Parlament de les liles Balean

2 8 SET. 2015

REGISTRE
AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

JAUME RODRÍGUEZ PIZÁ, major de edat, titular DNI 34.066.445-H,
que actúa en nom i representado de l'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORES
AUDIOVISUALS DE LES ILLES BALEARS (ÁPAIB), amb NIF G57193369, en la seva qualitat de President i amb domicili a aquest
efectes en Palma, c/ Vilanova n°2, 5°-B, (Tf. 971.719.743 y @
administrador(a),apaib.com) representació que ja té acreditada, DEIEM
que el proppassat dia 21 deis corrents es va presentar en el Parlament
de les Ules Balears una "proposició de Llei de modificació de la Llei
15/2010 de 22 de desembre de l'EPRTVIB". que incideix directament en
les empreses que formen aquesta associació signant, i per mitjá del
present escrit, en temps i forma, se presenten las següents

ALLEGACIONS
1.- INTERNALITZACIÓ DELS SERVÉIS INFORMATIUS

Demanem la supressió del nou apartat 5, a l'article 2 de la Llei
15/2010, que diu textualment:
"S'afegeix un nou apartat, el 5, a l'article 2 amb la següent
redacció:
«5. En tot cas, la fundó de servei públic comporta que els servéis
informatius siguin elaboráis per professionals de la informado, de
naturalesa laboral, que forrain parí del personal propi de l'ens i que
quedin sota la seva responsabilitat. Aquest personal ha d'actuar
d'acora amb els príncipis de independencia professional i d'objectivitat
que distingeixen de manera perceptible alió que es informado d'alló que
es opinió.'"
El motiu peí qual demanem aquesta supressió del nou apartat, ve
donada perqué entenem que no es necessari una internalització deis
informatius. IB3 ja disposa de personal propi destinat a la producció i
a l'edició deis espais informatius, el qual es l'encarregat de garantir que
aquests informatius s'elaborin d'acord amb els principis de
independencia professional i d'objectivitat.
S"ha comprovat que la internalització ha esdevingut un problema
económic i de gestió per a la majoria de les televisions publiques de

