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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sr. President. Maria Torres substitueix Josep Maria
Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Cap substitució més?

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 4488, 4964, 4965, 4966, 4967, 4973,
4974, 4975, 4976, 4977 i 4978/10.

Assisteix el Sr. Pere Terrassa i Sánchez, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de la
Sra. Nekane Domblás, subdirectora general i directora
d’Informatius; el Sr. Jaume Garau, director d’Antena; i el Sr.
Dani Bagur, director d’IB3 Ràdio.

Si no hi ha inconvenient, se’ns ha demanat, a la Mesa, fer un
canvi en l’ordre de les preguntes. Si els portaveus hi estan
d’acord, passaríem la primera pregunta a la Sra. Alberdi.

5) Pregunta RGE núm. 4967/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al programa 971 Balears.

Llavors, per formular aquesta pregunta, RGE núm. 4967/10,
relativa a programa 971 Balears, té la paraula la diputada del
Grup Parlamentari Socialista Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, president. Sr. Terrassa, en primer lloc
benvingut. M’agrada que sigui aquí i que comencem aquestes
sessions, que els diem de control però que volen ser de
colAlaboració sobretot en aquest canvi de model que a tots ens
agradaria fer.

Li he de fer una pregunta que, per un cantó, no m’agrada fer-
la-hi, perquè és una pregunta que ens ha arribat, donat que hi ha
hagut queixes, i jo mateixa també he vist el programa i..., el
dedicat a la prostitució, i m’ha semblat que sí, que tenien raó,
però després pensant-hi, com sé que vostè ja ha pres mesures i
sap de la importància de tractar alguns temes d’una forma més
acurada i no donant-los una superficialitat i una manca de
pluralitat que a vegades fan que tota la bona feina que es fa al
voltant es perdi, li faig la següent pregunta: quines mesures ha
pres des de l’ens per evitar que temes de la transcendència, com
la tracta de persones i específicament la prostitució, que es va
tractar, o la interrupció voluntària de l’embaràs, no tornin a ser
tractats amb aquesta manca de rigor i a vegades falta de
pluralitat com van ser tractats fa alguns dies al programa 971
Balears.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per contestar les preguntes té la
paraula el Sr. Pere Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Gràcies per la benvinguda. Intentarem
ser capaços de poder respondre totes les preguntes, i amb aquest
intent de canvi de model el que sí li asseguram és que agrairem
qualsevol colAlaboració que tenguem en relació al futur de la
nostra cadena.
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Per contestar la pregunta li diria que el programa 971 es va
concebre inicialment com un programa de testimonis, però la
realitat és que durant la seva evolució se’ns ha derivat cap a un
model de debat. És cert que nosaltres ens vàrem adonar
d’aquesta problemàtica, i a vegades la falta de sensibilitat a què
ens duia aquest debat en alguns temes, i arran d’això
personalment jo també vaig veure aquests programes i li he de
dir que vàrem prendre les mesures convenients, vàrem parlar
amb la gent d’antena i vàrem parlar també amb la productora,
que és la que estava fent el programa, i s’han pres les mesures
en els pròxims tres mesos, els pròxims tres mesos que tenim el
programa, i intentarem evitar aquestes temàtiques socials que es
mereixen una anàlisi més profunda i més seriosa i que a vegades
el debat, sobretot si es fa d’una manera diríem que
excessivament banal, se’ns deriva a un perfil que no volem
donar des de la televisió pública i que ja hem pres les mesures
convenients.

També li he de dir que vàrem parlar amb l’Institut Balear de
la Dona i els vàrem donar les explicacions i les disculpes
pertinents. Pensam que hem corregit les errades i que no es
tornaran a cometre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica vol intervenir, Sra.
Alberdi?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, gràcies, president. No, només li vull dir, Sr. Terrassa, que
sabia segur que s’havien fet aquestes gestions i també
m’interessava que en aquesta cambra quedés clar que realment
hi ha una voluntat seriosa d’abordar els temes sensibles de la
millor manera possible. Li ho agraeixo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. En torn de contrarèplica vol
intervenir? No.

1) Pregunta RGE núm. 4488/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a estratègies d'implantació d'IB3 a Eivissa i
Formentera.

Llavors passem a la primera pregunta, RGE núm. 4488/10,
relativa a estratègies d’implantació d’IB3 a Eivissa i
Formentera. Per formular-la té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Mixt Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia. També ens afegim a la
benvinguda de la portaveu que us ha donat abans, i també ens
afegim a aquesta contribució, a aquesta feina per a aquest nou
model..., per treballar per a aquest nou model de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Entenem que per treballar de cara a anar consolidant aquest
nou model, d’anar consolidant allò que és la televisió de les Illes
Balears, és important que aquesta televisió, que aquests mitjans
de comunicació tenguin una implantació homogènia en la

mesura que sigui possible arreu de totes les Illes, i que per tant
la televisió de les Illes Balears arribi a ser una televisió de
referència per a capes cada vegada més àmplies de la ciutadania
de les Illes Balears. De totes maneres sabem i som conscients
que encara som lluny d’aquests objectius i que per tant hem
d’anar treballant de cara a aconseguir-los. 

Sabem que existeix una implantació que és diferent segons
les illes. Sabem que a Mallorca té una bona implantació, que a
Menorca té també molt bona implantació, i que a les illes on la
nostra televisió costa més d’arrelar, costa més d’arrencar, són a
les illes d’Eivissa i Formentera. Així i tot des del meu punt de
vista pens i crec que hi ha un públic potenciar per a IB3, per a
la ràdio, per a la televisió, igual que a Mallorca o que a
Menorca. El que jo pens és que potser encara no s’ha trobat el
punt per allà on accedir a aquest màxim dels ciutadans d’Eivissa
i Formentera, és a dir, de les illes Pitiüses. Per això jo us
demanaria si heu pensat quines són aquestes noves estratègies
o quines estratègies hem de seguir per aconseguir aquesta millor
i major implantació a les illes Pitiüses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar té la paraula el Sr. Pere
Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Moltes gràcies per la benvinguda, i
entrant en la resposta, vegem, efectivament jo crec que el primer
que s’ha d’aplicar per a qualsevol model de presa de decisions,
és primer analitzar quina és la situació d’implantació dels
nostres mitjans a les nostres illes. Evidentment primer hem
d’analitzar; després pensam elaborar un pla estratègic, que és el
que ja tenim, i després intentar executar-lo.

En la relació d’anàlisi sí que li puc dir que en relació a
Eivissa i Formentera ens trobam amb una situació que ara
mateix no cobreix les expectatives que teníem pensades, és a
dir, igual que a Menorca sí és cert que estam amb una
implantació que supera la mitjana de la cadena quant a
audiència, a Eivissa i Formentera hem detectat que no és així,
i crec que allò primer per intentar resoldre un problema és
localitzar-lo. Arrel d’això sí que és cert que hem tengut diferents
reunions amb els membres del consell d’administració d’allà, de
les illes; també hem tengut entrevistes amb l’altra televisió, amb
la TEF, perquè jo crec que qualsevol experiència i qualsevol
intercanvi d’opinions crec que és bona per saber quina és la
visió de la nostra cadena a Eivissa i Formentera i, bé, una
vegada analitzada un poc quina és la situació, sí que ens trobam
que per intentar millorar i tenir una millor penetració en
aquestes illes no tenim el que sí és cert que potser a Menorca sí
hem tengut, que crec que és el tema de l’esport -el Menorca
Bàsquet ha estat una porta d’entrada molt important-, també les
festes patronals ens han ajudat moltíssim, i a Eivissa no acabam
de trobar aquest referent, aquest referent que pugui ser un poc
l’impulsor de l’entrada a Eivissa i Formentera, la qual cosa ens
obliga a fer un pla molt més transversal, fer feina en molts
diferents àmbits, de manera que no només sigui per un lideratge
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de qualque tipus de producte sinó per una feina molt més
horitzontal a totes les tasques.

Efectivament hem fet un pla estratègic -si vol després
entram en els detalls- que està basat en quatre àrees, que són
serveis tècnics, que m’agradaria dedicar-hi un temps, perquè sí
que crec que aquí tenim una feina més específica; tenim un
problema d’antenització, que històricament pel que es veu a
Eivissa hi ha moltes antenes que estan orientades cap a
València, i després un problema de cobertura. En aquestes dues
àrees sí que és cert que ja hem tengut les primeres reunions amb
Multimèdia i estam planificant una tasca, primer d’antenització,
ens reunirem amb totes les empreses d’antenització d’allà,
d’Eivissa, per intentar fer una tasca quasi comunitat per
comunitat per intentar solucionar això. Bé, després tenim en el
pla estratègic feines d’antena, feines de comunicació i de ràdio.

Si vol, per no..., no sé si és millor que entri en els detalls
perquè són 25 punts. No sé si vol que els hi detallem o esperam
al torn de rèplica com... Perdonau la meva inexperiència, no sé
si és millor si els plantej ara i després...

Idò bé, en antena plantejam una presència transversal a la
programació. Comentaris de premsa i de l’actualitat informativa
d’Eivissa i Formentera a càrrec d’Antònia Castelló cada matí al
programa Bon dia; intentarem fer una gala d’algun dels nostres
programes -de Llàgrima de sang, Glossadors...- des d’Eivissa;
intentarem dur al programa 971 gent d’Eivissa i Formentera;
apostar per un documental de prestigi el 2011 amb temàtica
eivissenca; augmentar el nombre de colAlaboradors, actors i
presentadors eivissencs i formenterencs als diferents programes;
entrevistes a personatges i personalitats actius de les notícies
d’Eivissa i Formentera a través del plató d’Eivissa; i donarem
a conèixer la delegació i vertebrarem els temes dels quals
parlam en els programes de cadena; farem una cobertura
especial a les candidatures al Consell Insular d’Eivissa i al
Consell Insular de Formentera. 

En relació a ràdio, potenciarem les telefonades al programa
Hem de parlar per part d’Eivissa, i intentarem programar una
presència transversal. Jo crec que això és fonamental, crec que
al final no és una feina molt concreta sinó una feina molt
transversal, anar fent aquestes petites accions durant el temps
que puguem executar aquest pla estratègic. Farem entrevistes al
director d’Hem de parlar a la televisió; entrevistes als
personatges, personalitats i actius de les notícies a programes
informatius des de l’estudi d’Eivissa i Formentera. I des del
punt de vista de comunicació també intentam fer una actuació
específica per als mitjans de comunicació eivissencs, que hi
hagi continguts rellevants a la programació directament
relacionats amb Eivissa i Formentera. 

També intentarem desenvolupar una tasca publicitària més
forta a Eivissa i Formentera. I un poquet per acabar, el que sí li
diria és que hi ha un pla estratègic, des de la direcció estam
intentant executar aquesta tasca; per a nosaltres la feina de
cohesió és prioritària, però també som conscients que no serà
d’una resposta immediata, sinó que necessitarem un temps de
maduració.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull felicitar-lo pel fet que s’hagi
posat en marxa ja el pla estratègic i sobretot pel primer punt que
dèieu, que s’hagi analitzat la situació. És cert que quan un és
conscient del problema un el pot analitzar, per tant és quan de
veritat es comencen a solucionar els problemes. Allò que no es
podia fer és aquesta dinàmica d’anar comentant que IB3 no es
veia a Formentera o a Eivissa, que IB3 no s’assentava a Eivissa,
però com si fos un fet natural. Per tant pens que allò que toca i
allò que és correcte és que s’analitzi el problema i que per tant
es posi fil a l’agulla i que es posi a treballar. Per tant,
felicitacions.

Només deixau-me -ja us ho fet arribar altres vegades també-
incidir només en dos punts. El fet que pens que comptar amb
una plantilla estable d’IB3 a Eivissa i a Formentera és bàsic; us
ho vaig dir i us ho torn a comentar. Pens que si les persones que
treballen a IB3 són persones que coneixen el medi, el medi tant
humà com econòmic, social, històric, natural..., són persones per
tant que podran oferir més aquesta programació de proximitat
que a vegades no es dóna, i pens que això és un element
important. Imagín que ho deveu tenir previst en aquests punts
que heu esmentat.

I finalment també demanaríem que IB3 ha de garantir que la
informació referent a totes les Illes sigui, per dir-ho d’alguna
manera, de forma equitativa. Ho dic en el sentit que és un
element pens que important perquè és un dels elements, i a
vegades també n’hem parlat, que contribueix a configurar allò
que és aquest país d’Illes Balears, i per tant en aquest sentit hi
teniu una responsabilitat fonamental. Per tant dins aquest punt
d’aquí entenc que s’ha de treballar per difondre la informació
des de tots els punts de vista. Quan dic equitatiu no vol dir que
hi hagi d’haver més informació, que la informació hagi de ser
d’una manera o d’una altra; quan dic equitatiu vol dir que hi
siguin presents les illes. I sobretot també seria o tocaria que
intentàssim defugir dels tòpics quan parlam d’Eivissa, a vegades
per desconeixement del medi, per desconeixement d’aquest
context; per això vull incidir en el primer punt, que les persones
és molt important que coneguin el medi, sobretot per això, per
defugir dels tòpics i dels estereotips que són habituals, sobretot
quan s’apliquen a l’illa d’Eivissa. Pens que això perjudica, i que
per tant també allunya, la televisió d’Eivissa, la televisió d’IB3,
l’allunya de la societat d’Eivissa i Formentera. Sobretot pensau
això, que Eivissa és l’illa que està més estereotipada i des del
meu punt de vista els estereotips no són massa positius.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica..., però li prec
brevetat perquè ha esgotat el seu temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Bé, molt ràpidament, estam d’acord amb
la reflexió. Pensam que la millor manera de sortir d’aquests
estereotips és que la gent que ho pugui contar sigui gent que
conegui la idiosincràsia i la realitat d’aquestes illes i, ja li dic,
en aquest sentit per a nosaltres estratègicament és prioritària la
feina de cohesió. Som conscients que tenim un problema a
Eivissa i Formentera, hi estam fent feina i intentarem, el nou
equip de direcció, en aquest aspecte aprofundir i esperem que
els resultats ens acompanyin. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 4964/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió pressupostària.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 4964/10,
relativa a gestió pressupostària, té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Francesc Dalmau i Fortuny.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Vull transmetre una altra vegada en nom del Grup Parlamentari
Socialista i en nom d’aquest diputat la benvinguda a la seu del
Parlament de les Illes Balears tant al seu equip com al director
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Nosaltres consideram que des de la passada comissió de
control han passat molts de dies i també han passat moltes
coses, nosaltres creim que totes elles un conjunt d’accions
positives que han contribuït a aquest desitjat i anhelat canvi de
model de radiotelevisió pública de les Illes Balears que ja fa tres
anys vàrem posar la primera pedra. Crec que anam en el bon
camí i li desitjam i l’encoratjam que sigui capaç també de
guanyar-se la confiança plena i unànime d’aquesta cambra,
d’aquest parlament de les Illes Balears.

I nosaltres la pregunta que li volem fer i volem traslladar és,
bé, consideram bastant interessant (...) a conèixer quin és l’estat
actual de la gestió pressupostària de l’ens públic de
radiotelevisió d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contestar la pregunta formulada,
Sr. Terrassa té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Vegem, per a nosaltres el control de
gestió pressupostària és un dels pilars bàsics que intentam
implantar. 

El contracte programa a nosaltres ens permetia, ens deixava
molt clar quina era la partida pressupostària, i fins i tot ens
permetia, ens autoritzava una desviació fins a un 6% d’aquesta
quantia. Si superàvem aquesta desviació teníem els càrrecs a
disposició de tot l’equip directiu. Vull dir que nosaltres en
aquest aspecte ja amb aquesta mesura érem conscients que el
rigor pressupostari seria important.

Bé, li he de dir que en aquest moment, en el 2010, vàrem
implantar l’eina de SAP, que és una eina que et permet molt
aquest tipus de control, i jo estic molt satisfet de la introducció.
És complicada perquè..., normalment aquests procediments dins
les estructures a la gent els costa perquè els complica molt la
feina burocràtica i administrativa, però crec que al final els
resultats són molt bons perquè l’eina informàtica t’impedeix en
tot moment passar-te d’aquestes pressupostàries que tu tens
assignades. També hem departamentat els pressuposts, és a dir,
cada departament té un pressupost i cada projecte té un
pressupost. Per tant, totes les partides pressupostàries estan molt
quantificades, fins i tot destinades a cada producte i a cada
projecte que feim.

En aquest moment el control al tercer trimestre és un 3% per
davall del pressupost, i esperam tancar l’any 2010, si no tenim
sorpreses, jo li diria que pràcticament amb un dèficit zero. La
intenció d’aquesta direcció general és que no hi hagi
absolutament cap despesa per damunt de la partida, encara que
el SAP ens permet fins a un 6% de desviació, la intenció de la
direcció general és que puguem permetre una desviació zero, un
dèficit zero. Això ens ajudaria també en relació amb el deute,
tenim una situació delicada quant el deute i la millor manera
d’atacar-lo és no generant nou deute. I una de les premisses és
presentar un dèficit zero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica, Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que són unes xifres
molt interessants i a més molt encoratjadores, en el sentit que si
aquest compromís se pot complir i aquesta esperança de tenir
dèficit zero seria molt interessant, precisament per reactivar...,
millor dit per posar-hi fil a l’agulla als problemes que ja vàrem
heretar de la passada legislatura, com era el deute pressupostari
d’aquest ens públic. 
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En tot cas, nosaltres seguirem en el camí de control al seu
equip i al director per part d’aquest grup parlamentari i tan sols
mostrar la nostra preocupació, però també encoratjar-lo perquè
tot això pugui anar bé i les xifres siguin bones d’aquest nou
projecte i aquesta nova trajectòria que ha iniciat la televisió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de contrarèplica té la paraula
Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Simplement insistir que el control
pressupostari és fonamental perquè fins i tot la presa de
decisions dins la casa sigui molt més rigorosa i és cert que fins
que no hem pogut implantar una eina, com ha estat el SAP, que
et permet aquest control no és fàcil. El tema del control
pressupostari té dos pilars, un és la mentalitat pressupostària,
introduir mentalitat pressupostària. Aquesta ha estat una de les
primeres tasques, que la gent sabés que quan prenia una decisió,
les conseqüències econòmiques tenia per a l’entitat, això ja ho
hem implantat. I després hi ha una segona cosa que és clau, que
és el control. L’instrument del SAP és el que et permet
perfectament, perquè qualsevol projecte que ja ha consumit el
pressupost, l’equip informàtic no te deixa introduir-lo i no
queda autoritzat, per tant, no se pot tirar endavant. Aquí hi ha
dues coses -insistesc-: mentalitat pressupostària i control. Crec
que amb les dues eines..., em sorprendria que no fóssim capaços
de tancar l’exercici 2010 amb dèficit zero.

Gràcies President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

3) Pregunta RGE núm. 4965/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcionament de l'EPRTIB.

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 4965/10, relativa
a funcionament de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Socialista
Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no podria ser d’altra
manera, em vull sumar a les benvingudes que li han brindat la
resta de diputats, Sr. Terrassa.

Vull comentant que aquest govern ha tengut clar des del
primer moment que era imprescindible racionalitzar el
pressupost d’IB3. De fet, ja l’any 2008 quan la majoria de
departaments encara incrementaven el seu pressupost, el de la
radiotelevisió pública baixava. Per tant, no anava directament
vinculat en aquell moment amb les reduccions pressupostàries
globals. Evidentment, l’ens públic no s’ha mantingut al marge
d’aquestes successives davallades pressupostàries, de fet
actualment el pressupost, segons tenc entès, no arriba a 60
milions d’euros, quan partíem de 90. Molt en relació amb la
pregunta que li han fet anteriorment, voldríem saber quina
valoració fa del funcionament de l’ens públic i de les seves
empreses filials amb les restriccions pressupostàries que s’han
aplicat durant aquest exercici?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Sr. Pere Terrassa, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Gràcies per la benvinguda. Evidentment
qualsevol gestor el que vol és tenir el pressupost més gran
possible, tampoc ara no direm coses que no són certes. Però la
realitat que tenim ara mateix i els criteris pressupostaris
plantejats ens obliguen ara mateix a aplicar un poc aquest
concepte que constantment trasllad a l’equip directiu i que és el
d’eficàcia. No m’agradaria caure en el discurs fàcil de dir,
menys pressupost, menys exigència, que moltes vegades és fàcil
fer-ho, i crec que el missatge que donam a tota la gent de la casa
és que encara que tenguem pressupostàries, volem ser
ambiciosos amb els resultats.

Hi ha uns resultats que no són quantificables numèricament,
evidentment són el servei públic, la cohesió del territori, la
proximitat i la identitat, que són els principals objectius de la
casa, però que no són quantificables. Però l’altre és l’audiència.
Per tant, què estam plantejant amb les diferents retallades
pressupostàries? Ser exigents amb els increments d’audiència.
Aquí li puc plantejar un poc allò que són les ràtios d’eficàcia
que és, no pressupost, sinó despesa, perquè el pressupost durant
aquests darrers anys ha estat un que estava per davall d’allò que
era el volum de despesa i hem trobat més convenient aplicar
volum de despesa en relació amb el nivell d’audiència. I aquí
ens trobam, hem agafat els darrers quatre anys, l’any 2008
vàrem gastar 99 milions d’euros i l’audiència de l’any va ser del
4,7%. Aquesta ràtio ens duia a 21.168. L’any 2009, 91.744 com
a volum de despesa i l’audiència del 5,1%, això ens duia a
17.989. L’any 2010, 64.500 com a volum de despesa i 5,5%
d’audiència, la qual cosa ens donen 11.727. La previsió és
intentar tancar l’any en un 5,7% i això ens duria a
aproximadament 11.000 euros per punt d’audiència.

Això són un poc les ràtios que exigim, vull dir, ser molt
rigorosos en el volum de despesa, però també volem ser molt
ambiciosos amb l’increment d’audiència. Donam per
descomptat el que dèiem abans, els indicadors no quantitatius,
servei públic, cohesió, identitat i proximitat també hi estam fent
feina. Sobre aquests punts estam satisfets, estam fent la televisió
aproximadament amb un 50% menys de despesa i estam
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aconseguint un increment d’audiència entorn del 30%.
Continuarem fent feina amb aquest concepte d’eficàcia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica vol intervenir Sr.
Coll? Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Terrassa. Crec que
el primer que hem de fer és constatar que el pressupost d’una
radiotelevisió pública a un determinat llindar no és directament
proporcional, ni amb la qualitat de la producció, ni amb l’interès
que la ciutadania pugui tenir tant en la pròpia producció,
probablement és allà on s’ha de ser més imaginatiu i com
comentava vostè, més proper, cohesionar socialment i que
probablement comporta un major esforç i unes majors capacitats
dels professionals que hi fan feina. Això per una banda. I per
l’altra, la producció aliena que adquireixi la pròpia televisió. Jo
crec que queda demostrat que tampoc no és directament
proporcional amb l’audiència. Si bé és veritat que no competim
en un àmbit privat, si cream un servei públic és perquè la gent
en faci ús d’aquest servei públic.

Per tant, amb aquestes reflexions que vostè comentava,
valoram molt positivament la feina que està duent a terme,
arribant a combinar les restriccions pressupostàries amb la
millora dels resultats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa, té
la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Bé, només incorporam un concepte més.
Pensam que al final la partida pressupostària té dos conceptes,
la que la rebem de la comunitat autònoma, més la que som
capaços de generar mitjançant ingressos propis. En aquesta línia
hem estat molt insistents i tant el departament comercial, com
la gerència, hem estat molt, molt ambiciosos. 

És cert que l’any 2008, per posar-li un exemple, d’ingressos
propis vàrem generar 2.200.000, l’any 2009 en vàrem generar
5.700.000 i l’any 2010 en vàrem generar 6,5. En aquest aspecte
com més ingressos siguem capaços de generar nosaltres amb els
nostres propis recursos, evidentment ens servirà per poder
compensar aquesta reducció pressupostària que tenim de la
comunitat autònoma.

I ja per acabar en relació amb això, pensam que fins i tot les
expectatives per al 2011 són evidentment acceptar la partida
pressupostària que hi ha al contracte programa. Hem estat molt
ambiciosos amb la partida d’ingressos propis per al 2011 i
també amb l’audiència, la qual cosa implicarà una altra vegada
que aquesta ràtio d’eficàcia sigui millor perquè aconseguirem
millor audiència amb menys ingressos de la comunitat
autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

4) Pregunta RGE núm. 4966/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Lluïsa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució de l'audiència
d'IB3.

Passam llavors a la quarta pregunta RGE núm. 4966, relativa
a evolució de l’audiència d’IB3. Per formular-la té la paraula la
diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. María Luisa
Morillas i Navarro.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos los asistentes y
quiero dar las gracias por su comparecencia en esta comisión al
Sr. Director General de IB3.

El motivo de la pregunta, enlazando con la anterior, que le
quiero formular desde el Grupo Parlamentario Socialista es si
nos puede informar sobre la evolución de la audiencia de IB3 en
el actual año. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Sr. Terrassa, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. Ara mateix IB3 és l’única cadena que
creix a les Balears, podria dir-li com a dades que Antena 3 ha
perdut 2,4 punts, Televisió Espanyola 1,9, Cuatro 0,9 punts,
Telecinco 0,5 i la Sexta 0,4 punts. Vull dir que en el nou entorn
audiovisual, amb l’atomització de la TDT, més el gran
creixement que han tengut les temàtiques dins aquest escenari,
la veritat és que les televisions generalistes baixen. A Balears
ara mateix IB3 és l’única cadena que creix.

I en relació amb les altres autonòmiques, IB3 és l’única de
les 13 cadenes que augmenta la seva quota. Estam parlant per
exemple que Canal 9 ha perdut 3,4 punts, Canal Sur n’ha perdut
3, i en aquest sentit totes les autonòmiques tenen una tendència
baixista. 

Nosaltres ara tenim una audiència mitjana del 5,5 i pensam
que tancarem l’any entre el 5,7-5,8. I les expectatives per al
2011 són també de creixement. Això que pareix dins el nou
escenari tal vegada una audiència baixa, li puc assegurar és que
la competència ara mateix dins l’entorn audiovisual és molt
forta i guanyar una dècima en aquest escenari és difícil. Per
aprofundir un poc més, la cadena balear ha aconseguit enguany
la quota màxima des de l’inici de les emissions en català, amb
un 6,5 de quota, cosa que significa un 48 més d’audiència en el
març del 2009.



316 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 18 / 21 d'octubre del 2010 

 

Personalment crec que el tema de l’audiència que -insistesc-
no és només l’únic objectiu, és important, però no és l’únic
objectiu, i li puc dir que amb una certa tranquilAlitat, i d’això
n’estic totalment convençut, que aquesta cadena, si aconseguim
donar-li un entorn de tranquilAlitat l’audiència pujarà, encara que
hi hagi retallades pressupostàries, n’estic convençut. Aquesta
casa necessita una tranquilAlitat, una estabilitat i deixar fer feina
als professionals perquè a mig termini, com es demostra ara
mateix, som l’única autonòmica que creix, i els resultats seran
positius.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. No vel fer ús de la paraula la Sra.
Morillas.

6) Pregunta RGE núm. 4973/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despolitització d'IB3.

Per tant, passam a la sisena pregunta RGE núm. 4973,
relativa a despolitització d’IB3. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra i Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em vull sumar a la benvinguda de
tots els grups parlamentaris com a director general, perquè de
fet vostè ja compartia sessions de comissió amb nosaltres tenint
unes altres responsabilitats i que en tot cas no fan altra cosa que
puguem compartir en el futur les millors solucions per a aquest
canal autonòmic que és públic i que al final es paga mitjançant
els imposts dels ciutadans. Per tant, s’entén que tots els
ciutadans, inclosos els aquí presents, cercam el seu millor
funcionament. Des de l’oposició li puc assegurar que ho
intentarem, sempre amb aquesta voluntat i aquests objectius. Per
tant, vagi per endavant que tenim aquesta mateixa voluntat i
aquest objectiu compartit.

Quant a la pregunta específica que presentam a continuació,
tenim un cert interès en com aplica vostè tot allò relacionat amb
la despolitització d’IB3. Vostè comentava que IB3 necessita,
entre altres coses, la màxima transparència i la màxima
estabilitat possible, ho ha dit vostè avui mateix. Pensam que
efectivament la despolitització d’IB3 contribueix en gran
mesura en aquest sentit. Va ser un dels seus compromisos a la
seva arribada. I m’agradaria saber com ho està aplicant i quins
són els elements que introdueix perquè això sigui viable.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Terrassa, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la benvinguda. En relació
amb la despolitització, m’agradaria analitzar-la des de dos punts
de vista. Primer, pens que ara mateix, i és una feina que
m’agradaria destacar de la subdirectora general i directora
d’informatius, crec que s’està fent una feina des dels
informatius de la casa en aquest sentit d’una profunda
satisfacció en aquest aspecte. Per endavant m’agradaria destacar
la tasca feta per Nekane Domblás, que és la nova subdirectora
general, i en aquest aspecte tampoc hi ha massa canvis perquè
estic satisfet de la feina que s’estava fent i precisament per això
hem volgut que Nekane tengués més responsabilitats.

I l’altre punt a què feia referència sobre la despolitització,
em referia primer al càrrec de director general, que no tengués
cap adscripció política, que és el cas actual, eliminar els càrrecs
de directors adjunts, càrrecs molt associats a un cert control
polític, aquests dos càrrecs han desaparegut. I després una
premissa que té la casa i que s’està complint i és que no volem
que els nostres programes tenguin una línia editorial per part
dels nostres presentadors o de la gent que du ara mateix els
programes. Intentam que la línia editorial de la cadena sigui una
línia molt professional, això sí, després tenim convidats de
diferents ideologies per poder contrastar totes les opinions que
puguem tenir.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, efectivament
entre els elements que vostè ha citat, alguns dels quals
compartim, de fet alguns els exigíem quan es plantejava el canvi
de director general i va fer possible fins i tot que hi hagués
converses en aquest sentit, ha citat entre aquests elements els
càrrecs dels directors generals adjunts, són càrrecs que
efectivament s’han eliminat. Era una qüestió que demanàvem
des de principi de legislatura i enteníem que era positiu que això
fos així.

Però ens crida molt l’atenció que aquestes persones hagin
estat reubicades dins el propi organigrama, vostè ho sap. Entenc
que vostè està sotmès possiblement a equilibris partidistes, jo
pens que la despolitització de la societat no és especialment
bona, tot al final té un component polític i la política és allò que
passa al carrer, però hem d’evitar que hi hagi partidisme i
especialment dins els mitjans públics de comunicació.
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El fet que aquests directors generals adjunts fossin nomenats
per cada un dels partits polítics no ajudava molt a pensar que
això tengués un funcionament estrictament professional. Però li
puc assegurar que tampoc no ho fa que hi hagi hagut una
recolAlocació directa d’aquests directors generals adjunts, crec
que amb responsabilitats importants, molt transcendents en el
funcionament dels mitjans que vostè dirigeix i, tot sigui dit,
sense dubtar en cap moment, en cap moment, de la
professionalitat de tots i cadascun d’ells, faltaria més! Però no
ajuda en res, li ho puc assegurar, que aquesta decisió que esper
que sigui reconsiderada, i que en tot cas vostè ens doni les
explicacions oportunes, li puc assegurar que no compartim en
absolut aquesta decisió, pensam que no és positiu per allò que
vostè cerca, la màxima estabilitat del mitjà i que tots entenguem
que va pel camí que toca.

Ho volem compartir amb vostè, esperam la seva resposta i
desitjam que això no tengui cap influència en els continguts.
Pensem que en ocasions existeix aquest perill, en el futur
avaluarem amb més detall si això succeeix, pensam que en
alguns casos sí, però ens agradaria conèixer amb molt de detall
la seva opinió sobre aquesta qüestió específica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, president. En relació amb els càrrecs adjunts, jo
crec que aquí per un costat hi ha un canvi de plantejament, eren
càrrecs destinats a un cert control polític, on aquelles persones
no tenien una feina específica amb els continguts sinó que
podríem dir que eren, ens ajudaven en algunes parcelAles, però
eren més uns càrrecs diríem d’un cert control polític i amb la
nova direcció general el plantejament és senzill, vull dir, cap
dels directors adjunts no tenia ni estava inscrit ni tenia carnet
polític, però per damunt d’això jo he volgut donar un marge de
confiança a aquests càrrecs, és cert que aquestes dues persones
que fan feina ara, sí fan feina en tasques purament de
continguts, tenen unes premisses clares i si vostè té indicis
m’agradaria saber-los, però de moment nosaltres no els tenim,
tenen clar les premisses de la casa, nosaltres no volem
editorialitzar en cap escenari els continguts sinó que volem que
els nostres professionals es dediquin a fer una feina purament
periodística i de continguts de ràdio i de televisió. Tenen la
premissa clara, ells són conscients, vàrem ser molt clars i vàrem
parlar amb ells i jo els vull donar aquest punt de partida i del
qual estic satisfet perquè la feina que s’ha fet fins ara va en
aquesta línia i li puc assegurar que per sobre de qualsevol
plantejament hi ha l’estratègia de la cadena i amb aquest aspecte
volem que tots els que fan feina en aquest projecte ho tenguin
clar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

7) Pregunta RGE núm. 4974/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entrevistes a IB3 ràdio.

Passam llavors a la setena pregunta RGE núm. 4974/10,
relativa a entrevistes IB3 Ràdio. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la despolitització de
què parlàvem d’IB3 entenem que passa per comptar amb
aquelles persones que no estiguin sotmeses sota cap tipus de
dubtes en aquest sentit. No dubtam de la professionalitat de
ningú, sense cap dubte, però entenem que no és positiu
efectivament, vull reiterar aquest plantejament, el temps al final
ens durà a un camí o a un altre, però, li demanam que això de
què parlàvem s’ho replantegi i s’ho pensi amb molt deteniment.

En tot cas, la pregunta que ve a continuació està no
íntimament lligada, però pot ser un índex, li demanaríem, a
quines persones s’han entrevistat des de les vuit hores i les nou
trenta hores a l’espai IB3 Notícies Al dia en els darrers dos
mesos.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar, Sr. Terrassa, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Amb relació a les entrevistes, en
tenim dues, una a les nou i una a les vuit cada dia, i si li pareix
vaig detallant des de dia 19, des del més pròxim al de més
enrere: Miquel Munar, militant d’Unió Mallorquina; Àgueda
Reynés, candidata del PP a l’Ajuntament de Maó; Marisa Goñi,
directora de Radiotelevisió de Mallorca; Tomás Melgar, director
de l’aeroport de Menorca; Juan Cabrera, president de PIMEM;
Pedro Santos, secretari general de l’Associació Unificada de la
Guàrdia Civil; Rosa Maria Mateos, delegada a Balears de
l’Institut Geològic i Miner; Ramon Socías, delegat del Govern
central a les Balears; Vicent Tur, batle de Maó; Cristòfol Soler,
expresident del Govern; Pere Rotger, exbatle d’Inca, del PP;
Aurelio Vázquez, president de l’Agrupació de Grans Cadenes
Hoteleres; Antoni Alemany, conseller d’Obres Públiques del
Consell Insular de Mallorca; Antoni Comas, director provincial
de la Tresoreria de la Seguretat Social; Aina Rado, presidenta
del Parlament; Marc Pons, president del Consell Insular de
Menorca; Fernando Alzamora, president de Sa Nostra; José
Ramón Bauzá, president del PP a les Balears; Monserrat Cases,
rectora de la UIB; Maria Teresa Sau, directora provincial de
Trànsit a les Balears; Silvia Riera, president d’AVIBA; Andreu
Bou, portaveu de Justícia; Juan Dueñas, gerent de Mercapalma;
Francesc Antich, president del Govern; Gabriel Caldentey,
secretari general del l’STEI; Elvira Badia, directora general de
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Planificació i Centres; Natàlia Bueno, vicepresidenta d’APIS;
Jaume Ferrer, vicepresident del Consell Insular de Formentera;
Manuel Avilés, director de la presó de Palma; Joana Barceló,
consellera de Turisme i portaveu del Govern; Aina Calvo,
batlessa de Palma; Albert Moragues, conseller de Presidència;
Carles Manera, conseller d’Economia; Josep Melià, president
d’Unió Mallorquina; Francesc Triay, president de l’Autoritat
Portuària; Joan Mesquida, secretari general de Turisme; Miquel
Rosselló, conseller de Cooperació Local del Consell de
Mallorca; Antoni de Parellada, director general de la Caixa
Rural de les Balears; Pilar Costa, consellera d’Interior i Justícia;
Marc Pons, president del Consell Insular de Menorca; Patrícia
Arbona, directora general de Pesca; Fina Santiago, consellera
d’Afers Socials; i Pedro Iriondo, president de Foment de
Turisme de Mallorca.

He tirat enrere dos mesos a l’entrevista de les nou, també
tenc la de les vuit, però, bé, m’agradaria si el diputat ho
considera oportú també posteriorment fer les entrevistes de les
vuit.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m que li faci una observació,
he pogut comptar i permeti que ho faci perquè ha estat molt
ràpid i que ho faci ara mateix, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set,
vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset,
divuit, dinou, vint. Vint càrrecs del Partit Socialista i altres
partits que donen suport al Govern per contra d’un, dos, tres,
quatre, cinc persones lligades directament al Partit Popular.

No vull dir res amb aquesta qüestió. Fa referència, crec que
diu molt, de l’equilibri que es porta a terme o el no equilibri que
es porta a terme amb aquests tipus d’entrevistes. És cert que qui
té responsabilitat de govern evidentment sempre té una certa
presència per la seva responsabilitat institucional, això ho
entenem, però, és trist veure com es tracten moltes qüestions
molts els matins que afecten l’actualitat del dia a dia i que no
poden ser contestades en cap moment ni contrastades amb altres
entrevistes sobre la mateixa qüestió sobre el punt de vista de
l’oposició. Parlam d’una proporció d’1 a 4, aproximadament.
Entenc que pugui haver-hi certes diferències en un moment
donat, no parlam d’una inflexibilitat absoluta, però estic
convençut que si a més repassàssim les entrevistes de les nou,
van en el mateix sentit.

Coincideix bastant amb les dades que nosaltres teníem, i
crec que és preocupant. Per tant, li demanaríem que fes una
reflexió sobre si efectivament les accions que vostè porta a
terme sobre qui posa on tenen cap influència sobre aquesta
qüestió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, el plantejament és clar i els
criteris els marca l’agenda d’informatius. Li puc assegurar que
la subdirectora general i directora d’informatius  és qui
supervisa tota aquesta feina i estic convençut que les decisions
es plantegen des d’un punt de vista d’interès, en aquest cas, de
la responsabilitat de govern. Consideram que al final aquests
tipus d’entrevistes ara mateix donen més interès informatiu a les
persones que prenen les decisions i la responsabilitat de govern
a la nostra comunitat. Aquest pensam que és el criteri que estam
obligats des del punt de vista informatiu, pensam que les
persones que han de prendre les decisions per dur a terme el
funcionament de les nostres institucions són les que ens poden
donar aquest punt d’interès periodístic.

Li puc assegurar que des de la direcció general i des de la
subdirecció general les premisses són clares. Pensam que aquest
criteri, aquesta proporció que vostè diu, que evidentment és
certa, no és per un criteri de partits polítics sinó simplement
d’un interès informatiu i de responsabilitat de govern.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

8) Pregunta RGE núm. 4975/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a representació dels periodistes de diferents illes
davant els micròfons.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 4975/10, relativa a
representació de periodistes de les diferents illes davant els
micròfons. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, cercam un ens
públic de radiotelevisió a les Illes Balears que sigui capaç
d’evitar evidentment criteris propagandístics per part del
Govern, però cercam altres coses també, cercam que mantengui
un equilibri territorial. La persona que li parla va tenir l’honor,
la satisfacció de participar en el procés de negociació quan es
volia crear aquest ens públic, aquests mitjans públics de
comunicació i li puc assegurar que una finalitat fonamental que
perseguíem quan pensàvem fer això era precisament que hi
hagués un coneixement que no existia i que fins i tot podem dir
que encara no existeix amb tota l’eficàcia que voldríem de totes
les Illes entre elles. Pensàvem que era important que se sentís a
un mitjà públic parlar en les modalitats lingüístiques, en la
tradició lingüística de cada una de les Illes.
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Això ho feia possible, entre d’altres coses, l’exigència per
part de la direcció general que totes les productores
colAlaboradores d’IB3 incloguessin també periodistes de cada
una de les illes en els seus programes. Veim amb molta
preocupació que darrerament això no és així. Els informatius,
que són aquells elements podríem dir que el programa
fonamental, el més important possiblement dels que tenen en
antena l’ens públic, la televisió en concret, ha deixat de tenir
persones que parlin eivissenc, no té persones de Menorca, fins
i tot que tenguin aquest coneixement profund més enllà
d’aquelles qüestions que es tractin específiques dins Menorca i
dins Eivissa o fins i tot Formentera. S’ha reduït
considerablement aquest equip de persones que venien de les
diverses illes i que feien possible aquest equilibri territorial
quant a coneixement de cada una de les illes, però també en la
forma de parlar, en la capacitat d’identificació d’una persona
d’Eivissa amb algú que parla com ell a la televisió pública, fos
possible. 

M’agradaria que fes una avaluació d’aquesta qüestió i d’una
cosa que ens preocupa molt més, i és el remor de l’exigència
que ens comenten que hi ha per part d’algunes productores a
l’hora de fer els càsting i que exclouen directament, existeixen
fins i tot comunicacions escrites en aquest sentit via on line, que
exclouen directament persones d’Eivissa, de Menorca i de
Formentera, i que se centren en persones de Mallorca perquè
cerquen augmentar l’audiència on més públic s’entén que hi ha.
Si això fos així, si això efectivament fos constatable més enllà
del que hem pogut fer i conèixer directament, li puc assegurar
que mereixeria la dimissió immediata, la solAlicitud de dimissió
immediata del responsable de programació, i fins i tot ens
plantejaríem anar més amunt.

Sr. Director General, és cridaner que hi hagi quatre o cinc
persones menys davant la pantalla i que aquestes hagin estat
substituïdes per persones de Mallorca. Una vegada més, sense
qüestionar la professionalitat de ningú -faltaria més-, però amb
una manca de criteri crec que suficient a l’hora de tenir la
voluntat que hi hagi presència de totes les illes també amb les
cares, també amb les veus, també amb les persones davant la
pantalla.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar, Sr. Pere Terrassa té la
paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Bé, amb relació a la pregunta que em
feia li presentaré primer les dades i després una reflexió.
Efectivament, fent una anàlisi dels periodistes, com vostè fa
aquí la pregunta de les diferents Illes, ara mateix aquesta
presència de periodistes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera està en proporció a la població. Això és una dada,
no deim Mallorca un 80%, Menorca un 9, Eivissa i Formentera
un 11; i el percentatge de periodistes que participen a la nostra
casa a Mallorca un 78, a Menorca un 12 i mig i a Eivissa un 9.
Parlam que només analitzant les dades i aplicant aquell suposat
criteri de població estaríem en línies. Ara, ja li puc dir que
aquest criteri, sota la meva opinió, no és el criteri ni per part de
la direcció general ni hi ha una intenció que es compleixi.

És cert que hem fet un pla estratègic important sobre el tema
de la cohesió i de la penetració de la nostra cadena i
radiotelevisió a les illes menors. En aquest pla estratègic tenim
clar que com comentàvem abans amb relació a Eivissa i a
Formentera hi ha un pla estratègic que recull precisament
aquesta funció, i aquesta funció passa perquè hi hagi més gent
de les Illes menors que pugui participar activament i amb el
coneixement de la informació en la presa de decisions d’IB3. Li
puc assegurar que no hi ha una intenció de... tot el contrari, vull
dir, he comentat abans que hem reconegut que per exemple a
Eivissa i a Formentera teníem una debilitat i hem elaborat un
pla estratègic. 

Vull dir, que la millor manera de solucionar una situació és
reconèixer que tenim una debilitat allà, la reconeixem, jo no
crec que sigui cap problema reconèixer que en aquest aspecte
hem de fer feina, i li puc assegurar que en aquest aspecte no
tenc coneixement que s’hagin pres aquestes decisions
d’excloure gent per això, li assegur que si és així prendrem
mesures, però no en tenc coneixement i em sorprendria. Si en té
coneixement m’agradaria ens ho traslladàs perquè per a
nosaltres aniria en contra del que és la filosofia de la cadena.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica, Sr. Serra, té la
paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li demanam el seu compromís amb
aquesta qüestió, Sr. Director General, entenem que és molt
important. Pot fer el pla estratègic més bo del món, el millor per
intentar desenvolupar la millor acció, però si les persones que
miren la pantalla no se senten identificades ho tendrà molt
difícil i qui li parla precisament és nascut a Eivissa, és d’Eivissa
i se sent eivissenc, li puc assegurar que quan miren la pantalla
persones d’aquesta illa el primer que diuen és que no parlen
com ells i que no se senten identificats. Aquesta és la principal
dificultat que en moltes ocasions podrà tenir vostè. Ja li dic,
podrà fer el millor pla estratègic, però si no té cura d’aquests
detalls serà molt difícil que ho pugui fer mai.
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La realitat és la que és, hi ha tres persones en pantalla avui
per avui, podrà tenir la proporció de periodistes també que
vulgui, però a fi de compte els que estan davant la pantalla
perquè hi hagi aquesta identificació, n’hi té tres. Tres. Cristina
Bugallo, Menorca; una persona d’Esports, un alAlot, i Maria
Mayans de Formentera. D’illes menors, que sapiguem, en
pantalla avui per avui, a l’informatiu no hi té ningú. Als
programes Tira Tira, Reporters, 971, quina valoració faria
d’aquestes qüestions? No n’hi ha.

És greu que s’hagi pogut plantejar, no en tenc constància
fefaent i per respecte a aquesta cambra i a vostè no ho he duit
aquí avui, però pens que hauria de prestar atenció a aquesta
qüestió, li demanam un esforç en aquest sentit, no pel bé de res
en concret que no sigui altre que les persones se sentin
identificades, que no hi hagi cap tipus de discriminació en cap
sentit per part de ningú, més que de criteris de professionalitat
i de saber fer. Per tant, li demanaríem que prestàs atenció a
aquesta qüestió i que en tot cas es resolgués si detectàs
qualsevol error o deficiència en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa, té
la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Insistesc, no en tenc coneixement,
prendrem les mesures de control per veure si realment tenim
aquestes situacions amb alguna productora. Tornant al
plantejament, vull dir, al final evidentment els plans estratègics,
com vostè molt bé diu, si després no hi ha un temps de
maduració i una execució, no serveixen per a res. Al final, com
es diu, el paper ho aguanta tot i podem posar en el paper vint-i-
cinc o setanta-set mesures que si després no tenim un temps
d’implantació i no tenim clar quin és l’objectiu, estic d’acord
amb vostè que no hi haurà resultat.

Li puc parlar del plantejament de la casa, i el plantejament
de la casa passa, precisament, per aconseguir cohesionar el
territori. Un dels objectius i de les feines que crec que tenim
com a mitjans públics és cohesionar el territori. Precisament el
que volem és que la gent d’Eivissa, de Formentera i de Menorca
se sentin que aquests són els seus mitjans. Li puc comentar ara
mateix que Daniel Bagur, que és aquí, és el nou director de la
ràdio i és menorquí i li hem donat la responsabilitat a Daniel
perquè dugui el lideratge d’aquest projecte de la ràdio. Per part
de la direcció general tenim clar que precisament perquè ens
acabin estimant i perquè aconseguim ser la cadena referent, que
és l’objectiu que volem, per a nosaltres és fonamental que totes
les illes sentin que aquests són els seus mitjans públics. Li puc
assegurar que en aquesta línia continuarem fent feina i no
només amb un pla estratègic posat a un paper sinó que la
voluntat de la nova direcció va en aquest sentit.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

9) Pregunta RGE núm. 4976/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a opinió sobre l'estabilitat laboral dels empleats de
les empreses subcontractades per IB3.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 4976/10, relativa a
opinió sobre l’estabilitat laboral d’empleats d’empreses
subcontractades per IB3. Per formular-la té la paraula el Sr.
Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta quedaria formulada en
els seus termes. En tot cas si no la tengués el director general li
record, és, quina opinió li mereix la situació laboral dels
empleats a empreses subcontractades per l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears? Entenent totes aquelles que
prestin servei també evidentment als mitjans que formen part.
Entenem que és una de les qüestions fonamentals, una qüestió
realment important que s’ha de prestar atenció per part de la
direcció general i voldríem conèixer la seva opinió en aquest
sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar té la paraula el Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. L’opinió de la direcció general és que
dins els diferents serveis d’empreses que tenc subcontractades
hi ha entorns laborals que funcionen perfectament i n’hi ha que
no, com és públic. Jo crec que al final els models externalitzats
o no externalitzats al final en si mateixos no són bons o dolents,
jo crec que en aquest aspecte és com s’executen i com es
gestionen. Li podria posar exemples clars d’empreses que estan
externalitzades tenen un entorn laboral molt bo. Un model no és
bo o dolent per ell mateix, moltes vegades els models depenen
de com s’executen i de com es plantegen.

En aquest sentit li puc dir que a la direcció general li
preocupa l’entorn laboral d’una part d’aquestes empreses,
l’empresa de serveis d’informatius que és on tenim ara mateix
el moment de més conflicte en aquest aspecte, però jo el que li
puc dir és que per a nosaltres el capital humà, i així ho he
demostrat a les diferents reunions que he tengut amb tota la gent
vinculada a la casa d’una manera directa o indirecta, és que
aquest projecte sortirà endavant si tenim un capital humà
implicat. Això és fonamental i li puc assegurar que la nova
direcció general en aquest aspecte és d’una fortalesa bàsica. Per
nosaltres aquest projecte no sortirà endavant si la gent que fa
feina en aquesta casa no té la mateixa implicació que tenim
nosaltres.
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Per acabar de concretar, crec que tenim una situació laboral
millorable, no li vull dir el contrari, fem feina per aconseguir
una estabilitat laboral d’aquest entorn i d’aquestes empreses que
fan feina en els serveis informatius. Per mi mateix és un dels
principals problemes que té la casa i en els quals feim feina per
resoldre’ls. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Terrassa. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Això volíem sentir de vostè, Sr.
Director General, li puc assegurar. La seva preocupació per
aquesta qüestió, vostè parlava d’estabilitat, citava “estabilitat a
aquest ens públic” i això passa evidentment també per
l’estabilitat dels empleats on facin feina i també quan tenen
relació amb IB3 encara que no siguin contractats propis de la
casa. 

Coincidesc amb vostè plenament que el model no
necessàriament impedeix una cosa o una altra, és a dir pot tenir
problemes tant l’empresa pròpia del Govern, com s’ha
demostrat en moltes ocasions, i pot tenir problemes amb una
empresa externalitzada, ben igual, fins i tot li diria la flexibilitat
que li dóna amb la gestió externalitzada li permet..., vostè li
atorga instruments per desbloquejar situacions que no podria tal
vegada desbloquejar si efectivament això fos una problemàtica
interna, seva. Per tant, la flexibilitat que li dóna aquesta qüestió
no la tendria en altres sentits i entenem que els models...
responia també a aquesta qüestió i per tant no té el perquè no
funcionar en una situació dificultosa.

El que li deim és que si té instruments al seu abast, empri’ls,
utilitzi’ls i entenem que els té perquè pot incidir a, quan hi ha
una problemàtica, fins i tot qüestionar la continuïtat de
determinats contractes sense que això sigui un problema per la
situació laboral dels empleats. 

L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors parla de
subrogacions, hi ha molts de drets que estan reconeguts per part
dels empleats que crec que garanteixen que les accions que
pugui portar a terme garanteixin igualment, o millor tal vegada,
la situació dels empleats i, si això s’ha de fer, li puc assegurar
que no serà qüestionat per part de l’oposició, sinó aplaudit
sempre i quan faci possible que l’estabilitat dels empleats, la
seva comoditat a l’hora de feina amb condicions dignes, en
condicions adients per treure el millor producte faci també que
les coses funcionin bé i si a això hi pot contribuir també el
posicionament de l’oposició, li puc assegurar que ens tendrà al
seu costat.

Per altra banda, no ens tendrà al seu costat si no pren
accions, si no agafa aquesta qüestió de manera seriosa, si no
actua tenint instruments al seu abast i si continuam permetent
que la notícia als diaris sigui el mateix mitjà de comunicació.
Els mitjans de comunicació estan per transmetre notícies, no per
ser-ho i més quan és per coses -entenem- no gaire positives com
seria aquesta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica el Sr. Terrassa té
la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. L’estabilitat laboral, com li deia
abans, crec que és un dels reptes més importants que ara mateix
tenim. Insistesc en el que comentàvem abans. Els models... a
més no és competència de la direcció general decidir el model,
podem tenir l’opinió que considerem que sigui més adequada,
crec que al final tot té pros i contres, és a dir al final no hi ha un
model perfecte. El que té un de bo tal vegada ho té de feblesa un
altre. El que li puc assegurar és que prenem les mesures i exigim
a les empreses que fan feina per IB3 que volem aquesta
estabilitat laboral. Aquest projecte només sortirà bé si som
capaços d’aconseguir que el capital humà estigui estable, estigui
tranquil i estigui implicat en el projecte.

Des de la direcció general li puc assegurar que ara mateix
prenem decisions, afrontam el problema. No pensam que el
problema sigui un problema de model, també li ho vull dir. Crec
que al final els models -insistesc- uns tenen uns avantatge i uns
en tenen uns altres, arreglaràs unes coses amb un model, però en
tendràs d’altres. El que sí tenim clar és que no ens competeix
triar el model, però una vegada que tenguem el model, el que sí
hem d’aconseguir és l’objectiu i l’objectiu és l’estabilitat laboral
i que el capital humà estigui implicat en aquest projecte. En
aquesta línia feim feina.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

10) Pregunta RGE núm. 4977/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a internalització dels informatius.

Passem llavors a la desena pregunta RGE núm. 4977/10,
relativa a internalització d’informatius. Per formular-la té la
paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, ja només n’hi
queden dues avui, no es preocupi. La penúltima pregunta si em
permet, miri, efectivament la qüestió de model avui està essent
tractat i es tracta aquí en aquest parlament per una llei de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que ha de marcar
també aquest model.

El posicionament del Partit Popular fa que avui no ens
oposem a articles que estan dins aquesta llei i que suposaran de
manera clara el que s’ha anomenat la internalització, la mal dita
internalització, mal anomenada internalització dels informatius,
realment no és una internalització perquè si fos una
internalització seria assumir un equip ja existent, parlam de
crear un servei propi en tot cas. No ens oposarem en aquest
sentit, no hem presentat esmenes a la llei, que suposin oposar-
nos a aquesta qüestió.

Per tant, avui estam en un escenari... entenem que per tres
raons bàsiques: aquells serveis que es porten en caràcter de
continuïtat, en caràcter de més continuïtat dins els mitjans
públics, aquells que tenen personal que porten a terme funcions
que s’executen des dels mateixos mitjans de l’ens públic i
aquells que, entre altres coses, ocupen els elements fonamentals
dels quals depèn l’audiència d’aquesta casa, idò difícilment
podem pensar que puguin estar eternament fora de l’Ens Públic
de la Radiotelevisió de les Illes Balears. Tal és així que
l’escenari que tenim davant possiblement siguin dos grans
reptes: un és dimensionament i l’altre és el procediment d’accés
a aquest sistema i a aquest nou servei. 

Davant això ens preguntam: davant un potencial escenari
d’elaboració pròpia dels informatius de ràdio pública d’IB3,
quina considera que seria la plantilla mínima necessària i quins
perfils professionals serien els adients? 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. La plantilla mínima és la que té en
aquests moments que també és l’original de quan es va crear la
televisió i és: 1 director d’Informatius, 1 director d’Esports, 1
subdirector d’Informatius, 1 subdirector d’Esports, 8 editors de
notícies, 1 a Menorca i 1 a Eivissa, i 4 editors d’esports.
Aquesta és ara mateix la plantilla mínima, que és la que hi havia
inicialment. 

Al final la direcció general el que ha de fer és executar el
que li marquen, el contracte programa és un marc legal que ens
deixa molt clar quina és la línia a seguir, en aquest aspecte el
contracte programa ens deixa clar que hem de tenir un cos
d’editors i tècnics de continuïtat. En aquest aspecte feim feina,
feim feina amb Funció Pública i preparam un poc aquesta
selecció que evidentment -com vostè molt bé diu- no és una

internalització, és un procés que ha de seguir el seu reglament
de funció pública.

Quin és el que recoman? Per a mi és un híbrid, li seré molt
franc, no crec en els models especialment externalitzat perquè
tenen punts de feblesa com hem comentat i tampoc no crec que
sigui bo tenir un excessiu personal propi que arribi fins al darrer
del (...) d’informatius. Crec que al final del que es tracta és de
trobar un punt intermedi, on tenguem avantatges de
l’externalització i avantatges de tenir un cost propi. El cost propi
el que et dóna és un control d’aquesta... i una estabilitat laboral
a la gent que hi està vinculada i que es pugui evitar qualsevol
tipus de pressions de qualsevol nivell.

Per un altre costat també li vull dir que els mitjans de
comunicació són uns mitjans canviants, on la tecnologia t’obliga
constantment a adaptar-te a les noves situacions i evidentment
el que no podem fer és sobreestructurar una dimensió que
després ens sigui difícil gestionar-la. Crec que al final, encara
que no competeixi a la direcció general, executarem el que ens
plantegin, però sí que li puc dir que una solució intermèdia, que
podria moure’s entre 25 i 50 treballadors depenent de com es
vulguin (...)i canalitzar-ho dins un termini, crec que podria ser
una solució. Insistesc però, no és la competència de la direcció
general. Sí que li puc dir que una solució intermèdia podria ser
adequada, agafaríem coses bones de les dues.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, li vull mostrar
el nostre absolut acord en això que acaba de dir, entenem que el
model apropiat efectivament és un model híbrid. Per això
precisament li demanàvem quantes persones i quins perfils
professionals, perquè entenem que hi ha perfils professionals
que puguin ser aquells que hagin de ser inclosos en un nou
servei per part d’IB3 i alguns que siguin propis d’una
externalització de serveis perquè així quedi justificat. Aquest
serà el debat que sens dubte tendrem i requerirem d’informació
tècnica, adequada perquè es pugui fer bé. Això no ho han de
decidir els polítics, Sr. Director General, i em sap greu per tots
els que estam aquí presents perquè al final som polítics, però hi
ha qüestions que crec que superen les nostres habilitats i
capacitats en molts de sentits i que han de tenir un rigor tècnic
adequat. 

Demanam la seva colAlaboració en aquest sentit, la seva
informació, el rigor tècnic que pugui aplicar el seu equip i vostè
mateix per donar-nos llum en aquest sentit i proporcionar-nos
la informació adequada.
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En tot cas, en referència a la ràdio la forquilla que ens dóna
és molt ampla, de 25 a 50 hi ha gairebé el doble, ben bé el
doble, per tant, crec que la concreció requereix de tots una
major voluntat i si avui no ho vol dir aquí per les qüestions que
consideri oportunes, sí que li demanarem una reunió específica
per parlar d’aquesta qüestió perquè ens doni la seva opinió en
aquest sentit, ens la doni també l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears i perquè puguem fer la millor feina per la
millor situació de les persones, pel millor servei i sens dubte per
al millor resultat de cara a tots els ciutadans de les Illes Balears.

En tot cas li demanam diferents qüestions: una, ens sembla
bé.., ja amb el benentès que ens sembla bé el model híbrid;
dues, que aprofiti la sinergia entre mitjans -sinergies entre
mitjans-, sobretot en mitjans  multi canals, multi mitjans; dos,
no funcionaris -no funcionaris-, no parlam de tenir funcionaris
i això hem demanat reflectir-ho a la llei, i tres, rigor
pressupostari i sostenibilitat, que això sigui sostenible, no
només en èpoques de bonança com teníem fa un temps i aquest
possiblement si algun pecat haguéssim de reconèixer aquells
que varen promoure la creació d’aquest mitjà és que estaven en
una situació econòmica que potser permetia moltes coses,
pensem en situacions com la d’avui i les que puguin venir demà
i per tant, que això sigui una cosa que no impedeixi generar
altres coses, perquè la caixa de la comunitat autònoma és la que
és i els recursos són els que són i tot el que va a una costat no va
a un altre i al final, totes són necessitats. Li puc assegurar que
qui li parla, que a més té la responsabilitat de ser portaveu
també de l’àmbit social, pateix molt quan recursos van a un
costat i a vegades no van a l’altre quan hi ha necessitats
peremptòries i sense voler fer cap tipus de paralAlelisme difícil,
no?

Pensam que els mitjans públics de comunicació han de
generar indústria, han de generar llocs de feina, han de generar
economia, han d’aportar la nostra capacitat de fer altres coses en
aquesta comunitat autònoma i això passa per una sostenibilitat,
per un projecte que també comparteixi projecte amb les
empreses i que generi llocs de feina i això només passarà per
allò que sigui viable. 

Esper tenir la possibilitat de parlar-ne amb vostè en el que
fa referència a aquesta qüestió per tenir també el millor criteri
de cara a la gent. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb vostè, Sr. Serra. Al
final del que és tracta és de trobar un equilibri entre pressupost,
model, capital humà i funcionament i algunes de les decisions
que es puguin prendre tenen una vinculació al futur, perquè, qui
ens havia de dir que el pressupost d’aquests mitjans públics avui
seria un 50% del que era fa tres anys per exemple?, que vol dir
que si tu no pots controlar quina serà la dimensió pressupostària
del futur has de ser molt, molt rigorós a l’hora de prendre
decisions que vinculin el futur i com li deia abans, el mitjà
públic és canviant, és molt canviant, hem de prendre les

decisions ajustades perquè amb el pas del temps no ens puguem
penedir. 

En aquest aspecte i ara li parl més en clau de gestor, perquè
consider que al final la part més periodística, més tècnica (...)
tenim un equip directiu que li podrà... i que evidentment farà
feina en la línia que vostè deia, però com a gestor sí que
consider que l’obligació és trobar aquest punt que no hipotequi
el futur, però que també li doni estabilitat laboral. Aquest punt,
que com vostè deia es mou entre 25 i 50 i tal vegada parlam
d’una (...) de sí,  del cent per cent, dependrà en la meva opinió,
de fins a quin punt volem tenir un control del futur. 

Li deia abans que l’evolució pressupostària de les televisions
autonòmiques és una incògnita, no només aquí, també a les
altres autonomies, per la qual cosa crec que com a gestor no puc
o no podem prendre decisions mirant cap al un altre costat sense
saber cap on anirà aquesta dimensió pressupostària, per la qual
cosa crec que trobar aquest punt d’equilibri entre pressupost,
model i estabilitat laboral és l’objectiu. Evidentment, en els
aspectes tècnics crec que tenim gent preparada per analitzar-ho
i saber on s’ha de fer la retxa del que ha de ser el cost propi i al
final és un tema de retxa, on la fas, però sí que crec que el punt
d’equilibri és no hipotecar el futur econòmic de la cadena a la
vegada que li dones aquest punt d’estabilitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

11) Pregunta RGE núm. 4978/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a internalització dels informatius.

Passam a l'onzena i darrera pregunta RGE núm. 4978/10,
relativa a internalització d’informatius, per formular-la té la
paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
propis termes: En un potencial escenari d’elaboració pròpia dels
informatius de la televisió pública IB3, quina considera que
seria la plantilla mínima necessària i quins perfils professionals?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar, Sr. Terrassa, té la paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. En aquest moment la plantilla pròpia
és: 1 director d’Informatius, 1 subdirector d’Informatius i 1
subdirector d’Esports. Tornam un poc al mateix que parlàvem
abans, el mateix plantejament: trobar aquest punt, trobar el punt
a aplicar tant a la televisió com a la ràdio en què tenguem una
estabilitat i un control del que és el cos d’editors i d’informació
i a la vegada una estructura suficientment flexible que es pugui
adaptar a les diferents mobilitzacions pressupostaris, tornam un
poc al discurs d’abans, com que no sabem quina serà la
dimensió econòmica que pugui tenir la televisió i la ràdio al
futur es tracta de trobar aquest punt, que tenguem un cert
control. 

Sí que crec que és bo que tenguem aquesta estabilitat laboral
als informatius, crec que s’estava fent una molt bona feina en
els Serveis Informatius, ens ho diu el prestigi que tenen els
nostres informatius, l’audiència que tenen, ara mateix ja és el
referent de qualsevol servei informatiu, també ens dóna la
credibilitat que dóna, la pluralitat que estam donant. Del que es
tracta és d’acabar de perfilar aquest model, donar l’estabilitat
laboral al capital humà que fa feina en aquest sentit i trobar
aquest punt que no ens hipotequi el futur econòmic.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, coincidim en això que
comenta vostè. En tot cas, el citam per tenir l’oportunitat de
parlar-ne més concretament i amb molt més detall i també amb
la llibertat que ens donaria evidentment parlar d’aquestes
qüestions des d’un rigor tècnic i des de la major voluntat
d’arribar al consens que sigui necessari perquè les coses puguin
funcionar bé. 

Avui hem tengut un dia de revisió en molts d’aspectes, Sr.
Director General, molts d’aspectes relacionats amb la
despolitització, l’equilibri entre illes, l’estabilitat laboral, la
millora de processos i de gestió d’IB3, són reptes importants. Li
demanam que no n’oblidi cap i que posi atenció, que estic
convençut que n’hi posarà, a cadascun dels aspectes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Pere Terrassa
i Sánchez):

Gràcies, Sr. President. Per acabar, simplement vull fer una
reflexió, Sr. Serra. Crec que aquests mitjans públics necessiten
una certa estabilitat, interna i externa. Crec que és una
responsabilitat no només dels que gestionam, sinó un poc de tots
els que envoltam i tenim una certa ascendència damunt els
mitjans. Pensam que si hem apostat per una televisió i ràdio
autonòmica -i ara li parl en clau purament de gestor de doblers
públics-, crec que hem d’aconseguir donar-li aquesta estabilitat,
evidentment amb el nivell d’exigència que hem d’aplicar a cada
moment. Estic convençut que si li donam aquest rigor i aquesta
estabilitat, sobretot aquesta estabilitat i aquesta pau interna i
externa, aconseguirem els mitjans que tots volem perquè estic
segur que si destinam doblers públics a aquest projecte no
tendria sentit no fer-ho. 

Per part de la direcció general i per part de la equip de
direcció fem feina per aconseguir donar aquesta pau, aquesta
tranquilAlitat que necessita aquesta casa per aconseguir els
objectius que tots volem.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Terrassa.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i dels càrrecs que l’han
acompanyat.

I no havent-ho més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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