'Estatut d'Autonomia ho deixa
clar com si fos de dia.
Què pens com ha de ser la televisió pública? Ha de ser una
televisió independent, és bàsica la independència de l’ens, és
bàsica, ha de ser independent, ha de ser forta. Per això la
internalització d’aquests serveis informatius, per això
l'assumpció d'aquest capital humà que seran vint cavalls de
força per a la televisió, perquè és un capital humà immens. Ha
de ser una televisió que tengui capacitat, però això és el que
crec jo que ha de ser, però és aquesta comissió, és el Parlament
de les Illes Balears, és la direcció de l’ens la que ha de posar en
marxa el model i quin serà el model de futur d’IB3. I tendrem
una oportunitat brutal amb la internalització, perquè passarem
a tenir una televisió de 100 treballadors a 500, números rodons,
i tendrem una capacitat, tendrem l'oportunitat de veritat de
definir quin és el model de televisió que volem per al futur.
A més, en els temps que vivim, una televisió digital
totalment, vull dir, que s'adapti als nous temps, que s'adapti al
tipus d'audiència i d'espectadors que tengui, no és el mateix una
audiència de més de 60 anys que una audiència de manco de
18, t’hi has de dirigir d'una manera distinta. Tampoc no és el
mateix l’audiència d’una edat mitjana de 30 que cerca una sèrie
de continguts. Però aquesta feina no és la feina que té
encomanada el Govern en aquest sentit, no ho és i no ens
correspon, i no hi vull entrar tampoc, perquè precisament la
clau d'aquesta televisió és la seva independència, absoluta
independència, ens agradi o no ens agradi el que diu la
televisió, ens agradi o no ens agradi, cadascú les seves opinions
que se les guardi, perquè el bàsic és la seva independència,
perquè si tots creiem en aquesta independència la televisió es
mantendrà i serà forta, si no hi creiem, com ha passat en altres
èpoques, doncs no ho serà forta.
Estic d'acord amb vostè que per ventura l’informe hauria
d'haver vengut abans a la comissió, que no el seu anunci, però
ara ja... em sap greu, puc demanar disculpes, però no puc fer
molta cosa més.
I quant a les inquietuds que em deia que tenia quant a
l'informe, no és vinculant; és a dir, es va fer un informe a
demanda d’aquest parlament, si no hi hagués hagut aquella
moció d'El Pi que demanava l’informe per ventura no
l’haguéssim demanat, també li dic; és a dir, es va fer l'informe
a demanda de la moció que va presentar El Pi, crec que era una
moció, no sé si era PNL, crec que era moció, que va presentar
El Pi, i en aquell moment s’encomana l’informe, s’encomana
l'actualització d'un informe que hi havia de feia un parell
d'anys, però no és vinculant, i forma part de la decisió, perquè
t’adones de quin pot ser el contingut econòmic, però tampoc no
és la clau de la decisió. És a dir, l’informe no és el que fa
prendre la decisió de cap a sí o cap a no.

Crec que he estat claríssima en la resposta que li ha donat
al Sr. Fuster, és a dir, la clau tècnica ha estat la taxa de
reposició, perquè no s'hagués pogut executar de cap altra
manera en anys anteriors amb les restriccions de taxa de
reposició. Ara hi ha llibertat quant a la taxa de reposició.
Això dels 42 treballadors que proposa de més, és un nombre
aproximat. Es veurà quan es posi en marxa la internalització,
quan estigui feta de manera efectiva, i aquí veurem si
necessitarem 42, 12 o 53, és a dir, jo crec que 42, si li he donar
la meva opinió, trob que és massa, que és un nombre prou
elevat i que no és necessari.
I el que no es contempla de cap de les maneres és
l’increment de l'equip directiu, no es contempla, jo ho deix així
de clar ara mateix, ho dic així de clar. De fet, el pressupost
d'enguany contempla l'amortització d'un lloc de l'equip directiu,
que és el Cap de Contingut de Televisió. Si varen poder avaluar
al pressupost en el seu moment, quan es va presentar en aquest
parlament, contemplava aquesta amortització, per tant, no és
que contemplem incrementar l'equip directiu perquè hi haurà
més gent a la televisió, sinó que el que fem directament és
restar-li persones a aquest equip directiu, que se’n resta una.
I quant a les condicions laborals dels treballadors és una de
les coses que més ens preocupen, que l'informe deixa palesa la
gran diferència que hi ha entre les condicions laborals que hi ha
entre unes contractes i unes altres, i, sobretot, en els
treballadors de IB3, i aquesta serà la feina que haurà de
començar a fer la comissió que crearem amb els cinc comitès
d'empresa, amb l’ens públic, amb la direcció de l’ens, perquè
s'hauran d'avaluar cadascun dels contractes, és a dir, dins les
distintes contractes hi ha distints tipus de contractes; per
exemple, hi ha contracte d'obra i serveis que, fruit de la nova
reforma laboral, s'hauran de convertir i saben que s'hauran de
convertir tots i tenen tres mesos per fer la conversió
directament a indefinits. Doncs, aquí, per ventura, ens facilita
un poc la feina, un poc no, ens facilita prou la feina, perquè un
dels maldecaps de la internalització eren els contractes d'obra
i serveis, que, en teoria, el contracte d'obra i serveis acaba quan
acaba el contracte de l'empresa contractista. Bé, idò, ara, aquest
maldecap que podien tenir en aquell moment ara no el tenim
perquè la reforma laboral ho ha arreglat, però haurem d'avaluar
lloc per lloc, veure quines condicions tenen, jornades de feina,
salaris.
I què fa l’informe? L’informe se’n va a les categories que
té el Govern, que té una sèrie de categories, que no són les
categories que tenen els treballadors a les seves empreses, i
agafa la categoria i redactor, i et diu: “au!”, directament.
Aquesta és la més fàcil, n’hi ha que són una mica més
complicades, i agafa la categoria allà on veuria que s'hauria
d’assimilar aquella persona a la categoria. És a dir, un càmera,
que en tenim un aquí avui, a quina categoria el posam? Bé,
doncs s’ha fet el càlcul de la categoria, crec que era de la C, em
pens que eren els càmeres, i ara ho dic de memòria, bé, idò,
s'han fet aquests càlculs. Ara mateix a la nòmina que cobra té
una categoria de C? No, no la té. Per tant, són aquestes
equiparacions que ha fet l’informe i que li dic que han anat
sempre en un sentit fent una equiparació econòmica a l'alça en
tot moment.
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I jo crec que, pensam, val més que m'equivoqui perquè em
passi que no perquè no arribi, no? Doncs, en aquest cas s'ha fet
d’aquesta manera.
I el treball aquest de la comissió, el proper consell
d'administració ja aprovarà la creació d'aquesta comissió i es
posarà a fer feina intensament en aquest sentit, perquè haurem
d'arribar a dia 1 de febrer de l'any que ve amb tota la feina feta,
no tendríem per què fer-la ara, la negociació de llocs de treball,
etc., no tendríem per què fer-la ara, però crec que hem
d’avançar aquesta feina, precisament pel que vostè deia, perquè
quan s'arribi a dia 1 de febrer poder aprovar d'una manera molt
ràpida la nova relació de llocs de treball, que sigui la que ens
doni peu a poder convocar eleccions, fer aquestes eleccions i
que es puguin negociar els processos que s'hagin d'obrir a partir
d'aquell moment.
El mateix que li he dit al Sr. Fuster, no sé si em
correspondrà a mi d'aquí un any i busques o no, perquè les
busques serà un poc llarg, perquè totes aquestes coses, com
vostè bé comprendrà, no es fan d'un dia per un altre, però jo
crec que el que s’ha de fer són concursos oposicions, que és el
que es fa per a accés a l'administració pública, a tots els seus
graus, tant sigui a una empresa pública com sigui a un
ajuntament, com sigui a un consell, com sigui al Govern de les
Illes Balears, que s'ha de fer via concurs oposició, però ho
haurà de negociar la gent que estigui asseguda en el moment
que li correspongui, que no seran les persones..., jo no sé si
seran les mateixes o no, això cadascú decidirà el que fa, però
no seran cap dels cinc comitès d'empresa que hi ha en aquest
moment ni el comitè d'empresa de l’ens públic; la direcció,
probablement sigui la mateixa, no?, però per part dels
treballadors, no.
I crec que no em deix res del que m'ha demanat.
Quant al tema de producció pròpia, crec que les respostes
que li donat al Sr. Fuster, és incidir en el mateix, és a dir, tornar
manifestar el compromís d'aquest govern en aquest sentit. Els
pressuposts d’IB3 quant a producció pròpia no han variat gaire
en els darrers anys, sí ha variat molt el que jo comentava abans,
el tema d’aportacions extraordinàries amb el retorn de l'IVA,
que ara no tenim, i precisament per això fem feina per tal que
hi pugui haver un increment de pressupost.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Garrido. Sr. Gómez, li queden dos minuts,
passa el torn? D’acord. Passarem al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, Sr. President, no en farem ús, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Per tant, passarem el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Decían antes..., Sra.
Consejera, antes de nada, bienvenida, muchas gracias y
bienvenidos a todos los acompañantes, público asistente
incluido.
Bueno, simplemente un comentario en el inicio, hablaba
antes de que si había mal ambiente en IB3 o no, a lo mejor
viendo las actitudes de Podemos y MÉS, el mal ambiente está
en otro sitio, no sé, no tendrá nada que ver, por supuesto,
porque además usted ha reiterado que es un órgano
independiente y seguro que no hay ningún encontronazo ni por
la dirección del ente, ni nada, eso solo son elucubraciones mías.
Dicho esto, Sra. Consejera, yo creo que para el tema que
estamos tratando es importante tener los datos y saber de dónde
partimos, es importante dejar claro que desde la puesta en
marcha de IB3, ya hace muchos años, desde el 2005, mejor
dicho 2004, el ente público ha costado al contribuyente
alrededor de 1.000 millones de euros, una cifra nada
desdeñable.
Es importante recordar que en estos momentos el
presupuesto anual es de 34 millones de euros. Si a esto
añadimos que lo que ustedes llaman internalización, y que
realmente es una funcionarización, además yo creo que así la
gente lo entiende perfectamente, como además... supongo que
se va a emitir por IB3 algún trozo, bueno, si hablo yo es
probable que no salga, pero si acaso hay suerte y sale, con los
cientos de miles de personas que ven IB3, o millones, seguro
que lo tendrán más claro si hablamos de funcionarizar a 300
trabajadores, bueno, primero eran 300, ahora usted ha dicho
350. ¿Exactamente sabemos la cifra concreta de los trabajos a
internalizar? ¿Me lo puedo responder?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
350, Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Consejera. Pues 350 nos costará más
de 6,6 millones de euros, a añadir a los 34 millones que he
indicado antes. Habrá que ver en esos años sucesivos cómo va
aumentando esta cifra, porque en el informe de consultoría, al
que usted también ha hecho referencia, y digo textual: “El
salario medio de los empleados de las subcontratas de IB3
asciende a 26.191,24 euros anuales, mientras que el salario
anual de las personas empleadas a internalizar podrían ascender
a 36.311,11, lo que supone una media salarial por empleado
superior a 10.119,87 respecto al salario computable en las
subcontratas”. Esto lo dice textual el informe.
Si esto es así al menos nos vamos a 3 millones de euros
anuales, solo si hablamos de los salarios. A este coste habría
que añadir, por ejemplo, y le voy a hacer otra pregunta
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también, sobre si tienen pensado qué van a hacer..., es algo que
me interesa, ¿qué van a hacer ustedes con el material, con los
coches, cámaras, mochilas, cuando emisión en directo, que es
una cantidad nada desdeñable? ¿Lo han cuantificado, esto está
cuantificado en las cifras que ustedes manejan?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Se lo vuelvo a preguntar, gracias.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sí, Sr. President. En primer lloc, quant als salaris dignes, jo
crec que hem de parlar de salaris dignes, perquè vostè aquí ve
a dir: les contractes cobren això, els treballadors d’IB3 cobren
la resta, i què hem de fer?. Bé, idò jo crec que l’aposta d’aquest
govern, de tots els governs progressistes, jo crec que l'aposta de
la majoria de partits, llevat del seu, és que els treballadors que
fan feina i fan la mateixa feina cobrin el mateix salari, és un
principi bàsic de la Constitució, que vostè moltes vegades, quan
vol, fa cas a la Constitució, quan altres no vol, no li fa cas, però
sí que és un principi bàsic de la Constitució que a igual feina
igual salari, de l'Estatut dels Treballadors, també, a igual feina
igual salari. Per tant, que els treballadors cobrin d'acord amb la
feina d'una manera igual i d'una manera digna crec que és el
mínim que han de garantir les administracions públiques, i
aquesta és la feina que fa aquest govern, que fa el Govern
d'Espanya i que fan la majoria de governs progressistes.
Per això, per exemple, s'aposta per l'increment del salari
mínim interprofessiona,l que ara mateix està en 1.000 euross,
cosa a la qual el seu partit crec que no ha donat suport en cap
moment i tampoc no li donarà suport. Per tant, parlam de
salaris dignes.
Crec que és el primer que hem de tenir en compte en el
moment que parlem d'aquesta internalització, internalitzam els
serveis d'informatius, però sobretot fem feina perquè els
treballadors tenguin uns salaris dignes i facin una feina de
manera digna, aquest és l’objectiu.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias. Usted se ha ido hasta la Constitución antes de
contestarme si habían cuantificado qué van a hacer con todo el
material que está en IB3...
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Perdó... perdó..., perdó, jo pensava m’ha demanat alguna
cosa?, la veritat...

Quant a..., no és que... el material no és d’IB3, és de les
empreses i dins els conceptes que es contracten amb les cinc
empreses hi ha el material,... -ara no em sortirà, perdól’immaterial, perdó, ja està, ja ho he dit, aquests formen part de
la contracta, es paguen mensualment amb l'import que es paga
a cadascuna de les contractes.
En aquest moment s'analitza com hem de fer l'adquisició
d’aquest tipus de material, si es fa via leasing, si es fa via
contractació, si es fa via lloguer a les contractes, s’analitza a
veure quina és la manera més econòmica per a l’ens i es
prendrà la decisió d'acord amb els informes que es realitzin,
però s'analitza i dins els informes es fa referència expressament
a l'import d’aquest tipus de material que, si no vaig malament
i ho dic de memòria, era 1.100.000, crec, dins l’informe està
detallat, ho podrà veure a l'annex 2, que està detallat, a quan
puja aquest informe, perquè sí es té en compte per fer el càlcul,
crec que és d’1.100.000, però ara... ho puc cercar, crec que és
d’1.100.000... Ara ho cerc... pot continuar si vol i després li ho
dic.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula, Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Bien, ya sé que lo están analizando,
de acuerdo. Respecto a los salarios, que es el grueso, esa
funcionarización de trabajadores, nosotros, como sabe,
defendemos, además con pasión, las condiciones laborales de
todos los trabajadores, incluidos los de IB3, por supuesto. Lo
que nosotros criticamos es que un canal que -insisto- desde
2004 nos ha costado 1.000 millones de euros, que nos cuesta 34
millones de euros al año, al que ahora hay que sumarle por esta
funcionarización 6,6 millones de euros, en base a lo que indica
este informe, y lo relacionamos con la audiencia que tiene IB3
televisión, porque usted dice que todo se basa en los
informativos, que vamos a está la CNN, los informativos de la
CNN y los de IB3, todo el mundo lo sabe, pero es que
realmente la audiencia media que tiene, media, la audiencia
media de este 2021 fue de un 4,7%, y la audiencia de este
mismo mes de enero de 2022, que son datos publicados por
Barlovento y Audiovisual 451 es del 5%.
Esto supone que en el mejor de los casos hay unas 60.000
personas de media que han visto IB3 de un total de una
población de 1,2 millones. Eso es lo que criticamos nosotros,
que con estas cifras gastarse estas cantidades de dinero, es una
barbaridad, quien lo está pagando, son los ciudadanos. Eso,
para empezar, y para que tenga en cuenta los datos con los que
cuenta hoy el ente público de Radiotelevisión en Baleares.
Realmente, y usted ha contestado de cierta manera al Sr.
Fuster, y yo estoy de acuerdo también con esta afirmación,
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cuando ha dicho que la televisión no debe ser un órgano de
propaganda al servicio del Gobierno, no debe servir a los
intereses del Gobierno. Estoy de acuerdo, no debe servir a los
intereses del Gobierno. Entonces usted cree que es..., ¿nos
creemos que es casual que, precisamente, este proceso de
funcionarizar a estos trabajadores va a acabar justo 2 ó 3 meses
antes de las elecciones? Es curiosidad, ¿no? ¿Es casualidad, se
tenía que hacer en este momento?
Porque, claro, esta es otra de las cuestiones importantes,
usted ha dicho: no, se hace ahora porque es que es ahora
cuando se puede hacer, y nos tenemos que dar mucha prisa.
Claro, mucha prisa, porque nos vienen las elecciones en 2023;
pero es que estamos hablando que ustedes llevan -el Partido
Socialista- controlando IB3 desde hace 10 años: 4 años con el
Sr. Antich y los 6 que, de momento, lleva la Sra. Armengol, no,
podemos contar 11 ya, efectivamente.
Entonces, a mí que me digan ahora que, 10 años después,
en este momento, existe una absoluta, inmediata necesidad,
para internalizar a esos trabajadores, pues, perdone, no, no lo
entiendo. Porque, que, además, lo justifiquen que es para
garantizar la información veraz, objetiva e independiente..., ¿en
serio, independiente? -y usted además lo ha repetido varias
veces, ¿de verdad? ¿Usted cree que IB3 es un canal
independiente? Pues, lo disimulan perfectamente, hay que
reconocerlo, porque en el tratamiento de las noticias deja
mucho que desear esa independencia.
Mire, le pongo un ejemplo reciente, ahora, cuando se ha
conocido ese informe de la Fiscalía que ha señalado al
Gobierno por los vertidos fecales, le han dedicado 17 segundos
en el informativo, sin sacar a ningún partido de la oposición.
Eso es una independencia tremenda. Se triplicó el seguimiento
del Congreso del Partido Socialista en Valencia, es una..., es
casual, ¡mucho más interesante lo del Partido Socialista!, todo
el mundo lo sabe.
En fin, si eso es en lo que ustedes justifican que haya que
hacerlo ahora, esa garantía de la información veraz, objetiva e
independiente, pues no se lo cree nadie.
Otra de las cosas textuales que han dicho es lo que aporta
en el proceso de normalización lingüística y que es un apoyo a
un sector fundamental, como el audiovisual. Hombre, con esta
audiencia que tiene el canal, pues lo de la normalización
lingüística, no sé por dónde va a salir, pero si -además-, yo no
sé qué será para ustedes normalización lingüística, para
nosotros lo normal es lo que habla la gente en la calle, yo,
cuando oigo hablar en mallorquín, menorquín e ibicenco, dista
mucho de lo que hablan en esos informativos -que tienen la
misma audiencia que la CNN- pero mucho, usted pone un
informativo de IB3 y es exactamente igual que un informativo
de la TV3, es un catalán estándard perfecto y riguroso, o sea
que la normalización debe ser para la catalanización, que a eso
sí que sirve IB3, lo que pasa es que, claro, poco éxito va a tener
con estos datos de audiencia, desde luego.
Yo, ¿por qué le digo eso? Porque ustedes intentan
justificarlo con los objetivos por los que nació este canal que,
insisto, nos han costado 1.000 millones, los objetivos eran:
cohesión territorial, ¡hombre!, si nadie la ve, difícil cohesión,
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¿eh?; dinamización y fomento del sector audiovisual, eso
tampoco se ha conseguido, es un sector audiovisual que sigue
siendo dependiente, no se ha apostado por el sector en serio, ni
muchísimo menos, de una forma -esta sí- independiente, no se
ha apostado por ello, imagínese lo que podríamos haber hecho
con 1.000 millones de euros para realmente reactivar el sector
audiovisual, y que no dependiera de la burbuja que ustedes han
creado con IB3 en base al dinero público; y el tercero,
información de servicio público, que es otro de los puntos
fundamentales. Bueno, yo creo que de lo de la información de
servicio público, ya no hay nada más que decir, y cualquiera
puede poner un informativo y ahí se verá que servicio público
no es.
Ustedes han creado, y ahora, con esta funcionarización de
empleados, lo que crean es el NO-DO de la Sra. Armengol, que
es lo que ustedes han creado. Ustedes quieren hacer la TV3,
aquí. Bueno, de hecho, ya van de acuerdo y ya han creado
varios programas conjuntos, entre la TV3, À Punt e IB3, que
también nos cuesta dinero.
Entonces, con todo esto, que ustedes vengan aquí, que es
una gran apuesta, la funcionarización de los trabajadores, pues,
bueno, será una gran apuesta para esos trabajadores que,
evidentemente, cuando usted habla de que..., por cierto, que no
sabe cómo va a ser el concurso oposición, y nos dice que tiene
que tener salarios dignos; por supuesto, pero es que cuando
negocien con el comité, el comité le va a pedir unos horarios
similares al de Televisión Española y la TV3. Y yo entiendo
que los trabajadores, los periodistas del sector privado, que
tienen unos sueldos precarios, quieran ir todos a IB3, van a
tener unos sueldos mucho mejores, que van a pagar todos los
ciudadanos.
¿Ese es su modelo, el que tiene para los periodistas de estas
islas, del Gobierno balear, este es el modelo? ¿Qué tenga que
subsistir gracias al dinero público? Y ¿eso se va a hacer
independiente? Porque la independencia en el periodismo cada
vez brilla más por su ausencia, entre las subvenciones y el regar
de dinero público a los medios privados -los pocos que quedan, y las televisiones públicas a las órdenes del Gobierno, perdone
que le diga, pero eso de la libertad de prensa cada vez es
menor, y ustedes apuestan por un modelo que todo depende de
la financiación pública. Con una televisión pública que tiene un
5% de audiencia y que nos cuesta, ahora ya, más de 40 millones
de euros, y vamos subiendo y engordando, y todos los
ciudadanos pagando algo que no ven.
Entenderá que nosotros no estamos de acuerdo con esto y
entenderá por qué decimos abiertamente en muchas ocasiones
que lo mejor que se podría hacer es cerrar esta televisión.
Volviendo al concurso-oposición, ya ha dicho que no sabe
si será incluso concurso -oposición, pues como sea libreoposición, es que ni los que están dentro van a optar. ¿Me
puede decir, por favor, si es cierto que no sabe si va a ser un
concurso-oposición?
Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sí, moltes gràcies. Sr. Campos. 1.000 milions, 1.000
milions, crec que ha repetit un parell de vegades 1.000 milions;
si s'haguessin gastat en IB3 1.000 milions, hagués estat un
pressupost de 58 milions d'euros cada any. No el té, per tant,
crec que hauria de revisar una mica les seves dades.
I ha tornat a expressar que no hi estan d'acord i que, a més,
la seva aposta és tancar la Radiotelevisió pública de les Illes
Balears.
Jo crec que hi ha una pregunta que vostè ha de contestar,
perquè és molt fàcil dir tancar; vostè ve aquí, amb les seves
dèries de sempre, ens trasllada..., és a dir, innova poc, també li
he de dir, és una cosa que estam avesats a sentir exactament
sempre, sempre, sempre, el mateix, torna anar a la llengua, al
balear, al mallorquín, al ibicenco, torna anar un altre pic a
aquestes històries; jo crec que passar un poc i saber de què
parlam, que el català és un idioma, etc., no seré jo qui li conti,
per tant, jo crec que ho hauria de saber. Torna sempre a les
seves dèries, i una de les seves dèries, precisament, és que s'ha
de tancar IB3.
És clar, perquè si tancam IB3, vostè deia que defensen amb
passió els salaris dels treballadors. No em faci riure, per favor!,
perquè és cinisme pur, perquè no defensen amb passió els
salaris dels treballadors, ni els han defensat mai; defensi amb
passió i demani al seu grup que aprovi el salari mínim
interprofessional, l'increment, quan es dugui a debatre al
Congrés dels Diputats, això serà defensar amb passió el salari
dels treballadors.
I, si defensàs amb passió els salaris dels treballadors,
contaria als treballadors què passaria quan IB3 tancàs; què
passaria amb aquests 350 treballadors d'aquestes cinc
contractes que fan feina per a IB3; què passaria amb els 100
treballadors que ara mateix ja són treballadors d’IB3; què
passaria amb tot el sector que depèn de manera directa o
indirecta d’IB3, perquè és molt fàcil dir que ho tancarien. I la
seva resposta, quina serà? Això ho faran des del Govern,
donaran doblers, repartiran els doblers entre..., qui, com?
Perquè jo crec que és una cosa que la gent també necessita
saber.
Vostè demana que la gent sàpiga, que els ciutadans
sàpiguen..., bé, idò, la gent necessita saber quina és la seva
aposta. Tancam, IB3, què suposa tancar IB3? I vostès demanen
tancar IB3 perquè, pel que diu aquí, intuesc que li molesta IB3.
Però això, de democràtic, no té absolutament res, li molesta
IB3, la tancam; me molesta l’IBDona, la tancam; me molesta...,
la tancam; perquè així és molt fàcil, així... Bé, així és el que és.
Parla d'audiència, i parla d'audiència i intenta fer el
chascarrillo, de esto es como la CNN, una cosa és una televisió
nacional, d’àmbit nacional i una altra cosa és una televisió
d’àmbit autonòmic, compari coses iguals per poder fer una

comparació. Però li donaré una dada i és que els informatius
d’IB3 tenen una audiència d'un 19%, li agradi a vostè o no li
agradi a vostè, però tenen una audiència d'un 19%. I els
informatius, crec que ho he dit un parell de vegades ja avui
matí, són el bessó dels serveis públics d’IB3, de la cohesió.
I sí, IB3 acompleix els objectius que li va donar l'Estatut
d'Autonomia i que li ha donat la seva llei i acompleix un dels
objectius bàsics, que és la cohesió d'aquesta terra insular i és la
cohesió dels mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers. I aquest objectiu l’acompleix i es pot continuar
acomplint, malgrat el que vostè pugui opinar o el que vulgui
fer.
I aquesta televisió és independent. I vostè aquí m'ha parlat
de si surt 17 segons i surt el PSOE i no sé qui. No és al Govern
a qui correspon fer aquest debat, perquè precisament és
independent la televisió, i com a independent, el Govern no hi
pot entrar, ni hi entra, quant als continguts, ni de cap tipus de
contingut de tota la graella, ni molt manco del contingut dels
informatius. Per ventura el que pensa és que a vostè li agradaria
entrar en el contingut, perquè, és clar, és allò que piensa el
ladrón que todos son de su condición, i vostè pensa: què faria
jo si estàs a la direcció IB3 i que faria jo si estàs en el Govern?
Ficar mà. Idò, com que vostè pensa que hi ficaria mà, la resta
no en ficam. Aquesta és la gran diferència.
I al final em demanava allò del concurs oposició. Ho puc
tornar explicar, no em sap greu: la Llei de funció pública,
l’EBEP, per una banda, la Llei de funció pública de les Illes
Balears, que serà la que haurà d'aplicar IB3 arribat el moment,
diu, clarament com si fos de dia que es pot fer un concurs o es
pot fer un concurs oposició, que no es pot fer únicament
concurs, que no pots anar únicament a concurs de mèrits. Per
tant, hi ha d'haver una fase d'oposició, és a dir, un examen, que,
com a mínim, ha de ser, ha de pesar un 60%, i l'altre 40%, com
a màxim, ha de ser de concurs de mèrits. Això és el que diu la
llei, i aquest serà el mandat legal que tendrà qui hagi de
negociar el concurs o concurs oposició.
Per això dic concurs, o concurs oposició, perquè la llei en
parla amb aquests termes, concurs o concurs oposició, perquè
al que dóna pes és a la part de l’posició. Per tant, vegem què
negocia la gent que hagi de negociar aquest aspecte arribat el
moment. Podran negociar que tot sigui una oposició? El que no
podran negociar és que tot sigui concurs de mèrits. Podran
negociar que tot sigui una oposició? Sí. Que l’oposició sigui un
85%? Sí. Un 95%? Sí. Un 60%? És el mínim que podrà tenir la
part d'oposició, però no perquè ho digui jo, no perquè m'ho
inventi, sinó perquè hi ha dues lleis almanco que ens
estableixen aquests límits.
I tendran aquest marge de negociació quan arribi el
moment. I jo crec que el mínim que podem fer, el que
democràticament ens correspon fer és respectar aquest marge
de negociació, que és negociació col·lectiva, que és negociació
entre empresa i sindicats, que no ha de tenir un mandat
absolutament de res, que té els límits i l'empara legal que té,
però que no ha de tenir un mandat: 60, oposició, i la resta
mèrits. A partir d'aquí, negociació del comitè d'empresa, que
surti d'unes eleccions que s'hauran de fer, que serà qui haurà de
negociar.
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Vostès volen dir ja que serà, vol posar totes les sospites
sobre el procés que vulgui posar? Escolti, faci el que li doni la
gana, li ho dic així de clar, posi les sospites que vulgui sobre el
procés, però no correspon en aquest moment a ningú dir com
es farà. Que s'haurà de fer? Sí. Amb quines condicions? Es
negociaran, perquè hem de respectar la negociació col·lectiva
dels sindicats, que és la que tenen, i de l'empresa.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Garrido. Té la paraula el Sr. Campos, li
queden tres minuts.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias Sr. Presidente. Mire, Sra. Garrido, infórmese bien
porque nosotros no hemos dicho en ningún momento que no
estuviéramos a favor del salario mínimo interprofesional, de
que subiera a 1.000 euros, y lo hemos dicho clarísimo en todas
partes, en el Congreso y en todos los lados. Lo que hemos
dicho es que estamos de acuerdo con esa subida, siempre que
lleve aparejada una bajada en las cotizaciones de la Seguridad
Social y de los impuestos que tienen que pagar las empresas,
porque, si no, lo que van a ocasionar ustedes es más paro, las
empresas no va a poder hacer frente a estos salarios mínimos
interprofesionales. O sea, que, como siempre, se equivocan.
Y yo no tengo ningún interés en controlar un canal público,
ni privado de nada, de hecho le estamos diciendo que lo mejor
sería cerrarlo.
Y, perdone, no me molesta lo más mínimo IB3 televisión,
para nada, y menos con una audiencia del 5%, como
comprenderá, no me molesta, lo que me molesta es que los
ciudadanos tengan que pagar una televisión que no ve nadie y
que sea una televisión y una radio al servicio del Gobierno de
turno, sea el que sea, eso es lo que nos molesta a nosotros.
Y porque hoy en día lo que ofrece IB3 lo ofrecen multitud
de canales privados, aquí mismo, en Baleares, que tienen Fibwi
Televisión, tienen Canal 4 Radio, tienen otros canales que no
nos cuestan un euro. Bueno, nos cuestan lo que ustedes, si
quieren hacerlo, puedan darles de publicidad institucional y de
otras ayudas, pero, aparte de eso, no nos cuesta un euro, no nos
cuestan estos más de 40 millones de euros al año.
Y lo venda como lo venda no es un medio independiente,
y solo hace falta darse una vuelta por cualquier informativo.
Mire, son 1.000 millones desde 2004, no se olvide de la
deuda de 169 millones y de los 79 millones que ustedes
también han tenido de deuda con las productoras; productoras
que también están muy preocupadas, y que usted ha dicho aquí,
bueno, pues que a lo mejor también se subirá su partida.
Entonces vamos a ir subiendo cada vez más el dinero que
pagamos todos, para una televisión que tiene esta audiencia.
Mire, perdone, en eso no estamos de acuerdo.
Solo le quiero hacer una última pregunta. Su Gobierno dice
que las oposiciones, sean cual sea, sea en el formato que sean,
serán públicas, independientes y meritocráticas, y el comité de
empresa declara que hará todo lo posible para que los
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periodistas actuales se queden. ¿Usted comparte lo que ha
dicho el comité, usted cree que eso favorece que vayan a ser
unas oposiciones públicas, independientes y meritocráticas,
cuando el comité de empresa está diciendo que hará todo lo
posible para que se queden los actuales?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Garrido.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Gràcies, Sr. President. De les seves paraules, per molt que
digui, la conclusió és que no votaran a favor del salari mínim
interprofessional, perquè estam d'acord, però..., és que no hi
han votat mai, no hi han votat mai. Vostès: estam d'acord?, sí,
però que es davalli no sé què i no sé quants! Escolti, no, hi
votaran en contra, ho intenten vestir, ho vesteixen, li posen un
parell de floretes, li donen quatre voltes, però al final és un no,
i és un no als treballadors i és un no als salaris dignes, i ja està,
ho vesteixi com ho vesteixi, ho digui com li doni la gana!
I no ha contestat. Vostès volen tancar IB3, si volen tancar
IB3, què faran amb els treballadors? Què faran amb el sector?
Què faran? Perquè resulta que costa 1.000 milions en no sé
quants d'anys i és una barbaritat i és un malbaratament de
doblers que fa por això d’IB3. És que els tiram, sembla que els
tiram una mica per la finestra, és un malbaratament, però què
es farà amb els treballadors? Perquè està molt bé dir tancarem.
I si tancam què fem, què fem amb els treballadors, no només
d’IB3, sinó de les empreses que té contractades IB3, amb el
sector que depèn de manera directa o indirecta d’IB3? Perquè
no ho ha contestat.
I crec que és bo, dins aquest debat que mantenim avui, que
crec que és un debat sa i s’ha d’intentar promoure moltes més
vegades, perquè tothom sàpiga clarament què pensen els altres,
què faran amb els treballadors? Al carrer, m'imagín, no? A
compte de l’atur, que vagin a cobrar de l’atur i ja està, i ja
veurem!
Vostè diu, no necessitam, IB3, perquè l'oferta que dóna IB3
la donen les cadenes privades. Tampoc no necessitam
clíniques, eh?, perquè l’oferta que dóna Son Espases, la dóna
la Rotger, i tampoc necessitam escoles, perquè oferta que ens
doni l'Escola Graduada ens la dóna La Salle, no? Per què
necessitam el sector públic?
Aquí hi ha la gran diferència entre vostès i nosaltres. Vostès
no creuen en el sector públic, no creuen en l'administració,
vostès únicament creuen en el que a vostès els interessa i és en
la cosa privada, hi ha coses amb les quals no podem gastar
doblers, però en subvencionar corregudes de toros, podem
gastar el que ens doni la gana, perquè això és súper espanyol i
és el que necessitam veure tots per la tele i és el millor del món!
Ara, tenir una televisió pública, de qualitat, independent independent-, que això és el que a vostè li sap greu,
independent, que no rep pressions polítiques absolutament de
ningú, això no li interessa.
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Contestant la seva darrera pregunta, ho torn dir, es veu que
no m’explic bé: concurs oposició o oposició, això és el que
mana la llei fer; si el comitè d'empresa diu que faran el que
sigui perquè tothom quedi, idò per ventura és que tothom
estudia molt, no?, perquè aquí a lo mejor tenemos la mirada un
poco sucia, no?, faci aquest plantejament.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

El que diu la llei que s'ha de fer, l'accés a la funció pública
és amb capacitat, mèrit i igualtat, i ho diu la Constitució i ho
desenvolupen les lleis de funció pública, l’estatal i
l’autonòmica, i d'aquesta manera s'haurà de fer, i s'haurà de
pactar dins un procés de negociació col·lectiva amb els
sindicats, amb els representants dels treballadors i s'hauran de
pactar percentatges de concurs, percentatges d'oposició,
s'hauran de pactar temaris, com es fa amb qualsevol empresa
pública o com es fa a tota l'administració pública, perquè es fa
així. I s'haurà de fer, i la gent s'haurà de sotmetre a aquests
processos quan es realitzin i s'haurà de pactar la seva
temporalització, etc.

D'acord. Passarem al següent grup parlamentari, El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

S'haurà de fer? Sí que s'haurà de fer, perquè això és el que
ens diu la llei i ens ho diu la Constitució: igualtat, mèrit i
capacitat. I el millor per a tots és fer els processos d'aquesta
manera, amb igualtat, mèrit, capacitat i amb total transparència,
que això és el millor que ens pot passar a tots. Es farà d'aquesta
manera? Estic segura que sí, arribat el moment estic segura que
sí, però ha d'arribar el moment.
I vostè intenta posar ara dubtes sobre quelcom que ni tan
sols ha arribat.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Li queda un minut, Sr. Campos.

Sin comentarios.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, moltíssimes gràcies per comparèixer en aquesta
comissió, ja em va bé que sigui en aquesta o en qualsevol altre,
si és aquí que el Parlament li ha dit que vengui, benvinguda
sigui, igual que a tot l'equip.
Estic d'acord, de totes maneres, amb el Sr. Fuster, amb el
que ha dit al principi, ja gairebé sembla la prehistòria en
aquesta compareixença d'avui, llarga i intensa, un debat sa com vostè deia-, i és que de totes maneres pensam que aquesta
comissió s'hauria de poder reunir el mes de febrer per poder
avaluar i controlar la programació d’IB3 Ràdio i Televisió.
L’aritmètica parlamentària és molt capritxosa, m'ha
col·locat aquí, darrere qui m'ha col·locat, davant qui m'ha
col·locat, quan em toca intervenir, així és que només puc
reiterar el compromís d'aquest grup parlamentari amb
Radiotelevisió, IB3. Li desitjam una llarga vida, no només té
periodistes, té càmeres, té tècnics de so, té productors, té
realitzadors, té maquilladors, té decoradors, té un seguit de
professionals que es deixen la pell més enllà d'una feina
mecànica, que és devoció, que és passió, que és una manera de
viure.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, poner al
mismo nivel una televisión pública con la sanidad y la
educación, ¡vamos!, y decir que porque nosotros queremos
cerrar IB3 estamos en contra de la sanidad y la educación
pública, pues es intentar hacer una pirueta que no le ha salido.
Nosotros defendemos los servicios sociales, la educación, la
sanidad, pero todo aquello que es superfluo, como es IB3 TV,
que cuesta una barbaridad al ciudadano y que no da nada
añadido y que no lo ve además casi nadie, perdone que le diga,
pero eso es despilfarrar.
Simplemente, Sra. Garrido, para terminar, le agradezco sus
respuestas. A nosotros sí que nos importan los trabajadores y
ese es su modelo, que acabará con todos los trabajadores en la
calle, en el paro, como todas sus reformas laborales, como
todas las políticas, y ahí están los incrementos de desempleo.
No somos nosotros, son ustedes los que no miran por los
trabajadores.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Consellera.

Així que desitjam a IB3 que tengui molts d'anys de vida,
que tengui productes cada vegada millors, la seva qualitat per
a nosaltres és indiscutible i amb un pressupost de 34 milions
d'euros no es fa si no ets un professional i tens passió pel que
fas. Això que quedi clar.
40 milions encara no, no vull contestar a ningú, però els 40
milions és un futurible que encara no se sap, és que s’ha repetit
diverses vegades que ens costa 40 milions d'euros, i jo crec, de
totes maneres, que és molt petit el pressuposts que té IB3.
I sempre em toca defensar-la perquè, bé, hi ha qui diu que
defensen els treballadors, però a la vegada el que fan és que la
volen tancar, a mi tampoc no em quadra això que acab
d'escoltar.
Però, bé, consellera, anem al que anem, i vull saludar també
el Sr. Manresa, director de IB3, esper que torni aquest mes de
febrer, que el Parlament el convoqui perquè tenim preguntes a
fer-li també a vostè. Vull saludar els membres de l’APAIB, de
l’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears.
I, per cert, li vull fer una reflexió d'entrada, per una banda
reclama una cosa, però, per altra empipam a altres, jo estic
segura que els membres de l'Associació de productors i
productores estan molt contents que hi hagi una internalització,
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és un altre apartat d'aquesta ràdio i televisió, però també és cert
que si vostè ens hagués escoltat quan als pressuposts de la
comunitat autònoma vàrem presentar una esmena de 2.800.000
euros per a producció pròpia, que ens varen negar, que no ens
la varen aprovar, que hi varen votar en contra, crec que tothom
estaria content.
Ho dic perquè vostè ha dit: no, no ens costarà massa més,
són 6,6 milions d'euros anuals; com si no fos res, ells li
demanen 4 milions -4 milions- i vostè..., la primera pregunta
que li vull fer és: quin compromís agafa quan vostè diu..., perquè fa mesos deia: no, no hi ha ni un euro més per a
producció pròpia-, en aquests moments la pregunta és: estam
intentant incrementar la partida per a producció pròpia? Estam
intentant fins on, quants de milions seran, quan arribaran
aquests doblers?
I li vull fer una altra reflexió, estic absolutament d'acord que
la columna vertebral, el bessó, el bàsic d'una televisió i una
ràdio públiques són els serveis informatius, però també li vull
recordar que són dues hores i mitja d'informatius i que si no hi
ha lluentor al voltant d'aquests serveis informatius no serveix
de res, com passa del 19% d'audiència a què davalla? Demani’s
per què davalla l’audiència després d'un informatiu o abans, tal
vegada és que necessita posar més recursos.
Li ho dic perquè ens trobam en un any 2022, on el Sr.
Manresa sempre treu pit de ficcions que s'han estrenat, de
programes que s'estrenen, de coses que es fan, bones i, a més,
amb pressuposts que no són massa grans, però què li passarà
l'any que ve, Sra. Consellera, a vostè i a IB3 Ràdio i Televisió?
Passarà una cosa: que és que tot allò que s'estrena enguany
s'acabarà, ja s'haurà estrenat, i que l'any que ve ens trobarem a
l'any 2023 i amb 7 milions d'euros vostès no tendran una
producció feta ni gravada, ni una ficció, ni un programa, ni uns
concursos, no podran fer res de tot això, perquè no hi ha
doblers. I a l'any 2023 ja no és que es defensin els treballadors,
és que vostès han de defensar IB3, i si volen defensar-la cada
dècima d'audiència costa sang, suor i llàgrimes, cada dècima
d'audiència, i ho saben molt bé, perquè un 5% d'audiència que
uns critiquen nosaltres pensam que és una proesa per a una
televisió autonòmica en una època digital en què tothom veu
televisió a la carta, un 5 és un 10 i permeti’m que ho digui així!
Així és que faci aquesta reflexió i li ho dic des de l’efecte
cap als professionals d'aquesta televisió autonòmica i d'aquesta
indústria. Si vostè vol programes i IB3 programes de cara a
l'any que ve, el que han de fer és posar doblers ara, 2.800.000
euros era la nostra esmena que no ens varen aprovar.
Dit això, passem a la internalització, és que no li puc fer
moltes preguntes sobre aquesta qüestió perquè no vull que em
torni a explicar això del concurs oposició, ho hem entès
perfectament, quin és el procés, que dia 1 de febrer vostès el
donen per tancat tot i que encara quedarà un camí molt llarg per
fer.
Estam absolutament d'acord que el model que li deien en
aquell moment d’IB3 és una absoluta anomalia, ho diu el Sr.
Manresa sempre; nosaltres hi estam d'acord, ho hem patit, ho
hem viscut i no només pels informatius, sinó per tot, és que allò
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d’IB3 es va obrir d'aquella manera, amb un pressupost llavors
de 130 milions d'euros i..., bé, al final és una anomalia.
Vostè ha parlat de clima laboral, el clima laboral jo crec que
parlar d'un clima laboral, igual que ha fet el Sr. Fuster,
permeti’m, és un eufemisme, no és un clima laboral, és una
injustícia flagrant que han patit els treballadors i treballadores
d'aquesta casa. Què passa, què hi havia un clima laboral millor
a l'any 2005? És que acabaven d'entrar, és que s’ha jugat amb
la il·lusió de les persones. És clar, arriba un moment que quan
duen des de l’any 2005 i uns no són IB3 i la resta tampoc, estan
cremats, normal, normal! No és el que pesa una tassa, és el
temps que l'has d'aguantar, si l'aguant un minut no em pesarà,
si l’aguant cinc hores em caurà el braç, això és el que ha passat
als treballadors d’IB3.
Per altra banda, quina garantia tenen els treballadors d’IB3,
radio i televisió, perquè s'ha parlat aquí molt de televisió, però
vull recordar que tenim una ràdio i que hi ha uns professionals
extraordinaris, quina garantia tenen que aquesta internalització
finalment es faci?
Li ho dic perquè, jo no és que tengui dubtes o en deixi de
tenir, però a nosaltres ja ens han traslladat alguns treballadors
dubtes de veure si això és un globus sonda perquè hi hagi pau
social aquest any 2022, que hi hagi pau amb els treballadors, i
que resulti que a l'any 2023 no s'hi arribi, ho dic perquè els
tranquil·litzi, eh?, no és perquè jo tengui cap dubte ni un, ni el
meu grup parlamentari.
Per altra banda, què més li volia dir? Ah!, vostè ha parlat
d’independència, aquesta ràdio i televisió són independents.
D'acord. Nosaltres com a govern no hi podem entrar, no hi
podem interferir, d'acord, hi estic d'acord i, a més, ha de ser
així, però vostès poden fer una cosa, que és posar doblers, no
necessiten que vostès hi intervenguin, posin doblers que hi ha
treballadors súper preparats que ho poden fer. Vostès el que
poden fer és donar doblers cada any, 34 milions d'euros no
abasten. Ara en posaran 6 més, arribarem als 39 o als 40, no
abasten; i li record els 3 milions o 4 que li demanen les
productores. O sigui, crec que vostè sap perfectament que hi ha
altres comunitats autònomes amb la mateixa població que
nosaltres que manegen un pressupost que dobla el que té IB3.
La pregunta només és una, apostam o no apostam per IB3?
Apostam per la televisió pública? Idò, facem-ho amb valentia,
facem-ho amb valentia perquè sembla que es posen de perfil,
sembla que es posen de perfil quan parlam de..., sí, no, la tenim
oberta, però, sap què? Li donarem un poc d'aire, un poquet
d'oxigen, que no es mori; però no és això: apostam per la
indústria? Té una oportunitat extraordinària, consellera,
d'apostar de veres, no només amb la internalització. Ens sentim
orgullosos d'aquesta ràdio i d’aquesta televisió, dels seus
professionals, volem que aquesta indústria tiri endavant? Idò,
ho hem de demostrar així, apostant de veres, costi el que costi,
-bé, costi el que consti, dins uns pressuposts- que siguin... bé,
coherents, però és que coherent no és el pressupost que té IB3
ara mateix, no és coherent el pressupost que té. No vull anar als
130 milions del Sr. Matas que deia: ¡hágase!, no, però 34
milions i ara amb aquesta pujada per la internalització no, no
abasta.
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Sigui valenta, jo sé que vostè ho és, sigui valenta, jo sé que
vostè ho és. Apostam per la indústria? Idò, vinga, hem de posar
més doblers. I no es preocupi, aquests professionals no
defrauden mai, li ho dic perquè els conec.
Llavors, per altra banda, ha demanat la col·laboració dels
grups parlamentaris, la nostra la tendran tota.
I, simplement, no he vengut a parlar del meu llibre, però, és
clar, nosaltres li vàrem proposar una moció on li demanàvem
que -bé, nosaltres dèiem en 6 mesos, vostès varen dir en 12-, es
fes l’estudi sobre la possible internalització o no d’IB3; al final
en vaig proposar 9, vostès varen dir sí, i serà casualitat, però és
que ha estat, s'han acomplert els nou mesos i als 10 vostè
anuncia la internalització, doni’m una mica de mèrit a la feina
que hem fet des d'aquest grup parlamentari! És una decisió
política? És una decisió política, però tal vegada si no li
haguéssim posat terminis vostès no l'haguessin feta. M’és igual,
jo no vull que vostè em doni l'enhorabona ni em pegui un copet
a l'esquena, però, bé, això crec que és una mica així.
En qualsevol cas, l'enhorabona és per als treballadors i
recordi que ara té una altra assignatura pendent, vostè ha dit: un
any passa molt ràpid, no tenc temps, però és que té la
internalització, per una banda, i l’agenda programes per l’altra,
les productores. O sigui, no és que tengui un repte al davant, en
té dos, de moment, en té dos. Aposti per la indústria, vostè té
l'oportunitat, no ho agafi com un problema sinó com una
oportunitat, perquè ho és, i segurament les coses milloraran
molt.
Torn a repetir, llarga vida a IB3, un 5% és un goig
d'audiència i sempre podrem pujar, això sí, posant-hi més
recursos.
Gràcies. Bé, no sé si li voldré demanar res més. Vostè
contesti’m. No sé quin temps he esgotat, perquè no anava a
parlar gens i llavors me vengo arriba.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula...

que, ara sentirem la resta, fan una aposta ferma per aquesta
Radiotelevisió pública i crec que tots compartim que aquesta
aposta ferma passa per aquesta internalització dels serveis
d'informatius. I sí, li hem de donar l'enhorabona a El Pi, El Pi
va espitjar, és cert, vull dir, això ho hem de reconèixer, jo crec
que he reconegut en altres ocasions, i sap perfectament que no
em consta res reconèixer les coses, i El Pi va espitjar en aquest
sentit.
Al mateix temps, crec que era tot allò que anava arribant, he
explicat la taxa de reposició, que la Llei de pressuposts en el
desembre ja directament ens va fer veure que ho podíem fer
amb la taxa de reposició, i també el fet que els contractes
acabin l'any que ve, finals d'enguany, a l'any que ve. Perquè, és
clar, tampoc no podem com a gestors públics assumir que en
qualsevol moment pots fer la internalització i pagar
indemnitzacions; és a dir, fer, haver prorrogar els contractes i
deixar caminar, doncs, jo trob que a nivell de gestió i
d'eficiència i de responsabilitat en la gestió no es podia fer.
Per tant, la decisió s'ha de prendre i s'ha de notificar en un
temps prudencial perquè les empreses que ara tenen els
contractes es puguin organitzar, perquè tu tens una empresa que
tenia un contracte de dos anys amb una possibilitat de pròrroga
de tres, si les empreses pensaven en contractes de cinc anys, no
és el mateix que pensar en contractes de dos. Per tant, un temps
prudencial perquè les empreses puguin organitzar-se i sobretot
un temps prudencial per poder dur endavant tota la negociació
amb els sindicats, que no serà senzilla i no es pot fer en dos
dies, i amb temps per preparar l'entrada de 350 persones dins
IB3, perquè hem de preparar l’entrada de 350 persones, han de
tenir els mitjans materials per poder fer feina que ara mateix els
subministra, i era una de les preguntes que em feia el Sr.
Campos, que els subministra l’empresa. Què farem amb els
cotxes, càmeres, etc.? Bé, idò, això és el que hem de preparar.
Què ha coincidit amb el temps? També, ha coincidit tot.
Què hem tengut, que teníem l’amenaça aquella que acaba el
termini, acaba el termini, acaba el termini? També, són les dues
coses, intentam acomplir el mandat que ens dóna el Parlament
com podem, no l'hem acomplit exactament amb els tempus que
es varen posar, però vostè també sap que en aquell moment jo
havia demanat més temps i dins la negociació no va poder ser.

LA SRA. PONS I SALOM:
Quin temps duc, president?
EL SR. PRESIDENT:
... la Sra. Garrido. Li queden cinc minuts.
LA SRA. PONS I SALOM.
Ah!, així mateix.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sra. President. Sra. Pons -li he dit Sra.
President, perdó, Sr. President-, Sra. Pons, jo, mèrit del..., jo
crec que tots els grups polítics, llevat del Sr. Campos, que hem
tengut el debat fa una estona, però tots els grups polítics jo crec

I estic d'acord amb el que vostè planteja de la televisió, jo
crec que compartim el model i compartim molta part del model
del que esperam d’aquesta televisió, del que volem d’aquesta
televisió i que aquest 5% d'audiència, estic d'acord amb vostè,
és un 10, és un 10 perquè competim..., aquí no competim..., no
ho sé, amb Fibwi, per exemple, que se n'ha parlat avui,
competim amb Amazon, competim amb les grans plataformes,
amb les televisions generalistes, amb YouTube, amb TikTok,
és a dir, la competència és brutal, i que IB3 mantengui aquest
sector d’audiència crec que és important, i que val la pena
posar-ho en valor, com vostè feia en aquest moment.
I em deia: arreglam una cosa i empipam els altres. Jo esper
no haver empipat ningú, també li dic perquè no és que arreglem
una cosa i empipem..., crec que donam resposta a una demanda
no únicament d'un col·lectiu de treballadors, sinó a una
demanda ciutadana, que és la internalització dels serveis, i és
tenir una televisió pròpia i és tenir una televisió de qualitat, i els
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serveis d'informatius formen part d'aquesta televisió de qualitat.
Jo ho he dit un parell de vegades, però són el bessó perquè així
ho pens, crec que són el que ens aguanten la resta del servei.
Però, és cert, que no únicament abasta amb els serveis
informatius, sinó que tota la graella que es posa a disposició
dels ciutadans ha de tenir la mateixa qualitat i també formen
part dels serveis públics. Per això li dic que fem feina en aquest
sentit, però ens hem trobat en el moment econòmic que ens hem
trobat, fem feina perquè hi hagi un increment pressupostari,
perquè l’increment pressupostari arribi a tota la graella de la
Televisió d’IB3, però vivim en el moment que vivim.
I jo ara no li contaré, crec que no és el lloc oportú per
fer-ho, però ni els problemes de finançament que pateix aquesta
comunitat autònoma, moltes vegades quan ens comparam amb
altres comunitats autònomes que no tenen els nostres problemes
de finançament. I crec que al seu grup no li he d'explicar aquest
tema: els problemes de finançament que tenim, la situació
especial que tenim també, com hem hagut de fer front aquests
anys a tota la situació epidemiològica, la lluita contra la
COVID-19, que aquesta comunitat autònoma no ha acomiadat
ni un empleat públic que es va contractar per fer front a la
pandèmia, no hem acomiadat cap mestre, no hem acomiadat
cap professor, no hem acomiadat cap sanitari. L’esforç
econòmic que es fa des d'aquesta comunitat autònoma és brutal
i també hem de fer un esforç econòmic brutal per la
Radiotelevisió de les Illes Balears, però de vegades asseguts
allà davant és molt més fàcil que estar asseguts aquí, i això
també m'ho ha de reconèixer, perquè jo també he estat a
l'oposició i la situació a l'oposició és còmoda, és molt còmoda,
perquè és molt fàcil dir segons què, que després no ets capaç de
poder fer en el moment que governes. I jo crec que a aquest joc
hi hem jugat tots, jo hi he jugat en el seu moment, vostè hi juga
ara, jo esper seguir jugant des d'aquí molt de temps, però, vaja,
això ja ho diran els ciutadans molt més endavant.
Vostè deia: apostam per una televisió pública? Sí, apostam
per una televisió pública de qualitat, hi apostam, hi apostam; és
a dir, em demanava una quantia econòmica concreta, no la hi
puc donar, no la hi puc donar en aquest moment, no la hi puc
donar, hi fem feina, però sí apostam per una televisió pública
de qualitat, crec que la mostra és més que evident que hi
apostam.
I quant que li han arribat treballadors que diuen a veure si
això és un globus sonda, si la internalització per a pau social al
22...; és a dir, si ara jo..., irònic totalment, eh?, i que ningú em
tregui això descontextualitzat, perquè seria..., irònic totalment:
pau social en el 22 i guerra en el 23? No, home, seria a l'inrevés
no? No. La internalit..., va de bo? Sí que va de bo. Jo crec que
la prova que jo sigui aquí avui és que va de bo, i va de bo i crec
que ho he explicat abans, és el moment de fer-la, perquè acaben
els contractes, perquè tenim la taxa de reposició que no la
necessitam. L’entrebanc és el pressupost, sí, però hem de
caminar i hem de superar aquest entrebanc que tenim, és a
dir..., perquè hi haurà d'haver un increment del pressupost, sí
que hi haurà d'haver un increment de pressupost, i això és el
que haurem de treballar aquest any, això és el que es treballa
amb Funció pública, això és el que es treballa amb Hisenda i
això és el que es treballant amb la direcció d’IB3, i intentar que
el procés es faci de la manera més ràpida i més garantista
possible. I també tot quan arribi, perquè els processos tenen el
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seu temps i el consell d'administració haurà de prendre la
decisió en un moment determinat de la no-pròrroga.
Aquí la decisió al final és aquesta no-pròrroga, la nopròrroga és la que haurà de venir avalada per tots els informes
de Funció Pública, d’Intervenció, d’Hisenda i del departament
de Presidència, del qual depèn l’ens, a part dels mateixos
serveis de control de la casa.
Per tant, apostam per la televisió? Sí, sí, jo crec que és més
que evident.
I crec que no m'he deixat res del que m’ha dit.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Garrido. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, president. Sra. Garrido, li repetesc la reflexió que
li he fet, ho faig des de l’estima a aquest ens públic de
Radiotelevisió d’IB3. És a dir, aquests doblers que vostès
encara no han pogut quantificar, els han de quantificar, no per
al bé dels treballadors ni les productores, s’ha dit aquí a
qualque moment, és que, si no, la meitat quedaran pel camí, és
que quedarà pel camí IB3. És que si no tenen una programació
forta, potent i renovada, o renovada en capítol, venc a dir, no
és que vulgui llevar cap dels programes que ara hi ha que
funcionen i funcionen bé, però si no tenen una producció nova,
producció pròpia nova, de cara a l'any 2023, l’audiència
baixarà, perquè és que ja ho hem vist, és que posarem la tele i
direm, ah, no això ja ho he vist, ah, no, a la ràdio, és que això
ja ho he escoltat; és que això és així.
Per tant, li torn a fer la mateixa reflexió -que vostè m’ha
entès perfectament- i li torn a dir, posin doblers ara per a les
productores perquè l'any que ve puguin tenir programació per
estrenar en el canal que és de tots i que tots estimam.
Hi ha una diferència entre vostè i jo, i és que vostè va ser a
l'oposició, jo només he estat a l’oposició, simplement ho dic
per alleujar la conversa, en aquests moments; qui sap el que ens
depararà el futur.
I sí, sé que hi ha problemes de finançament en aquesta
comunitat, és una de les lluites d’aquest grup parlamentari, és
vera, Madrid nos mata, però també li dic una cosa: la COVID19 no ho pot justificar tot, tot i que entenem que estam en
pandèmia, que hi ha hagut unes despeses extraordinàries, que
hi ha hagut unes inversions extraordinàries, jo tot això no ho
discutesc, però el que sí discutesc és que si IB3 a qualque
moment, abans de la pandèmia ha tengut més milions, per
exemple, per a programes, ha estat perquè..., de rebot, ha estat
com jugar a truc, de cop, pum, hi ha hagut un rebot, hi ha hagut
un retruc, i ens han tocat els doblers d'IVA, o ens han tocat
doblers del que sigui.
No, és que han de tenir 10 milions, de sortida però, de
sortida han de tenir els 10 milions! I no és la COVID que ha fet
que aquest pressupost no hi sigui, això ja passava abans.
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Per tant, estic contenta que la internalització es dugui a
terme. No volia cap medalla, gràcies per donar-nos
l'enhorabona. Nosaltres estam contents, però crec que qui està
d'enhorabona i els que ho han lluitat han estat els treballadors
d'informatius.
Així que res més, simplement dir que creiem fermament que
IB3 és cohesionadora, que nosaltres sabem molt més que no
sabíem abans el que passa a Menorca, Eivissa i Formentera, i
els de Formentera saben el que passa a Menorca, a Eivissa,
perquè era més fàcil..., bé, això de la connectivitat en aquest
moment, ja no ho parlaré, però era més fàcil anar a Barcelona
que viatjar a una altra de les illes de la nostra comunitat
autònoma. Gràcies a IB3, això passa. I crec que les modalitats
de les Illes també compareixen en els canals..., bé, a IB3 Ràdio
i Televisió, el que passa és que si només parlam el castellà no
entenem el matís que suposa la diferència entre ser de les Illes
o ser de Catalunya.

compartida, i faria bé de prendre nota sobre aquesta
preocupació, que tenim tots els grups i que hi seguirem
insistint, en tot cas.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Garrido.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sí, molt breument, perquè al final a la Sra. Pons li deia que
compartíem les reflexions, crec que amb el seu grup compartim
plenament les reflexions que ha fet i li assegur que la
preocupació que vostè manifesta i que han manifestat altres
grups, també és una preocupació del Govern en aquest moment.

Gràcies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons, té la paraula la consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltíssimes gràcies per la reflexió, ho compartim.
EL SR. PRESIDENT:
Passarem al següent grup parlamentari, el Grup Mixt, té la
paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions i la seva compareixença. I També em vull
afegir a donar la benvinguda a l'Associació, a l’APAIB, i al Sr.
Manresa i al seu equip.
Jo seré breu, Sra. Garrido, primer perquè és tard i volem
arribar..., hi ha una altra comissió, i després perquè li he de dir,
sincerament, que és que subscric cada una de les paraules que
ha dit la Sra. Pons, una darrere l'altra, crec fermament també
que s’ha de fer aquesta defensa ferma d'un sector audiovisual
que és que és potent i que ho ha de ser encara més.
Vostè ja ho sap, que nosaltres estam molt satisfets i molt
contents amb aquesta internalització, l'hem defensada sempre.
Perquè, a més a més, pensam que l’externalització el que fa és
precaritzar i devaluar els llocs de feina d’uns professionals, que
han demostrat i segueixen demostrant la seva vàlua
professional i, sobretot, la seva implicació amb aquest sector
públic.
Només comentar aquesta... No, perdoni, Sra. Consellera.
Crec que seria interessant per això que s’endugués a la cartera
aquesta preocupació que hem demostrat diferents grups
parlamentaris respecte del sector audiovisual propi de les Illes
Balears, és un sentiment compartit, és una preocupació

Gràcies. Torn per al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Fernández.
EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:
Gràcies, Sr. President. Bé, bona tarda a tots i totes, senyors
i senyores diputades, i gràcies, Sra. Consellera, per
comparèixer en aquesta comissió parlamentària, per donar
detalls, explicacions, per retre comptes, d'aquest procés tan
cabdal per a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
per comparèixer a petició pròpia, i ja dic, donar-li les gràcies,
perquè, evidentment és la seva obligació, ho ha fet vostè a
petició pròpia, però de vegades crec que estam acostumats els
darrers anys que això sigui així, però cal recordar que no
sempre això ha estat així.
Reconèixer, Sra. Consellera, la complexitat de la decisió,
que afecta al voltant de 350 famílies, una complexitat jurídica
que vostè ha explicat, i crec que era el més important d'aquesta
compareixença, fer pedagogia i evitar que altres grups
parlamentaris poguessin fer discursos demagògics i que
intentessin manipular aquest fet; és una decisió que requeria
rigor, que requerirà a partir d'ara lleialtat mútua entre tots els
actors, per tal de poder finalitzar aquest procés i que arribi a
bon port.
Destacar també el grup de treball que vostè ha explicat que
es farà durant aquest procés, que no em sembla una cosa
menor, que és molt important, precisament perquè respon a la
voluntat de dur aquest procés amb diàleg, amb seny, amb rigor
-insistesc-, com s'ha fet fins ara.
Que han sabut també aprofitar la circumstància de la taxa de
reposició, hi ha alguns grups que ho han deixat com a una
qüestió menor, i jo crec que vostè ho ha explicat perfectament:
s'ha aprofitat aquesta circumstància perquè ara era possible ferho. Ara s'ha pres aquesta decisió política valenta, perquè és una
decisió política que ha pres el Govern de les Illes Balears, ho
dic també perquè alguns han dit que això era una cosa que
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prometíem des de fa molt de temps, que fa molt de temps que
es prometia això. Bé, idò, ho hem fet, el govern d'esquerres ho
ha fet, ha pres aquesta decisió, i ho dic perquè també n’hi ha
alguns que sembla que ho diuen com si no haguessin tengut
responsabilitats de govern mai en aquesta comunitat autònoma.
Crec que la decisió -com deia- sobretot genera estabilitat a
l’ens públic i estabilitat als treballadors dels serveis
informatius. Important recalcar el que vostè ha dit, aquesta
despesa màxima de 6,6 milions de sobrecost que en qualsevol
cas no anirà en detriment de la producció de continguts, que
això és important també perquè alguns grups han parlat
respecte d’això.
I per acabar, consellera, perquè no vull robar més temps, ja
hem tengut -crec- una comissió ben llarga i ben detallada on
hem pogut resoldre molts dubtes, vull dir-li que em sembla una
qüestió cabdal la internalització del servei d'informatius, però
crec que, com vostè ha dit, qualque vegada no soluciona tots els
problemes ni la complexitat del model de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, és una qüestió cabdal? Sí,
però no és tot el model de televisió i ràdio pública. Jo crec que
ens hem de seguir fent la pregunta i treballar de debò en quin
model de televisió i de ràdio volem per a aquesta comunitat
autònoma, quin model de radiotelevisió pública volem de futur,
amb nous continguts, com vostè deia, adaptada a la societat
actual, a les noves plataformes i que sigui capaç de retenir i de
captar uns nous espectadors i oients.
En definitiva, Sra. Consellera, al nostre grup parlamentari
ens trobarà per donar-li suport, per agrair-los la feina feta i
sobretot a treballar pel que importa que és per una
radiotelevisió pública de futur i de qualitat per a aquestes illes.
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moment, la preocupació que manifesten els distints grups
polítics, no únicament pel que fa als serveis informatius, sinó
pel que fa a la resta de programació i sobretot a la producció
pròpia de la Radiotelevisió.
Vull reiterar, per part meva, que els deman col·laboració i
crec que serà molt necessària durant aquest any que ve per
davant, col·laboració a tots els grups polítics, perquè aquesta
comissió és la que té encomanada les tasques sobre IB3,
col·laboració i comprensió moltes vegades, que serà una mica
complex.
També un missatge als treballadors, també de col·laboració
i comprensió en aquest sentit, perquè ens queda un camí que jo
els deia en el seu moment, els deia: no serà un camí de roses,
sinó que serà un camí d’espines, perquè serà un camí molt llarg
a l’hora d’anar caminant-lo poc a poc, però crec que entre tots
aconseguirem tirar endavant.
I de nou manifestar la disposició del Govern, la meva
disposició en el moment que ho requereixin els grups de donar
explicacions de tot el procés així com es vagi posant en marxa,
és a dir, aviat la primera passa més formal que es farà serà
aviat, i això és una resposta que els hauria de donar el director,
perquè no sé exactament quan, però en el proper consell de
direcció ja s'iniciarà, es posarà en marxa la comissió de feina
amb els cinc comitès d'empresa i aquesta serà una de les
primeres passes formals, en duem moltes a nivell administratiu,
però vull quedar a la seva disposició pel que hagin de menester
en tot moment.
I gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Una vegada acabat el debat, volem
agrair la presència de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez i
dels seus acompanyants.

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula, consellera.
I no havent -hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies. Ja, per acabar, que crec que duim aquí una
sèrie d’hores importants, vull agrair el suport del Grup
Socialista, com no pot ser d'una altra manera, també agrair les
paraules del Sr. Fernández, i compartesc el que deia: la
internalització dels serveis informatius arregla tots els
problemes que té IB3? No, tant de bo, tan de bo fos així de
senzill, que no és senzill tampoc, però tant de bo amb això
s'arreglàs tot! I no, necessitam fer moltíssima feina i crec que
avui s'ha parlat molt de model i crec que aquesta comissió ha
de continuar parlant de model que és a qui correspon parlar del
model d’IB3, i el model passa pels serveis d'informatius, passa
per la producció de ficció, passa per moltíssimes bandes i
sobretot passa per fer aquesta televisió propera i pròxima als
ciutadans i sobretot independent. Jo crec que és una cosa que
no hem de deixar de dir en cap moment perquè és bàsic.
Per tant, jo, a títol ja de conclusió, vull agrair el suport dels
grups, agrair el suport de tots els grups a aquesta
internalització, me’n duc, com deia la Sra. Font ara fa un
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