
Nada más. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)

El senyor vicepresident primer:

Muchas gracias, señor president.

Té la paraula l’il·lustre diputat Joaquim Puig i Ferrer, del

Grup Parlamentari Socialista-Progressistes, per a formular

la pregunta al president del Consell.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, president.

Senyor Olivas, cada u assumix el cost que pensa que és

el millor per als valencians. Vostés han d’assumir el cost

d’haver impedit que tinguem una autonomia de primera des

del primer moment. Són els culpables que no hàgem sigut

autonomia de primera, per culpa seua. (Aplaudiments des

d’un sector de la Cambra)

Assistim, senyories, al final d’un intent que el seu par-

tit inicià només arribà al Govern: dinamitar la televisió

pública valenciana. La confirmació més evident del seu

fracàs en la gestió de la televisió és l’anunci de la privatit-

zació. Han dilapidat 150.000 milions de pessetes. Han

endeutat la televisió per a les pròximes dècades. Han pri-

mat el malbaratament, l’amiguisme, la banalització. I ara,

despreciant l’acord unànime d’estes Corts que va fer pos-

sible el naixement de la Radiotelevisió Valenciana, ara

volen vendre-la, ara volen regalar-la. I jo li pregunte: Per

què volen regalar-la? Per què volen regalar la televisió?

Per què volen privatitzar-la?

Conte’ns ací, ací, no en cenacles, ací, conte’ns quins són

els criteris de la privatització, i conte també quins són els

beneficis dels valencians en esta operació.

Gràcies.

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies, senyor Puig.

Senyor president del Consell.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señorías.

Señor Puig, realmente usted me hace tres o cuatro pre-

guntas en una, y yo voy a tratar de agrupar la contestación

en una única respuesta.

La privatización de la gestión de la Radiotelevisión

Valenciana se hace para cumplir el programa electoral con el

que nos presentamos a las elecciones de 1999, (aplaudi-

ments des d’un sector de la Cambra) que obtuvo, además,

un respaldo del 48,60% de los votos emitidos y un total de

1.083.306 votos. Por eso lo hacemos.

El senyor vicepresident primer:

Senyor Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, president de les Corts.

Senyor Olivas. Vosté, evidentment, no té resposta. No té

resposta ni per a esta qüestió ni per a moltes altres. No té

resposta perquè no té autonomia política, perquè la seua

capacitat de decisió depén només d’eixe que ha fugit, no de

res més, no li permeten fer res més.

Per tant, l’únic que vull dir-li és que vostés han arruï-

nat la televisió econòmicament i èticament, i ara volen

regalar-li-la a algú amb noms i cognoms, que ha estat el

cooperador necessari per a la devaluació de la radiotelevi-

sió fins a extrems inimaginables. L’han desafectada de la

societat i han generat, des del cinisme, la voladura contro-

lada de tota credibilitat, de tot compromís democràtic que

naixia de l’Estatut.

Senyor Olivas, s’atrevix vosté a dir-los als valencians

qui pagarà els desvaris econòmics?, qui pagarà les seues fac-

tures milionàries? Els valencians de les pròximes dècades,

els valencians que encara no han nascut, estaran pagant

Tómbola i altres subproductes per molts anys, i molts d’ei-

xos programes que vostés han pagat a amics del poder,

amics del PP.

Han trencat ara, sense més, el consens, l’acord unànime

de creació. I es burlen del Parlament presentant un pressu-

post de la Generalitat per al 2003 que endeuta en més de 123

milions d’euros més la Televisió Valenciana, 20.000 milions

de pessetes, i no diuen encara que van a fer la privatització

en el pressupost, una privatització que tenien lligada o ben

lligada, almenys, fins a abans d’ahir. Jo no sé si ara la tenen

tan ben lligada. En qualsevol cas, està bé que ara que puja

ací i explica alguna cosa, i no falte més al respecte de la

gent, almenys explique ací com van a aplicar l’esmena que

a tota pressa han presentat en el Senat, explique ací com la

van a aplicar.

Encara no ha passat per este Ple el dictamen de la

Comissió de Noves Formes i ja s’han publicat en tots els

mitjans els compromisos, les UTE, etcètera. A vostés no

els importa res. En temps de rebaixes polítiques han posat

el cartell de “Se vende por liquidación” i han fet de la

sanitat, dels serveis públics, de la televisió pública, un

espai de negoci, això sí, amb destinatari, amb destinatari

clar. Tot el mercat, almenys allò que li pertoca al mercat,

això ja és una altra cosa. Quins lliberals, senyories, quins

lliberals, capaços de posar i traure directors generals

d’empreses privades en funció d’interessos partidaris!

Quin espectacle estan donant estos dies! Què diran els

francesos!

Vosté, senyor Olivas, és el rostre de la culpabilitat d’una

televisió confiscada, privatitzada a trossos, font de finança-

ment dels amics del poder. No se sap què passarà amb els

treballadors, perquè mentre insinuen regulacions d’ocupa-

ció, s’anuncien oposicions i es contracten interins. Prou de

caça de bruixes! Prou de marginació als professionals! Prou

de prostitució de valors cívics fonamentals!

Senyor Olivas, des de la defensa de l’autogovern, des

de la defensa de la democràcia, des de la confiança en els

valencians, li dic que esta societat no pot permetre que

vostés vagen endavant en allò que estan perpetrant. Volem

un nou Canal 9, una televisió fidel als principis fundacio-

nals, una televisió plural, professional, valenciana, de qua-

litat, al servei de la cultura i de la llengua, del dret a la

informació, defensora de la llibertat d’expressió, motor de

la indústria audiovisual.

Pàgina 5.686 28/11/2002 Número 154



L’alternativa existeix, existeix una alternativa potent per

a fer una televisió pública de qualitat. Però, de moment,

abans de res i abans de parlar de projectes futurs, li exigim

que aplique el pla de sanejament que li ha demanat reitera-

dament la Sindicatura de Comptes.

El senyor vicepresident primer:

Vaja acabant.

El senyor Puig i Ferrer:

Acabe ja, president.

Li exigim un debat previ en estes Corts abans sobre el

futur de la televisió pública i li anúncie ja que avui mateix

presentarem una comissió d’investigació que avalue les res-

ponsabilitats polítiques i que, des d’una auditoria indepen-

dent, explique a on han anat a parar els 150.000 milions de

pessetes.

Però ni s’equivoque ni enganya a ningú. Li dic una cosa:

faça el que vulga, vosté és un president interí, en precari,

sense cap... (inoïble)

El senyor vicepresident primer:

Acabe.

El senyor Puig i Ferrer:

...però li dic una cosa molt clara: vosté i els culpables

d’esta desfeta no tindran impunitat, ni política, ni jurídica, si

ve el cas. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)

El senyor vicepresident primer:

Moltes gràcies.

Senyor president del Consell, senyor Olivas, tiene usted

la palabra.

El senyor president del Consell:

Señor presidente.

Señorías.

Mire usted, señor Puig, nosotros siempre hemos dicho lo

mismo en cuanto a la gestión de la Radiotelevisión

Valenciana, siempre. Siempre hemos sido coherentes. Como

he dicho anteriormente, en nuestro programa electoral, en

las elecciones de 1999, ya se decía lo que pensábamos hacer

con la gestión de la Radiotelevisión Valenciana.

En los congresos de nuestro partido, también pública-

mente, se han aprobado resoluciones claras en el mismo sen-

tido. Nosotros siempre hemos sido coherentes, ya he dicho,

con esta cuestión, exactamente igual que con otras, y no es

el caso de ustedes.

Ustedes, depende de con quién hables y dónde hables, te

dicen una cosa o te dicen otra. Por lo tanto, nosotros tene-

mos muy claro el modelo, nosotros tenemos un único mode-

lo, cosa que ustedes no pueden decir. Y aquí tienen, clara-

mente en el diario Información del 27 de mayo de este año:

“Pla apoya la privatización de la Televisión Valenciana”

(Remors i protestes). Información. Las Provincias: “Pla

apoya la privatización de Televisión Valenciana”. La Razón:

“El Pspv de acuerdo”... Sí, Información, todos y todos los

medios de comunicación.

Pero es que tres días después, como demostración de la

coherencia que tienen ustedes interna, en este y en otros

temas, dicen: “ El Pspv intenta forzar que las Cortes voten

el modelo de televisión pública tras las palabras de Pla”

(Remors i protestes). Es decir, desautorizan a su secretario

general; y, de nuevo, Información, que no La Razón, dice:

“Los socialistas tratan de hallar una explicación a la pos-

tura de Pla favorable a la privatización” (Protestes i

aplaudiments).

Por lo tanto, ¿en qué situación están ustedes? Pero, es

que, además, al día siguiente, Pla corrige a su grupo parla-

mentario y reitera su voluntad de dialogar con el PP para la

privatización de Radiotelevisión Valenciana. (Veus)

Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido claro lo

que queríamos hacer, y ustedes hacen precisamente esta

pregunta para dejar en evidencia a su secretario general

una vez más (aplaudiments), para dejar en evidencia a su

secretario general una vez más, que se había mostrado par-

tidario, que se había mostrado públicamente partidario de

negociar la privatización de la gestión de Radiotelevisión

Valenciana. (Veus)

Señor Puig, el Gobierno está trabajando en estos

momentos, siguiendo además las recomendaciones de la

comisión parlamentaria, en la redacción de los pliegos de

condiciones para la convocatoria de un concurso público,

libre y transparente, no igual que el que ustedes hicieron...

(veus), no como el que ustedes hicieron cuando privatizaron

los medios de comunicación de la antigua cadena del

Movimiento. (Protestes) Vamos a hacer otro modelo.

(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)

Y entre las obligaciones, le exigiremos al adjudicatario o

adjudicatarios del concurso (remors), que deberán cumplir

los principios de la ley de creación de la Radiotelevisión

Valenciana (veus) y la naturaleza pública, la naturaleza del

servicio público de Canal 9.

Mire, señor Puig, nosotros, en este tema, como en otros,

sabemos qué es lo que queremos, sabemos hacia dónde

vamos, lo decimos públicamente, lo decimos en nuestros

programas, lo decimos en las resoluciones de nuestros con-

gresos, y decimos públicamente, como yo vuelvo a reiterar

ahora, que se garantizan todos los puestos de trabajo que hay

en estos momentos en la Radiotelevisión Valenciana.

En cambio, ustedes, ¿son capaces de decirnos qué es lo

que quieren con la Radiotelevisión Valenciana? ¿Son capa-

ces ustedes de tener una posición coherente?

El senyor vicepresident primer:

Vaya terminando.

El senyor president del Consell:

Ustedes sí, pero no es la de su secretario general.

(Protestes i aplaudiments)

El senyor vicepresident primer:

Muchas gracias, señor presidente.
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