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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions? No.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 5695, 5703, 5693, 5694, 5696, 5704,
5705, 5706, 5707, 5708 i 5709/10. Hi assisteix el Sr. Pere
Terrassa i Sánchez, director de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, acompanyada de la Sra. Nekane Domblás,
subdirectora general i directora d’Informatius, del Sr. Jaume
Garau, director d’Antena d’IB3 Televisió, i del Sr. Dani Bagur,
director d’IB3 Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 5695/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a activitats contractades amb SBT.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 5695/10,
relativa a activitats contractades amb SBT intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Josep Maria Costa i Serra. Té
la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta que voldria
formular-li és una pregunta senzilla i informativa. Hem vist en
els mitjans de comunicació diferents notícies sobre les
relacions, sobre l’activitat que realitza SBT per a l’ens públic.
I voldríem saber quines són les activitats, quines són les
relacions, quins són els acords i quins són els punts de
discrepància. Per tant, bàsicament és una pregunta global sobre
quina és la situació avui d’IB3 en relació amb SBT.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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, president. Bé, tenia preparat un poc la contestació
en relació amb allò que posava específicament la pregunta, però
podem parlar de la situació actual. Concretament l’objecte del
concurs és el servei de notícies dels mitjans de comunicació
audiovisual de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que en aquest moment a televisió són tres informatius,
IB3 Notícies Matí, IB3 Notícies Migdia, IB3 Notícies Vespre i
IB3 Notícies Cap de Setmana. I en relació amb la ràdio tenim el
programa Al Dia que són quatre hores, butlletins horaris de cinc
minuts cada hora i els programes IB3 Notícies Migdia, Vespre
i Cap de Setmana, juntament amb un programa esportiu que es
diu A Contracop. Això en relació amb el que fa referència al
concurs. 

Específicament i en relació amb la feina purament com a
productora, ara mateix tenim el programa Illes. Aquesta seria la
contestació expressament de les activitats que estan contractades
en aquest moment amb SBT.

Ja entrant un poc més en la matèria de quina és la situació
actualment, m’agradaria anunciar, no tenim l’acord tancat,
simplement és un principi d’acord, però ara mateix tenim ja un
acord amb la productora, amb l’empresa SBT, en relació amb
els treballadors que s’havien de subrogar. Això ens permetrà,
supòs que dilluns o dimarts, tenir el nou concurs d’informatius
i tenir un acord sobre el nombre de treballadors a subrogar, i a
més, treure el concurs per un 25 o 26% menys de cost de com
ho tenim ara mateix. Però a més, per a nosaltres com ja vàrem
dir a l’anterior compareixença són molt important els
treballadors i la seva relació, el projecte dels mitjans d’IB3 no
podrà créixer ni es podrà desenvolupar si no tenim una
estabilitat laboral. A més, hem aconseguit un acord amb
l’empresa i mantendrem el programa Illes, mentrestant la
direcció es compromet a no fer acomiadaments durant aquest
procés. Aconseguim per un costat fer una subrogació pactada,
aconseguim des del punt de vista de gestió, molt important i
prioritari per a nosaltres, treure un concurs per un import
inferior, estam parlant d’un 25,6%. I a més, si tancam això, i jo
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crec que no hi ha d’haver canvis en el darrer moment,
aconseguirem l’estabilitat laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Terrassa. En torn de rèplica vol intervenir Sr.
Costa?

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies. Bé, donar-li les gràcies per la resposta que ha donat.
Crec que és bàsic arribar a un acord en el tema dels treballadors
i el tema de la licitació amb reducció dins el marc econòmic que
vivim. Jo únicament li suggeriria que aquestes reduccions...,
estam davant una manera de fer ràdio i televisió complicada,
som un territori discontinu, però també li he de dir que el grau
d’informació i de satisfacció de totes les illes, com vostè sap
perfectament, no és igual. Jo som d’una illa allà on una menor
audiència té IB3 i li suggeriria que referent a les notícies es
treballi en termes de descentralització. En cas contrari, mai no
tendrem una televisió que sigui de totes les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica 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, president. Efectivament, estam en un plantejament
allà on tenim poc temps i volem canviar moltes coses. No és
fàcil intentar canviar tots els plantejaments que estam fent, en
una complicada situació econòmica, i a la mateixa vegada
estratègicament intentar corregir les coses que no funcionen.
Com ja vàrem dir l’altra vegada, un dels punts fonamentals és
la cohesió del territori, som conscients i ja ho vàrem parlar a
l’altra compareixença, que a Eivissa hem desenvolupat un pla
estratègic, la setmana que ve farem el consell d’administració
allà i intentarem plasmar totes aquestes mesures que tenim.
Evidentment això és un punt de partida i som conscients que la
cohesió del territori, a mi no m’agrada parlar de
descentralització perquè és un concepte que si puc l’evit, crec
que la cohesió del territori és fonamental i estam fent feina i
passes per corregir-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

2) Pregunta RGE núm. 5703/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garantia de serveis.

Llavors passam a la segona pregunta RGE núm. 5703/10,
relativa a garantia de serveis. Per formular-la té la paraula el
diputat socialista Sr. Ernest Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Tots coneixem perquè ho hem llegit
als mitjans de comunicació, que l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears ha denunciat el seu contracte amb SBT que
és l’empresa, com ja ha dit a la pregunta anterior el director
general, que dóna serveis a la ràdio i a la televisió de les illes.
Aquesta denúncia d’aquest contracte significa que s’acaba i que
hi ha un procés durant el qual l’empresa pública ha de preparar
plecs de condicions per aconseguir un contracte nou. En aquest
temps el servei no ha de deixar de ser donat i, per tant, hi ha
d’haver una continuïtat. La nostra pregunta és de quina manera
es garanteix que aquesta prestació de serveis sigui efectiva,
pràctica, fins que no es resolgui un nou concurs o una nova
manera de cobrir les feines que fa aquesta empresa?

Aquesta és la pregunta que feim al director general.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Per contestar Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sr. President. He anunciat a la pregunta anterior
que crec que tenim l’acord i que no farà falta haver de recórrer
a mesures extraordinàries, com pareixia fa un parell de
setmanes, on hi havia l’abandonament del servei que sí ens va
obligar a fer feina d’una manera seqüencial.

I ja entrant a la contestació de la pregunta, durant aquest
temps hem fet feina per dues vies, una per intentar arribar a un
acord amb l’empresa SBT, a la qual vàrem anunciar amb un
preavís de quatre mesos que la clàusula que recollia el contracte
quan no hi podia haver un abandonament del servei i nosaltres
consideràvem que jurídicament s’havia de continuar prestant el
servei, mentre s’acabava d’adjudicar el següent concurs. Però a
causa de les amenaces..., efectivament no les va rebre IB3, sinó
que les varen rebre els treballadors d’SBT, nosaltres lògicament
estàvem preparats aplicant l’article 97 de la Llei de contractes
del servei públic, que quan és un servei públic estam obligats a
poder donar aquest servei. Si s’hagués produït l’abandonament
del servei teníem preparat un pla d’emergència per poder cobrir
els informatius i no s’haurien vist afectats per aquesta situació,
però vull dir que en aquests moments aquesta situació no
existeix i pareix que podrem fer aquesta transició d’una manera
pacífica. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies. Només per felicitar el director general per l’acord
que ha aconseguit fa escassos dies, hores diríem, i encoratjar-lo
a seguir tractant els conflictes de la manera en què ho ha fet,
preferint sempre arribar a acords i no haver d’emprar mesures
més contundents de caràcter legal o jurídic, que sempre són
mesures que creen ferides i fan mal a l’estat de la situació. Per
tant, la nostra felicitació per la manera d’afrontar els conflictes
i esperar que en tengui pocs en el futur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol intervenir en torn de
contrarèplica?

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Ribalaiga. Crec que també
és important que siguem conscients que en el moment que
gestiones i et veus obligat a gestionar una empresa que baixa el
seu pressupost en tres anys un 50%, obligatòriament tens
conflictes i és molt difícil gestionar una empresa que s’està
reduint pressupostàriament sense passar per conflictes. Partint
d’aquesta situació inicial, que és la realitat i qualsevol gestor,
qualsevol persona que hagi gestionat un pressupost és conscient
d’aquesta situació, per a nosaltres el prioritari és servei públic
i estabilitat laboral. Pensam que aquestes són les dues
premisses, rebaixarem el pressupost i l’ajustarem a la realitat
pressupostària que en aquest moment té tant la comunitat com
el grup IB3, però en qualsevol cas intentarem afectar el menys
possible, dins la situació actual, el personal i els llocs de feina
dels treballadors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

3) Pregunta RGE núm. 5693/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a gestió de personal a les delegacions d'IB3.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 5693/10, relativa a
gestió de personal a les delegacions d’IB3. 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 a tothom. Crec que
aquesta pregunta continua amb les que s’han fet fins ara i amb
els comentaris que hem tengut i és aquesta preocupació de com
queda tota l’estabilitat laboral a les delegacions d’Eivissa, de
Menorca i de Formentera. I també la preocupació, com heu dit
fa un moment, que sigui una televisió arrelada al territori,
entenem que perquè sigui una televisió arrelada al territori, el

personal que hi treballa, sobretot el dels informatius, el personal
que té al seu càrrec la tasca de la informació, ha de ser un
personal que tengui un bon coneixement del lloc, dels indrets
allà on treballa, per tant, també ha de ser un personal arrelat als
llocs. 

Treballant amb aquesta idea, hi ha la preocupació d’aquest
vaivé d’aquest personal, no consolidar aquesta gent, sobretot a
les dues illes que més conec, Eivissa i Formentera. Per tant, us
demanaríem com està el tema per aconseguir aquesta estabilitat,
sobretot a les delegacions que són més febles que no la de
Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar, Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sr. President. Crec que des de la direcció d’IB3
tenim localitzat part d’aquest problema, una altra cosa és que
intentar aplicar la solució no tengui uns resultats immediats ni
garantit, el més important és tenir localitzat quin és el problema.
Efectivament a les delegacions de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, una de les coses més fonamentals és que la gent
que hi faci feina conegui la idiosincràsia, la història, la cultura
i la manera d’entendre de cada illa, cosa que per determinades
circumstàncies no ha pogut ser..., perquè no hi havia periodistes
o tècnics qualificats per desenvolupar aquesta feina o perquè ha
faltat aquest perfil. Som conscients que aquí hi ha dues maneres,
si tenim el personal d’allà evidentment és més fàcil. Si no, el
que necessitam és donar estabilitat als treballadors, encara que
no siguin d’allà, l’estabilitat laboral i el temps que facin feina en
aquestes delegacions faci que, efectivament, acabin coneixent
quina és la cultura, la idiosincràsia, la manera de ser de cada
illa, cosa que ara tenim "focalitzada".

És cert que per exemple sempre hem tengut l’interès que les
persones que hi estiguessin al front fossin de les mateixes illes.
A Eivissa i Formentera Antònia Castelló és de Formentera. I ara
mateix a Menorca Cristina Bugallo és de Menorca. Pensam que
això és fonamental perquè les persones que dirigeixen la
delegació, han de conèixer perfectament quina és la situació. 

En concret a Eivissa i Formentera per allò que hem comentat
abans, perquè consideram que hi ha una feina per arrelar els
nostres mitjans allà i pensam que és molt important com a punt
de partida que la gent que faci feina en aquelles delegacions ho
conegui.
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I després relacionat amb el servei, ara mateix tenim una
situació on de dilluns a divendres el servei que teníem allà
estava previst, però després el cap de setmana de vegades
teníem problemes per cobrir les informacions, de vegades ho
solucionàvem, però sempre amb problemes. Amb el nou
concurs el que ja hem previst és que tenguem les 24 hores i els
365 dies de l’any el servei cobert per poder plasmar la realitat
que pugui passar en aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Molt breument, Sr. President. Una de les
preocupacions que s’han manifestat és aquesta que acabau de
dir, que només sigui la cobertura de cinc dies de la setmana i
que el cap de setmana com si la informació desaparegués, però
no és així. Trobam que hi ha aquests dos dies que no hi ha
aquest servei, per tant, de quina manera li donaríem la
continuació de cap de setmana. I això també es relaciona amb
el tema que havíeu comentat abans de la subrogació de personal
amb tots els canvis que hi ha en aquests moments. La
preocupació des de sempre és que aquesta subrogació de
personal no se centri bàsicament en personal de Mallorca, sinó
que també que hi hagi en aquests moments en què hi haurà. Per
tant, tot aquest tema que es tengui en compte i també arribi a les
illes d’Eivissa, Formentera i Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. 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. En relació amb la subrogació,
evidentment hem volgut aplicar un criteri molt objectiu, perquè
som conscients que això representa persones, llocs de feina,
famílies vinculades a aquests llocs de feina. I pensam que no
s’havia de parlar d’una xifra molt aleatòria i fàcilment perquè
entràvem en un terreny perillós. Per tant, hem volgut és intentar
en prova (...) la gent que feia feina als informatius, evidentment
a Mallorca, però també a les delegacions. I el criteri que hem
seguit és un criteri molt objectiu, no hem volgut entrar a fer un
altre tipus de valoracions que no fossin en prova.

Pensam que l’única manera de donar a conèixer aquesta
realitat d’una manera més profunda de les illes menors, per a
nosaltres és fonamental que els equips que facin feina tenguin
continuïtat i estabilitat. Aquesta és la línia i ens agradaria que
les persones que fan feina ara a Eivissa, Formentera i Menorca
vinculades a aquest servei siguin les mateixes i estiguin
subrogades de manera que puguin donar aquesta continuïtat de
què parlàvem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

4) Pregunta RGE núm. 5694/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Lluïsa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a empreses contractades
per IB3.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 5694/10, relativa a
empreses contractades per IB3. Per formular-la té la paraula la
diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. Maria Luisa
Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bon dia. Agradecer al Sr.
Director General de IB3 su comparecencia y también a las
personas de su equipo que le acompañan.

Mi pregunta va en relación a la anterior del Grupo
Socialista, en relación a las empresas contratadas por IB3. Me
gustaría que nos informara sobre cuántas empresas tiene
contratadas el ente público de Radiotelevisión de las Illes
Balears y sus sociedades.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Per contestar la pregunta, 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. Actualment entre els acords de
producció, concursos i convenis que tenim amb diferents
empreses, ara mateix tenim 82 empreses vinculades a l’ens de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears. Evidentment el model
d’IB3 és un model externalitzat i precisament té acords amb
moltes empreses de les Illes Balears. Per a nosaltres el més
important, i ja entram un poc a la part estratègic, ara mateix el
93% dels encàrrecs de producció estan contractats amb
empreses de les Illes, la qual cosa vol dir que conceptualment el
que volem és que els mitjans d’IB3 no siguin un mitjà finalista
d’uns doblers públics, sinó que a més siguin l’intermediari que
després genera riquesa a un territori, per això hem prioritzat.
Evidentment darrera d’aquests mitjans han crescut les
productores de les Balears perquè això al final és un procés
evolutiu, primer no tens sector, després neix i evidentment la
pròpia successió dels fets fa que creixi aquest sector.
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De moment, nosaltres plantejam els mitjans d’IB3 com uns
mitjans que han de servir com a intermediaris per donar riquesa
i per donar llocs de feina a aquestes empreses. És cert que la
dimensió econòmica de què parlàvem abans, determinada i
aquest descens al 50% ara mateix en quasi tres anys doncs
obligarà a ajustar molt, però nosaltres intentam ajustar drets,
intentam ajustar partides que no impliquin llocs de feina.
Evidentment, el cent per cent no l’aconseguirem, però la
preferència és fer créixer aquest sector audiovisual de les Illes
Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

5) Pregunta RGE núm. 5696/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rescissió del contracte amb STB.

La cinquena pregunta, que és la que pertocava formular ara,
decau per absència del diputat Sr. Miquel Àngel Coll que no hi
és present.

6) Pregunta RGE núm. 5704/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute a proveïdors.

Passam llavors a la sisena pregunta RGE núm. 5704/10,
relativa a deute a proveïdors. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la pregunta és exactament
aquesta, ens interessa molt quin és el deute actual dels
proveïdors de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
incloent-hi, evidentment, les empreses gestores dels mitjans de
comunicació pública. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, el saldo de deute a
proveïdors a 31 de desembre de 2009 era de 61,2 milions
d’euros i a dia d’ahir, el d’avui no l’hem tret, era de 48,1
milions, el que suposa un descens de 13,1 milions d’euros.
Entrant un poc més a la part més específica, nosaltres som
conscients que aquests mitjans públics tenien dos tipus de
deute, un deute bancari que venia històric des del principi, que
estava quantificat en 169 milions d’euros que, crec que va ser
l’any passat, que fent un esforç important per part del Govern
es va subrogar d’aquest deute bancari. Insistesc que és un deute
que neix des del principi i que han anat acumulant els mitjans
públics i que l’any passat es va fer un punt i final al deute
bancari. 

Ens queda el deute de proveïdors que és el que ara mateix
ens preocupa, amb el qual feim feina, el reduïm i un dels punts
de partida principal amb relació al deute de proveïdors és no
generar més deute. Per tant, un dels objectius d’aquesta
direcció i crec que no hi haurà problemes per complir-ho serà
que presentarem un dèficit zero per a aquest exercici. Insistesc,
encara que el contracte programa ens permetia una desviació
d’un 6%, parlam que això en valors absoluts són al voltant de
tres milions d’euros, no els disposarem i el que farem serà no
generar més deute a proveïdors.

En qualsevol cas, hem incorporat una línia de confirming a
tots els proveïdors amb la qual cosa totes les empreses de
Balears que fan feina per IB3 tenen la possibilitat d’anar a un
confirming amb una entitat financera que els hi descompta.
Nosaltres pagam una mitjana de 180 dies, són sis mesos, pagam
als proveïdors, però els donam immediatament una vegada la
factura estigui validada la possibilitat de descompte. Pensam
que és una feina a mig termini i la reducció i afrontar el deute
a proveïdors és un deute que necessitam afrontar en una sèrie
d’anys, no generar més deute i ja que no podem pagar en
terminis més curts donar la possibilitat als proveïdors que tirin
de les línies de confirming i és el que ara mateix feim.

Per una altra banda, la incorporació del SAP ens ha fet el
control pressupostari de cada partida i això és una eina que ens
permet el que he dit abans: no generar més deute a proveïdors.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em pregunt si les problemàtiques
que hi ha avui per avui, i vostè tendrà la resposta, i ja dic no és
una pregunta amb intenció de saber la resposta sinó que l’esper
de vostè, quina incidència té que existeixi aquest deute de 48,1
milions d’euros pendent de pagar a proveïdors?, quina
incidència té en l’estabilitat de les empreses que actualment fan
feina per IB3?

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. Efectivament, si la situació de deute
a proveïdors no la plantejàssim amb una alternativa de
finançament immediata, perquè és cert que aquestes empreses
moltes són petites i tenen problemes per recórrer a les entitats
financeres per descomptar-los pels seus propis recursos, la qual
cosa per a nosaltres era molt important a la mateixa vegada que
intentam escurçar aquesta període de pagament als proveïdors
i el deute de proveïdors donar-los una alternativa que sortís de
la pròpia entitat perquè ells, algunes productores sobretot les
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petites, perquè les més grans tenen més possibilitats de
finançament, ens plantejam que a la mateixa vegada que ells
tenen la validació tenguin l’alternativa sobre els recursos i
sobre el risc que té IB3, perquè sense aquesta línia de
descompte, sense aquesta possibilitat, és veritat que les
empreses petites no tenien, no podien aguantar fins que
cobraven i, a més, tenien problemes per trobar finançament a
entitats financeres. Pensam que d’aquesta manera els hem
assuavit aquesta pujada. Evidentment això té un cost financer,
però crec que amb els temps que corren la possibilitat de
recórrer al finançament relativament ràpid i fàcil és una
garantia del bon funcionament d’aquestes empreses.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

7) Pregunta RGE núm. 5705/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació dels empleats de les empreses
subcontractades per IB3 (I).

Passem a la setena pregunta RGE núm. 5705/10, relativa a
situació d’empleats a empreses subcontractades per IB3. Per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. S’ha comentat ja avui a aquesta
comissió parlamentària la preocupació que tenim sobre la
situació laboral dels empleats no només de l’ens públic sinó
més bé de les empreses subcontractades per l’ens públic i per
cada un dels mitjans que formen part. És una situació que
entenem dramàtica, és una situació que no és òptima en cap
dels sentits i ens agradaria conèixer la seva valoració sobre
l’evolució que ha tengut aquesta situació laboral dels empleats
a empreses subcontractades de l’ens públic o dels mitjans de
comunicació que fan feina per a aquest ens.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar, Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sr. President. Crec que el terme dramàtic em
pareix un terme excessiu, però, en qualsevol dels casos el que
està clar és que el Grup IB3 i els mitjans públics no estan al
marge del que és la realitat econòmica i financera d’aquesta
comunitat. Miri, si tenim una situació delicada en els llocs de
feina afecta, efectivament, tant l’empresa privada com
l’empresa pública. Nosaltres, com he dit abans, hem prioritzat
totes les retallades pressupostàries que intentin afectar el menys
possible els llocs de feina, hem intentat atacar drets que no
afecten llocs de feina i prioritzar l’estabilitat laboral. 

Passant a la resposta a la pregunta, el model d’IB3 és un
model descentralitzat, és un model que està plantejat d’aquesta
manera. Pensam que nosaltres no podem intervenir en les
relacions directes que tenen les empreses subcontractades amb
el seu personal perquè entraríem en la ilAlegalitat, el que sí
podem fer i feim i li puc assegurar que és una de les prioritats
que ara mateix té la casa és intentar donar aquesta estabilitat als
llocs de feina. Pensam, a més, que tenim una obligació social
de caràcter solidari subsidiari amb totes aquestes empreses. Per
exemple, en el cas d’SBT, que comentàvem abans, per ventura
la casa s’hagués pogut ajustar a l’oferta que en el seu moment
va presentar aquesta empresa per guanyar el concurs que
parlava de 211 treballadors, però nosaltres hem anat a 242
perquè hem volgut cercar la realitat i la cobertura màxima dels
treballadors. Si no haguéssim arribat a aquest acord i
haguéssim plantejat el que inicialment va plantejar l’empresa,
que eren 299 treballadors, hagués fet possiblement inviable el
nou concurs i no perdíem la perspectiva, 

L’important era retallar o almanco el que jo intent és retallar
el pressupost d’aquests mitjans públics afectant el menys
possible als treballadors. Per poder fer això hem anat als 242
treballadors que pensam que fan feina ara mateix per als
informatius i ho podem demostrar amb proves, i és una
demostració més de la preocupació d’aquesta casa pels
treballadors. Insistesc, l’oferta era 211 i hem volgut ajustar la
gent que ara mateix pensam que fa feina per (...).

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, efectivament
pensam que és una situació dramàtica perquè no és gaire
normal, en general, que una persona rebi una carta i li diguin
que no li asseguren la seva activitat i ni molt manco el seu lloc
de feina en un termini molt curt en el temps, molt poc espai de
temps. Primera qüestió. Segona, no és normal que l’ambient de
feina habitual sigui la subsistència, un hauria d’estar preocupat
per fer les feines com toca, quan toca i en fi amb la qualitat que
correspon i entenem que si alguna cosa passa en aquest sentit
no és positiu ni per al servei, molt menys per al servei públic
que s’ha d’oferir, ni per a la situació de les persones que han de
prestar aquests serveis. Per tant, sí entenem que és una situació
dramàtica i justific aquesta paraula amb la situació que és
evident i que pateixen les persones.

Les preguntes que li he fet anteriorment van orientades a
conèixer amb detall els motius que ens han fet arribar fins aquí.
Alguna cosa ha hagut de passar perquè una persona es presenti
a una entitat, a una empresa, es presenti a un concurs públic,
entengui que amb els recursos econòmics d’aquest concurs
públic pot donar un servei, segueixi una línia amb la qual ha
prestat servei i de sobte amb el mateixos recursos amb el quals
havia concorregut a aquells serveis públics i amb les mateixes
condicions de sobte es planteja deixar de donar servei. Què ha
passat per què això arribi fins a aquest punt? No és normal. Per
tant, això és una cosa que crec que ens ha de preocupar i
hauríem de conèixer amb algun cert detall. Ens preguntam si a
qualque ocasió en el recorregut de relació entre l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i aquesta empresa,
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concretament d’SBT, hi ha hagut acords que hagin dificultat
això. No ho sé. Es parla d’un augment de personal important en
el seu moment quan s’havia d’assumir Salom. No sé si aquesta
és la preocupació i si ha fet inviable el servei aquesta qüestió.
En tot cas, a instancia de parte i la part era l’ens públic.

Alguna cosa ha hagut de passar, entengui’m, no és normal.
S’insta un concurs públic, es presenten amb unes condicions,
es presta un servei amb una certa normalitat i de sobte el
mateix servei amb les mateixes condicions es fa inviable, què
ha hagut de passar enmig per què això hagi estat així? És un
problema de gestió d’aquesta empresa? Potser. És possible, no
és normal. Hi ha hagut acords que ho hagin impedit? Jo
identific, gratant la meva memòria, el problema de Salom en el
seu moment amb una exigència, una petició, una solAlicitud, no
sé què va ser cap a SBT i desconec si hi ha alguna qüestió més.

Sr. Director General, ens agradaria molt conèixer, saber si
efectivament hi ha hagut alguna altra qüestió més que ha
impedit que amb les mateixes condicions amb les quals va
concórrer al concurs públic i es va donar, atorgar un servei a
una empresa concreta que suposadament podia complir amb
aquest servei, amb aquelles mateixes condicions un moment
donat es prestava el servei i en un altre, ben diferent, es
decideix no prestar servei o s’amenaça a no prestar servei.

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. Intentaré contestar-li la pregunta en
l’àmbit general i després en el concret. En el general, crec que
en el moment en el qual un projecte com són els mitjans públics
parteix amb una dimensió econòmica i amb un termini tan curt
de temps passa a ser una dimensió que representa pràcticament
el 50% no fa falta tenir molts coneixements econòmics per
saber que en aquests processos inevitablement, inevitablement
les empreses sofreixen. Això és una realitat. Personalment crec
que el que els falta a aquests mitjans són dues coses, un pla a
mig termini definit quant a model i dimensió econòmica, i crec
a més que això és fonamental, és molt difícil gestionar
econòmicament uns mitjans si no saps quina serà la dimensió
econòmica en els pròxims dos, tres anys; perquè al final la
contractació tant de televisió com de ràdio necessita un temps,
no pots encarregar una sèrie de ficció i en trenta dies decidir
que no la pots fer. Té un temps, tu prens unes decisions avui i
d’aquí sis mesos és quan es veuen a la televisió. Les decisions
necessiten una planificació. Crec, personalment, que tot el que
sigui donar estabilitat i tranquilAlitat a aquests mitjans, ja ho
vàrem comentar l’altre dia, i a més un pla a mig termini farà
que moltes d’aquestes coses que vostè comenta passin.

Precisament, i anant ara al concret de l’empresa que vostè
em comenta, què és el que  ha passat? Doncs jo diria que són
principalment tres coses, una, la situació econòmica obliga el
gestor a una paraula i a un concepte que jo no atur de repetir al
meu equip directiu, que és eficàcia, amb menys doblers hem de
ser capaços de ser més competitius. Ara, de moment, ho som,
amb el pressupost del 50% incrementam l’audiència un 10%
quan totes les autonòmiques davallen i les televisions a Balears
davallen. L’eficàcia és la capacitat de amb menys doblers
treure més profit. 

Amb relació a aquesta empresa nosaltres hem volgut ser
capaços de -insistesc- un 25% menys que treurem el concurs,
un 25% que parlam de molts de doblers, una xifra que supera
els 3 milions d’euros, a més, ser capaços de donar un servei
millor, intentar donar l’estabilitat laboral necessària a aquests
mitjans. Què ha passat? Doncs, crec que hem tengut moltes
incidències amb el servei i que després hi ha proveïdors que
encaixen millor l’exigència a l’eficàcia i hi ha que l’encaixen
pitjor. Hi ha proveïdors que s’han adaptat a les noves
situacions, els seus marges han baixat i han estat capaços de fer
feina amb uns marges inferiors. En el cas d’SBT inicialment no
vàrem ser capaços de transmetre aquest esforç que havien
d’aplicar tots i crec que ara, i ho vull dir obertament, crec que
ara sí hem trobat aquesta sensació. Crec que l’obligació del
gestor, amb els temps que corren, és aplicar aquest ràtio
d’eficàcia absolutament a totes les decisions que es prenen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

8) Pregunta RGE núm. 5706/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entrevistes a IB3 ràdio.

Passem llavors a la vuitena pregunta RGE núm. 5706/10,
relativa a entrevistes IB3 Ràdio. Per formular-la té la paraula el
Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, a l’anterior
comissió parlamentària ja vàrem parlar de les entrevistes que es
feien a la ràdio, concretament a l’espai del matí entre les vuit i
les nou trenta hores. Vostès sap que es fan dues entrevistes en
aquest horari específicament. La trista situació que vàrem
trobar i que vàrem demostrar en aquesta comissió parlamentària
era un desequilibri que enteníem preocupant quant a la
presència de persones d’uns determinats partits o uns altres fins
el punt que hi havia una seqüència de fins a deu entrevistes
seguides, seqüència concreta en el temps de persones
relacionades amb el Govern, la qual cosa -ja dic- no crec que
fos el desitjable i sense cap dubte el que correspon a un mitjà
públic d’aquestes característiques.
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Volíem saber si la situació ha canviat en algun sentit i, per
tant, demanam, si és tan amable, conèixer a quines persones
s’han entrevistat entre les vuit i les nou trenta hores de l’espai
IB3 Notícies Al Dia, la ràdio autonòmica IB3, des de l’anterior
compareixença parlamentària.

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. Abans de contestar la pregunta, la
conclusió que jo crec que vàrem intentar traslladar des de la
direcció de l’ens públic va ser que nosaltres pensam que al final
el que predomina són els criteris informatius, i la gent que té la
responsabilitat de governar és la gent que pensam que ens pot
donar aquesta actualitat informativa en els diferents mitjans. No
feim una valoració de partits perquè consideram que al final qui
ens pot traslladar la situació de treball és la consellera de
Treball, per què?, perquè és la persona que té la responsabilitat
de governar i és la persona que pren decisions actives sobre les
situacions i les problemàtiques d’aquesta comunitat.

Entrant al detall, de les entrevistes de les nou, bé, vaig per
dia, des de dia 20 que va ser la darrera compareixença cap a
baix. Xico Tarrés, president del Consell Insular d’Eivissa; José
María Rodríguez, president de la junta local del PP; Pere
Antoni Mas, síndic major de comptes de les Balears; Fernando
Rubio, portaveu del Consell de Mallorca; José Antonio
Alvárez, director de l’aeroport d’Eivissa; Carles Manera,
conseller d’Economia; Vicenç Thomàs, conseller de Salut;
Maria Salom, diputada del PP del Congrés dels Diputats;
Margalida Ramis, presidenta d’Agrupació Cadenes Hoteleres
de Mallorca; Gabriel Huguet, president d’Entesa per Mallorca;
Josep Oliver, president de la CAEB; Lurdes Costa, batlessa
d’Eivissa; Margalida Ramis, portaveu del GOB; David Abril,
coordinador d’Iniciativa-Esquerres; Jaume Font, conseller del
PP al Consell de Mallorca i diputat; Joan Gual, president de la
Cambra de Comerç de Mallorca; Gabriel Vicens, conseller de
Medi Ambient i Mobilitat; Gabriel Oliver, president de
l’Associació de Promotors Balears; Antònia Allés, secretària
general del PS Menorca; Vicenç Torres, president de la Cambra
d’Eivissa i Formentera; i Joana Barceló, consellera de Turisme
i Treball.

Amb relació a les entrevistes de les vuit del matí: Julio
Martínez, portaveu del PP a Palma; Miquel Munar, portaveu
adjunt d’Unió Mallorquina; Begoña Sánchez, presidenta de
l’Empresa Funerària Municipal i regidora de Salut i Medi
Ambient; Josep Melià, president d’Unió Mallorquina, Grup
Mixt; Bartomeu Salom, president de l’Associació Empresarial
de Cotxes d’Ocasió; José Ramón Bauzá, president del PP a
Balears; Joan Tardà, diputat d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Pedro Iriondo, president de Foment de Turisme de
Mallorca; Joana Barceló, consellera de Turisme; Albert
Moragues, conseller de Presidència; Bernat Coll, president de
PIMECO; Eugeni Aguiló, catedràtic d’Economia Aplicada de
la Universitat; Àngel Garcia, portaveu de la Policia Local de
Palma; Isabel Terrassa, cooperant i activista del Sàhara; i Pere
Sampol, senador del BLOC per les Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, la pregunta anava
específicament amb la voluntat de constatar que teníem raó en
l’anterior compareixença, Sr. Director General, entre d’altres
coses perquè podrà observar que després d’aquesta solAlicitud
per part nostra, cosa que agraïm, l’equilibri que es porta a terme
intercala almenys una certa preocupació, les diferents
intervencions dels diferents partits polítics i també de la
participació de la societat civil, cosa que ens satisfà.

Estarem atents a aquesta circumstància, però li puc
assegurar que no va ser així en l’anterior època, en l’anterior
etapa en què li demanàvem que..., per tant, no li ho demanam
perquè sí o per un pur ànim partidista de criticar l’acció d’IB3,
és que constatam que estava mal fet, que en aquell moment no
es varen seguir els equilibris mínims necessaris, si bé és cert
que quan els que governen tenen una certa preeminència i
evidentment tenen una certa informació que és d’interès de tots
els ciutadans de les Illes Balears, també és molt cert que moltes
vegades desgraciadament no ens podem fiar de les
informacions que emet el Govern ni les persones que en aquell
moment comanden i que requereixen d’un criteri periodístic
igualment important i transcendent que no és altra que
comprovar i confirmar les dades que el mateix govern emet. 

Això justifica per tant que no només compten amb una
versió dels fets, que és la del Govern i les persones que tenen
la responsabilitat de donar-nos resposta a les problemàtiques de
les Illes Balears a cada circumstància, sinó que requereix i és
imprescindible que es presenti també l’opinió de les persones
que estan a l’oposició perquè aquestes informacions es puguin,
com a mínim, contrastar, com a mínim comparar i conèixer en
profunditat la realitat.



338 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 19 / 18 de novembre del 2010 

 

Li puc assegurar que, jo que he tengut la voluntat i el gust
de fer el seguiment d’aquestes entrevistes diàriament, he pogut
comprovar que efectivament hi ha hagut una certa participació
més i el que li vull demanar és que aquesta voluntat d’equilibri
imperi i que per tant, la presència a la societat civil hi sigui i
que no tornem a les circumstàncies que vàrem denunciar a
l’anterior comissió parlamentària que crec que són lamentables
i que diuen poc d’un estil periodístic que ha de ser, bàsicament,
de criteri públic. 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. Les dades que hem comentat abans,
les teníem resumides i insistesc que ara mateix la
responsabilitat i de la qual estic profundament satisfet dels
criteris informatius, tant a la televisió com ara des que Nekane
Domblas és subdirectora general de la casa i té com a un dels
principals objectius fer feina en aquest sentit, el que li puc dir
és que els convidats del Partit Popular eren 6, els convidats
d’Unió Mallorquina, 2; els convidats del BLOC, 3; convidats
d’Esquerra Republicana, 1; convidats d’Entesa, 1; del Partit
Socialista, no en tenim cap, el que tenim són institucions, per
a nosaltres i li parl en nom de la meva subdirectora general
perquè com saben la meva formació és més gestora que
periodística, per això he cercat el suport i la colAlaboració de
Nekane Domblas que per a mi és el que complementa aquesta
part que necessit cobrir, i n’estic satisfet perquè els criteris que
aplicam són criteris purament informatius. 

Els puc assegurar que si hi ha hagut canvis des de la darrera
compareixença no té res a veure amb la meva... perquè no hi he
intervengut ni hi vaig intervenir abans. Crec que abans tampoc
no existia, n’estic convençut, però li puc assegurar que en
aquesta línia crec que els informatius d’IB3 Televisió estan fora
de qualsevol dubte i farem feina per mantenir-los durant aquest
procés.

Insistesc, crec que una de les claus perquè aquest projecte
surti endavant és ser capaços que els mitjans públics siguin
respectats i la millor manera -i n’estic convençut- que siguin
respectats és aconseguir aquest punt d’equilibri i és un objectiu
clau per al futur d’aquests mitjans, si no és així, i ja no només
és per a IB3, sinó que estic convençut que totes les televisions
autonòmiques estan preocupades per aquesta situació. Vàrem
tenir una reunió a Bilbao tots els directors generals de
televisions públiques, les que no siguin capaços de fer aquesta
passa, realment sofriran i el seu futur serà dubtós.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

9) Pregunta RGE núm. 5707/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estabilitat de la programació d'IB3 TV.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 5707/10, relativa
a estabilitat de programació d’IB3 Televisió, per formular-la té
la paraula el Sr. Antoni Serra. 

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És una qüestió que ja hem esmentat
i crec que pràcticament l’hem comentada, en tot cas ens
agradaria conèixer si l’estabilitat de la programació d’IB3 és
l’adequada, televisió s’entén, no només pel que fa referència a
informatius, sinó també a qualsevol altra incidència que hi
pugui haver de qualsevol altre programa.

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. Des de fa temps IB3 Televisió ha
optat per fidelitzar la seva oferta televisiva. Vegem, pensam
que l’important és fidelitzar l’audiència, fidelitzar la nostra
graella. Pensam que, a la televisió, al final la gent ha de saber
què és el que pot trobar a IB3 i una de les claus per a això és
donar molta estabilitat a la programació, que la gent ja sàpiga
què troba al matí, a l’horabaixa i al vespre. La televisió és un
món que evidentment estic coneixent, és un món molt
competitiu, molt complicat i on tu necessites ubicar-te en un
espai determinat, identificar quin és l’espai que vols i una
vegada identificat, fidelitzar, fidelitzar i fidelitzar. 

Pensam que els mitjans autonòmics han d’apostar per la
proximitat, per la identitat i pel servei públic. Això ha de ser
fonamental, perquè això és precisament el que ens diferencia de
les altres programacions. Nosaltres no podem, de devem, ni
crec que ho haguem de fer, competir amb les televisions
generalistes amb els mateixos productes que ells tenen; primer,
perquè tenim menys recursos i perquè, a més, el que cercam
com a televisió autonòmica és precisament la proximitat, saber
què passa aquí, ser la finestra del que passa a la nostra
comunitat. 

Tenint això clar, que li ho tenim, després hem de ser
capaços de plasmar-ho, això és molt fàcil dir-ho i l’execució és
complicada, però sí que és cert que la millor manera
d’aconseguir-ho és que la gent sàpiga què trobarà a IB3 i la
millor manera de fer-ho és repetició, repetició i repetició.
Nosaltres movem molt poc o intentam moure molt poc la
programació dels nostres mitjans.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President. Li agraesc el comentari en aquest sentit,
li demanam que busqui aquesta màxima estabilitat per part de
les persones, com havíem esmentat anteriorment. Crec que és
una qüestió ja comentada i no val la pena seguir redundant en
aquesta qüestió perquè entenc que és una qüestió contestada.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vol intervenir, Sr Terrassa?

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

No.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

10) Pregunta RGE núm. 5708/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de la informació de la web d'IB3 (II).

Passam llavors a la desena pregunta RGE núm. 5708/10,
relativa a gestió d’informació de la web d’IB3. Per formular-la
el Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ha dit la 5708, veritat, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

La 5708 i després ve la 5709, que és similar.

EL SR. SERRA I TORRES:

Efectivament, gràcies, Sr. President. Sí, la pregunta és si
considera, el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió
a les Illes Balears, adequades les prioritats informatives
establertes a la web del seu ens? 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. La web d’IB3 treballa bàsicament en
dues línies a l’hora de prioritzar, que són: el criteri de proximitat
i la mateixa línia editorial que tenen els nostres serveis
informatius d’IB3 Televisió. Efectivament, al final la
informació que podem emetre a la xarxa i a les nostres web té

la peculiaritat i l’especialitat que té un mitjà com és la
informació on line, res a veure amb la que puguis emetre a ràdio
i a televisió, té les seves peculiaritats, però el que em demana en
relació amb quines són les prioritats informatives, jo li
contestaria proximitat i la mateixa línia que duen els serveis
informatius d’IB3 Televisió.

En qualsevol dels casos, som conscients que cada vegada
més el consum d’informació va evolucionant, cada vegada hi ha
més consum d’informació a internet i hem de ser capaços de,
des d’un mitjà públic, oferir aquesta celeritat, aquesta
immediatesa que et dóna la informació on line.

Pensam a més que el fet de tenir el nostre producte, que és
un producte audiovisual, ens pot diferenciar dels altres diaris
digitals, perquè precisament el que nosaltres podem oferir és
àudio i vídeo, cosa que és més complicat a altres diaris digitals,
per la qual cosa potenciam al màxim que al nostre diari digital
hi hagi imatges, hi hagi veu i s’hi puguin veure fins i tot
microinformatius, que són els que construïm, agafats dels
informatius de televisió i els posam a la web. Aquest pensam
que és el nostre punt fort i pensam que és on podem ser més
competitius, potenciar l’àudio, el vídeo i la imatge en el nostre
diari digital.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En referència a allò d’àudio i vídeo,
li demanaria que revisàs diàriament si efectivament es penja
l’informatiu, perquè trobarà -desgraciadament- que hi ha dies
que es tarda... està dos i tres dies sense que es pengi l’informatiu
quan toca i com toca, cosa que efectivament va en contra i
contradiu l’objectiu que tenen, entenc que com tot objectiu ha
de passar un temps fins que s’aconsegueixi, però si existeix
aquest compromís li demanam que com a mínim es compleixi.

No era aquest l’objectiu ni la qüestió que li volia esmentar.
Vull esmentar altres qüestions que fan referència al que deia:
primer, vostè ha dit que la línia informativa era similar a la
d’IB3 Televisió, cosa preocupant pel que li comentaré ara;
segon, ha dit que els criteris eren estrictament periodístics i no
ho dubto, però li puc assegurar que hi ha disfuncions que ens
preocupen. 

Avui precisament hi ha dues notícies importants que és
l’acomiadament de Moyà i l’altra és una qüestió relacionada
amb la corrupció a Menorca i ens preocupa que, si bé tothom
treu el titular de la notícia com a tal, IB3 justament just treu la
resposta del Sr. Marc i amb un títol que diu “Marc Pons es
defensa” i diu que les acusacions del PP són falses, quan tothom
precisament ha tret la circumstància específica, no es parla... es
prefereix titular amb la resposta del Sr. Pons i no amb l’acusació
específica, cosa que no ha fet cap altre mitjà.
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El dia 7 de l’11, si vostè ha tengut l’amabilitat de
comprovar-ho, va veure com els mitjans de comunicació
parlaven de les llistes de l’hospital, tot el que feia referència a
una sèrie de llistes de l’hospital d’Inca. Aquesta notícia va estar
penjada 24 hores, justament coincidint amb el moment en què
es va parlar que la responsabilitat podia decaure precisament de
la banda de l’hospital i no de la banda del solAlicitant que podia
ser en aquell moment l’Ajuntament d’Inca, cosa curiosa quan
tots els mitjans de comunicació seguien apuntant aquest detall,
IB3, la web d’IB3, va preferir despenjar aquesta notícia i no
parlar-ne més. L’únic diari digital, per cert, que feia aquesta
observació i tenia aquesta actitud.

El dia 6 de l’11 es parlava, la notícia fonamental en tots els
sentits era el recurs sobre la interlocutòria a Munar..., apareixia
així a la pàgina web de tots els mitjans digitals inclosos aquells
que tenen també edició escrita, com Diari de Mallorca, Última
Hora, Ibdigital i molts altres i precisament podíem observar
com les notícies que esmentava específicament IB3 deien poca
cosa d’això, es parlava primer de Nadal; segon de Marc Pons;
tercer, parlava  d’Alejandro de Abarca; quart, l’arribada del
Papa; cinquè, de Laudrup; sisè, dels ciutadans que es poden
dirigir al Govern per internet, i això si, finalment, de la notícia
de Munar, que curiosament era la notícia fonamental per a tots
els mitjans de comunicació, menys la web d’IB3.

El dia 5 de l’11, trobam una situació similar, la primera
notícia del digital era l’accident aeri de Cuba i l’escrit
d’acusació... no es parla de l’escrit d’acusació de Munar que
queda en la cinquena notícia, cosa que tampoc no coincideix
amb tots els altres mitjans digitals curiosament, ens preocupava
aquest fet concret. Tots els digitals de Balears obrien amb
aquesta notícia, menys -ja dic, curiosament- la web d’IB3.

El dia 28..., bé això sense esmentar altres detalls com per
exemple que es parlava de l’atur, tampoc no sortia aquesta
notícia en primera instància a la web d’IB3 quan sí sortia
aquesta notícia específicament a totes les altres web, ens resulta
curiós. Entenc que és una errada, no sé si del criteri periodístic
o d’altre tipus, però en tot cas sí que recau sota la seva
responsabilitat.

Li puc continuar redundant amb informacions relacionades
el dia 28 del 10, el dia 14 del 10, bastant rellevants en el que
feia referència a tota la problemàtica de la Platja de Palma.

Miri, ho deixam per a la següent pregunta si vol, però en tot
cas, el que li volem dir és que, així com li dèiem que les
entrevistes d’IB3 Ràdio era un tema a revisar, entenem que hi
hagi hagut un cert canvi en aquest sentit, el que constava que
teníem raó a l’anterior comissió parlamentària, la web no deixa
de ser una qüestió també on s’ha de fer especial esment i on li
demanam que posi tota la seva atenció de gestió econòmica,
però també en la vessant periodística que li pertoqui.

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, no sabria contestar-li tota
aquesta situació de dia per dia, perquè primer desconec aquestes
dades i no sabria ara debatre-li-ho, vull dir, m’agradaria
estudiar-ho un poquet, no tenc problema a estudiar-ho i en la
pròxima compareixença en parlam.

En qualsevol dels casos però, si el missatge de la seva
pregunta és que des del diari digital intentam "editorialitzar" i
prioritzar algun tipus d’informació li puc assegurar i crec que no
passa, però ara mateix no li podria debatre tots aquests dies
perquè no els conec, però sí li puc parlar de la filosofia i li puc
parlar del plantejament que li aplica la direcció general. A més,
ho feim per un tema quasi de projecte, estic convençut -i li ho
he dit abans- que l’única manera que aquest projecte d’IB3, que
va tenir un naixement complicat i que ha estat sempre en els
diferents debats, és que aconsegueixi aquesta estabilitat externa
i interna perquè aquest projecte surti endavant. 

Crec que una televisió autonòmica té coses molt positives
des del punt de vista econòmic i des del punt de vista conceptual
interessant. Ara bé, el principal argument és que estigui fora de
qualsevol debat i control polític. Estic convençut, absolutament
convençut i a més fem feina i crec que estam en aquesta línia.
No m’agradaria entrar ara en el detall del que m’ha dit perquè
ho desconec i començaria possiblement a divagar. 

M’ho estudio, ho plantejam i a la pròxima compareixença en
parlam, però si rere aquesta pregunta hi ha una insinuació que
des del diari digital s’intenta fer aquesta informació esbiaixada
li puc assegurar que va en contra del plantejament que té la
direcció i la subdirecció general. Ho estudiarem i en parlam.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

11) Pregunta RGE núm. 5709/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de la informació de la web d'IB3 (I).

Passam a la onzena i darrera pregunta RGE núm. 5709/10,
relativa també a gestió d’informació de la web d’IB3. Per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, la gestió de la
informació passa també a vegades per persones, ja sap que li
vàrem fer comentaris en aquest sentit a la passada comissió
parlamentària. Entenem que no és el normal que també sustentin
responsabilitats persones que varen tenir també responsabilitats
a la casa per part de partits concrets. Això és una qüestió que
queda damunt la taula, no dic que hagi tengut incidència
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específica en aquesta qüestió de la web, però sí que al final
potser hi ha coses que s’escapen a la seva responsabilitat de la
gestió, perdó, a la seva voluntat de responsabilitat a la gestió,
però que al final els efectes siguin el que són.

Si algun objectiu tenim en comú, vostès i nosaltres, no és
altre que això guanyi la màxima credibilitat, però cregui’m
també si li dic que perquè es tengui aquesta credibilitat, pensam
que les coses s’han de fer bé. Li puc assegurar que els
continguts de la web no passen pel millor moment quan
observam que la crisi econòmica es tracta... idò, en ocasions no
almenys amb la prioritat que curiosament la tracten tots els
altres mitjans de comunicació, al mateix ritme, que les qüestions
d’atur... idò al final hi ha altres temes que hi passen per damunt
com a més rellevants i que el que fa referència a corrupció,
justament la corrupció que queda més dissimulada és o bé la
d’Unió Mallorquina o altres coses que puguin sortir i que diuen
poc d’una credibilitat on també veim en primera línia els casos
que afecten concretament el Partit Popular.

No sé si hi ha mala voluntat o no en aquesta qüestió, desig
que efectivament no hi sigui, però m’he de remetre als resultats
i els resultats són que, desgraciadament, els continguts no són
els desitjables, les prioritats informatives no es corresponen amb
el que entenem que és un servei públic i moltes vegades fan
pensar com a mínim en les prioritats que segueixen.

Per tant, li demanaríem la màxima atenció en aquest sentit,
li oferim la colAlaboració del Partit Popular, no perquè posi
millor aquelles coses que fan referència al Partit Popular, sinó
perquè es posi el que entenem que pertoca amb rigor i amb
objectivitat i, en tot cas, això segur que contribuirà al benestar
de tots els ciutadans i a entendre que és un servei públic del qual
ens podem fiar. Avui, desgraciadament hi ha matisos que fan
pensar que no és així.

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. Per concloure, Sr. Serra, no li he
reconegut el plantejament que em diu de la web, sinó que li he
dit que no en tenc coneixement. Ho dic perquè al final aquestes
coses és fàcil després manipular-les. El que li he dit és que no
en tenc coneixement i que ho estudiarem i estic obert a
aprofundir-ho i analitzar-ho, però en qualsevol cas el
plantejament que sí li he assegurat és el plantejament que li he
dit abans en relació amb el que consider que és fonamental per
al futur d’aquest mitjà i quasi li diria que en general de tots els
mitjans públics.

Aquest és el plantejament d’aquesta direcció general. Aquest
és el plantejament de la subdirecció general. Li puc assegurar
que si hi ha gent a l’estructura que, per davall, no està a la
mateixa línia del que plantejam nosaltres en aquest projecte no
hi cap, però insistesc, no li dic que el que vostè m’ha... em venia
lògicament preparat, vull dir no sabia de quines informacions
em parlava, li dic que això sigui..., el que li dic és que no és el
plantejament que tenim, pensam que a més va en la direcció
contrària per al futur d’aquest projecte i que la direcció, la
subdirecció i l’equip directiu té molt clar quines són les
premisses. Si per davall, perquè evidentment hi ha molta gent
fent feina a uns mitjans, hi ha gent que no va en la mateixa línia
prendrem les mesures.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquest és el desig de la
persona que els parla, del  seu grup parlamentari, però li ho
constat, no és normal que hi hagi determinades qüestions. Li
puc passar el llistat, si vol, però tenc molts altres exemples
perquè feim un seguiment diari d’aquesta qüestió. El dia 14 del
10, per exemple, es parlava..., el digital en aquell mateix
moment comparava, si comparava el Diari de Mallorca, IB3
Digital i altres mitjans de comunicació, casualment no s’entenia
com..., hi havia una redacció confusa sobre tots els temes de
corrupció, en un cert sentit. Els temes de la Platja de Palma al
final quedaven com a dissimulats... 

En fi, d’altres qüestions que jo crec que val tractar de
manera més específica, li farem arribar la informació perquè ho
pugui avaluar amb detall però, ja li dic, hem de treballar perquè
no hi hagi aquest dubte, aquesta sensació que es pot generar
negativa, i li demanam la seva atenció en aquest sentit, i compti
amb nosaltres per corregir-ho tant com sigui possible.

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. M’alegraria que em passàs aquesta
informació, i per no tornar a repetir el que ja he plantejat a la
pregunta anterior, el que sí que crec és important destacar és la
passa, i d’això sí que estic profundament satisfet perquè quan
em reunesc amb els altres directors generals de les altres
televisions autonòmiques, és que la voluntat que té aquesta
direcció i aquest projecte que es diu IB3 està en un moment de
maduresa ara mateix per damunt de moltes televisions
autonòmiques que hi ha en aquest país. 
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Miri, igual que en altres coses li podria dir que en gestió, en
algunes coses de la situació econòmica tenim molt a millorar, el
que li puc assegurar, i això no és una opinió meva, sinó que la
me traslladen els altres directors generals, és que la passa que ha
fet IB3 és una passa absolutament pionera i de maduresa, que és
entregar els mitjans públics a les portes d’unes eleccions a un
equip i a una direcció general tècnica i sense afiliació política,
la qual cosa vol dir que la voluntat, la intenció és pionera. Jo
crec, i em sent profundament orgullós com puc anar a FORTA,
traslladar que IB3 en aquest aspecte és pionera, i en aquesta
línia feim feina.

Crec que l’evolució d’IB3 és una evolució destacable, molt
destacable, i la intenció sobretot de futur és, en relació a les
televisions autonòmiques, una passa de maduresa, una passa jo
crec que d’avançar-nos al que moltes vegades en aquesta
comunitat no podem fer sinó perquè per diferents motius anam
a la cua, crec que som pioners, i ser pioners amb una passa tan
valenta i tan responsable com aquesta jo ho vull destacar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

Llavors, 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-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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