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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.

No.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes RGE núm. 6030, 5992, 6017, 6018, 6019, 6020,
6021 i 6022/10.

Hi assisteixen 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; del Sr. Jaume Garau, director d’Antena d’IB3
Televisió; i del Sr. Dani Bagur, director d’IB3 Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 6030/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla estratègic per implantar IB3 a
Eivissa.

La primera pregunta RGE núm. 6030/10, que havia de
formular el diputat del Grup Socialista Sr. Josep Maria Costa i
Serra, decau perquè no és aquí present, i com que no hi és per
un motiu luctuós des de la Mesa li donam el nostre condol.

2) Pregunta RGE núm. 5992/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a desconnexions territorials d'IB3.

Passarem llavors a la segona pregunta RGE núm. 5992/10,
relativa a desconnexions territorials d’IB3. Per formular-la té la
paraula la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Esperança
Marí i Mayans.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats, senyor director de l’ens públic de
Radiotelevisió a les Illes Balears. En primer lloc, voldria
felicitar-vos per la feina que s’ha fet amb el pla estratègic per a
Eivissa, d’implantació de l’ens a Eivissa, i la meva intenció
hauria estat enllaçar amb la pregunta que us havia de fer el
diputat que em precedia, el Sr. Costa, però així i tot també
manifestar-vos la felicitació per la feina feta.

Em consta també, en el sentit que el fet d’haver participat,
d’haver fet un pla obert, amb la participació de diversos sectors
a l’hora d’elaborar-lo, pens que és fer les coses d’una manera
acurada i per tant la meva felicitació per la manera de fer i de
treballar en aquest sentit i d’haver ampliat a tots els sectors de
la societat, especialment, de l’illa d’Eivissa i haver escoltat les
seves aportacions en aquest sentit, per tant felicitacions en la
manera de treballar.

Entenem que la televisió pública de les Illes Balears, com és
IB3, ha de mantenir -i aquí possiblement és un dels problemes
que de vegades trobam- ha de mantenir un equilibri fonamental
entre la voluntat de generar cohesió a nivell d’Illes Balears, com
a un dels principis fonamentals, i també la necessitat de treballar
com a televisió de proximitat, per tant és aquest equilibri entre
cohesió i proximitat. Per tant, entenem que els mitjans públics
han de contribuir a fer país a nivell de tot Balears, però de
vegades aquest fer país només podrà ser efectiu si la gent de
cadascuna de les illes perceb la televisió de les Illes Balears com
a pròpia; sembla una paradoxa, però és cert que és d’una gran
importància aquest aspecte d’IB3 com a televisió de proximitat.
Per tant, IB3 no esdevé o no esdevendrà cada vegada més una
televisió de proximitat, tampoc no podrà dur a terme la tasca
com a televisió de cohesió a nivell de tot el país, per tant són
dos elements que van d’alguna manera interrelacionats i que no
es poden deslligar un de l’altre, encara que de vegades la idea
sembli una mica paradoxal.

Per tant, la nostra pregunta aniria en relació amb aquest tema
i seria per començar també a plantejar de cara al futur la
possibilitat de tornar plantejar-nos la viabilitat de tornar
treballar amb nivell de desconnexions, i per tant la pregunta
seria si us ho heu plantejat, si teniu en ment -sempre parlam de
cara al futur, repetesc- fer algun tipus d’estudi tant tècnic, com
diríem de continguts. També òbviament si els aspectes
econòmics ho podrien permetre de cara a poder treballar, poder
pensar que aquesta alternativa de proximitat amb desconnexions
té un cert sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar, Sr. Pere 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, President. Des d’un punt de vista purament tècnic,
i em referesc al marc legal de telecomunicacions, ara mateix no
es permet la concessió, perquè les concessions són provincials,
no per illes; des d’un punt de vista del marc legal no permetria
fer-ho.

La segona part de la pregunta ja és més complexa, ja és més
complexa perquè requereix d’una anàlisi que nosaltres ja hem
fet i que hem agafat una línia estratègica que és la de cohesió
territorial. Efectivament, com vostè molt bé diu, el que dóna
proximitat és allò local, o si féssim desconnexions locals
segurament l’audiència, l’acollida a cada illa seria superior,
perquè se sentiria que aquests informatius són més pròxims.
Clar, però això va en contraposició a uns altres objectius que
consideram que han de tenir uns mitjans públics que són els de
cohesió del territori.

Precisament perquè aquest concepte, que de vegades,
parlava l’altre dia d’una manera més informal amb el director de
Canàries, ells sí tenen un cert concepte canari, nosaltres el
concepte balear és un concepte que, des d’un punt de vista
estratègic, és un concepte que no el tenim madur; és a dir, un
canari sí te diu que ell es considera canari, difícilment trobaràs
una gent de les illes que te digui que ell és de les Balears,
tendeix a dir de Menorca, d’Eivissa, de Formentera. Consideram
que, com a objectiu públic, la cohesió territorial és important.

I hem apostat per uns informatius on hi hagi presència de les
altres illes, perquè la gent de Menorca, la gent d’Eivissa sàpiga
el que passa a les altres illes. Evidentment, sempre te trobaràs
amb la circumstància que la gent tendeix a veure molt de
centralisme, això és inevitable, també ho és amb Televisió
Espanyola, i sempre la gent tendeix a veure els mitjans públics
molt centralistes, però pensam que la feina de cohesió territorial
és una feina que es fa precisament per donar a conèixer a la
resta d’habitants de les illes quina és la situació, problemàtica
i la informació que hi ha a cadascuna de les illes. És un debat
difícil, no vull dir que no, pensam que la millor manera és
aquesta, és contar per a tota la gent de Balears què és el que
passa a cadascuna de les Illes.

Les desconnexions efectivament ens donaven més audiència
puntual a cada illa, però perdíem aquest concepte de cohesió
territorial. Pensam des de la direcció que el camí és aquest,
pensam que és més important la cohesió territorial que
l’acceptació a cadascuna de les illes. En qualsevol dels casos,
tenim a millorar, com vostè parlava abans, el pla estratègic
d’Eivissa el que ens dóna, a Menorca les circumstàncies són
diferents, que no senten una televisió com a seva, és a dir, hem
de fer passes perquè la gent es vegi.

Abans d’entrar a una desconnexió, pens que és més fàcil
atacar des de tota la programació i que hi hagi més presència de
la resta d’illes, que no anar a una desconnexió que seria el més
fàcil. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument. És cert que és un tema difícil, és un tema
complex i senzillament avui la intenció és obrir-lo, pensar,
plantejar-lo, i per tant, ja ho he dit abans i repeteix, de cara al
futur, pens que és important.

A nivell tècnic sé que les concessions són a nivell d’illes,
però també, no ho sé, també ens hauríem de plantejar què feim
amb la possibilitat que donaria jugar amb els consells insulars
i els canals que tenen, etcètera. Vull dir, seria, és un altre, és un
ventall ampli amb aquestes possibilitats, senzillament és anar-hi
pensant de cara al futur, perquè pens que arribarà el moment
que cohesió sí però si no feim el joc de la proximitat difícilment
cohesionarem.

I una cosa, hi ha un tret que és una mica, anava a dir divertit,
o no ho sé, però el caràcter illenc, aquest caràcter illenc com a
individu, aquest que tenen tan present aquesta individualitat, de
vegades fa que hagin de tenir molt en compte el tema de la
proximitat, perquè si no a les illes de vegades és difícil
cohesionar sense tenir en compte aquest tret d’individualitat.

I deixau-me només afegir molt breument, que no voldria que
això d’aquí no afectàs, o no s’entengui que programes com els
que es fan, Com hem de parlar o Les illes des d’Eivissa o
Menorca, vull dir, no interfereix amb aquesta visió, jo pens que
aquesta programació és molt important i que aquesta és la
programació que en aquests moments és fonamental per a
aquest fet de cohesionar, que sigui programació per a tots feta
de cadascuna de les illes. Per tant, pens que aquest camí és molt
correcte, senzillament era plantejar de cara al futur l’altra
alternativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Bé, efectivament el marc legal ara
mateix no ho permet, segurament això es podria solucionar, crec
que dins el marc legal actual hem d’intentar cercar aquesta
cohesió territorial amb aquest marc legal. Nosaltres estam
oberts, vull dir, crec que és cert que un dels objectius principals
i, a més, ho hem de fer relativament ràpid, és l’acceptació
d’aquests mitjans públics per tots els habitants de les nostres
illes, que jo crec que és un dels grans cavalls de batalla. Pensam
que des de la connexió i des d’informar del que passa a cada illa
per a les altres, ho podrem aconseguir.



348 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 20 / 16 de desembre del 2010 

 

Tal vegada resulta que és més fàcil l’altra, jo li he respost la
veritat, és un tema que es pot debatre; com que el marc legal no
ho permet, doncs ens ajustam al que ens permet ara, si el marc
legal es pogués canviar, nosaltres estam oberts a poder parlar,
a veure si es trobaria un espai per a desconnexió, en podem
parlar, no és un tema..., trobarem pros i contres en els dos
sentits. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

3) Pregunta RGE núm. 6017/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la producció pròpia (I).

Passam ara a la tercera pregunta RGE núm. 6017/10, relativa
a suport a la producció pròpia. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, benvinguts a tots, Sr. Director
General i tot l’equip que l’acompanya, i bé la pregunta queda
pràcticament formulada amb els seus propis termes. Tenim un
cert interès a conèixer quina evolució ha tengut la inversió en
producció pròpia a IB3 Televisió en els passats tres anys.

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. Per contestar aquesta pregunta
evidentment hem de fer una valoració de l’evolució
pressupostària de despesa dels mitjans públics en els tres anys.
Aniré al concret i anirem ampliant: en producció pròpia, el
2008, 27.358.434; en el 2009, 21.729.611, i en el 2010, és una
previsió, encara no l’hem tancat, però bé falten pocs dies, més
o manco ja podem saber la previsió aproximadament,
18.186.686.

M’agradaria que aquesta dada no s’analitzàs d’una manera
independent, perquè la despesa d’aquests mitjans en aquests tres
anys ha estat la següent: el 2008, 94.841.216; en el 2009,
85.156.000, i en el 2010, 64.335.500. Què vull dir amb això?
Que la comparativa de l’evolució de la producció pròpia no es
pot analitzar tota sola, s’ha d’analitzar dins la globalitat de la
reducció pressupostària que han tengut aquests mitjans en els
tres anys.

El pes percentual de la producció pròpia en relació amb la
despesa global és pràcticament la mateixa, en el 2008 la
producció pròpia en relació amb la despesa global és un 29%;
en el 2009, un 26, i en el 2010, un 28. És a dir que el pes de la
producció pròpia damunt la despesa global s’ha mantengut en
la mateixa proporció que l’evolució de la despesa.

També és cert que a la producció pròpia nosaltres no hem
considerat en aquest sentit ni els programes informatius ni les
retransmissions esportives d’àmbit local, si fos així
representaria pràcticament el 41%.

Si em permet, m’agradaria aprofundir en aquesta pregunta
perquè, a més, va molt en la línia del que intentam de la
Direcció General aquests darrers temps, que és l’eficàcia.
M’agradaria donar-li també les dades del temps que ha ocupat
la producció pròpia dins la franja horària des de les set del matí
fins a les vint-i-quatre hores: en el 2008, va ser un 42,64%; en
el 2009, un 64,7%, i en el 2010, un 77,64. Què vol dir això? Que
amb menys doblers, amb valors absoluts, els mateixos doblers
amb valor percentual en relació amb la despesa, hem ocupat
més espai, més hores. Evidentment, això només s’aconsegueix
d’una manera, aplicant eficàcia, que és exigint uns marges molt
més inferiors als que es pagaven abans; ara difícilment trobarem
una productora que faci feina per a la casa amb uns marges
superiors al 10%, hem estret molt, molt, molt els marges de
benefici, tal vegada abans, amb una altra situació econòmica
doncs no s’ajustava tant, i també intentam estirar les hores de
producció pròpia.

Pensam que és la manera, completant un poc la resposta,
ocupam més espai pagant menys doblers amb valors absoluts i
el mateix percentual en relació amb la despesa global.

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. No, efectivament, aquesta és la
informació que volíem, tenir una informació seva, però tenim
també interès a conèixer les següents respostes per poder
avaluar conjuntament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra.

4) Pregunta RGE núm. 6018/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la producció pròpia (II).

Supòs que en torn de contrarèplica no, per tant passem a la
quarta pregunta RGE núm. 6018/10, relativa a suport de la
producció pròpia.

Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb els
seus termes.

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. El primer que hauríem de definir és
què entenem nosaltres com a productora petita. Per fer aquesta
anàlisi ja li dic que hem eliminat les productores de nova
televisió, tot el grup d’empreses del Sr. Farrús i s’Esclop,
perquè jo entenc que el que vostè em demana és en relació amb
aquest grup de productores inferiors a aquestes de què parlam,
si no és així m’agradaria que m’ho digués perquè he interpretat
la pregunta d’aquesta manera, si els hagués ficat les dades
haguessin estat diferents.

En el 2008, són 2.291.529; en el 2009, 2.871.470, i la
previsió, una altra vegada per al 2010, encara no està acabat,
serà de 2.550.000.

Seguint un poc en la mateixa línia per contestar la pregunta,
m’agradaria donar-li el percentatge del que representen aquestes
petites productores, eliminant les que he dit abans, en relació
amb tot el que gastam en producció pròpia: en el 2008, era un
8,3%; en el 2009, un 13,2%, i en el 2010, un 14%. Vull dir que
encara que en el 2010 serà inferior al 2009, el pes damunt la
totalitat destinada és superior. Li record que l’evolució
pressupostària d’aquesta casa en aquests tres anys ha estat molt
important, parlam de pràcticament un descens del 50%, i a la
vegada creixem en el pes de les petites productores.

Per un altre costat, també recordar-li una passa important:
quina ha estat l’evolució de l’acord amb l’APAIB? L’APAIB
són les petites productores, que, fent un poc d’història, varen
néixer a un moment determinat per protegir que la producció
pròpia quedàs a les Balears i no s’ha fet feina per a productores
que eren de fora, perquè entenem que un dels objectius dels
mitjans públics és precisament aquest, és a dir, generar el
creixement d’un sector a les Balears, aquest sector audiovisual.
En els dos anys, en els anys 2008, 2009 i 2010, que acabam,
l’acord era d’1 milió d’euros, i l’acord que acab de firmar o que
firmarem en els pròxims dies, per al 2011, són 2.080.000.

I la intenció de Direcció General en relació amb les petites
productores i al sector audiovisual és evitar l’agrupació i fer
créixer aquest sector audiovisual a la vegada que intentam
atomitzar l’entorn audiovisual, intentar repartir el màxim
possible dins el que representa aquest sector i evitar els
oligopolis que tal vegada durant algun temps hem pogut tenir en
relació amb això.

I per acabar, dir-li que ara mateix, en el 2010 la producció
que s’ha fet, empreses de les Balears, representa el 91%, i per
al 2011, el 98%. És a dir que tots, tota la despesa en producció
pròpia quedarà a productores de 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. Només un aclariment, s’entén que el
conveni amb l’APAIB està inclòs dins les dades que m’ha donat
de producció?

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

Sí.

EL SR. SERRA I TORRES:

Res més a dir. Gràcies, Sr. President.

5) Pregunta RGE núm. 6019/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost del 2011.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, llavors, supòs ja directament a la cinquena
pregunta, RGE núm. 6019, relativa a pressupost del 2011. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. A aquesta cambra se li ha furtat un
debat en aquesta legislatura i en aquest final de legislatura que
és el debat de pressupostos. És el debat més important de tot
l’any, sense cap dubte és una qüestió fonamental d’aquesta
cambra i, és més, no només és un dret d’aquesta cambra sinó
que és un deure del Govern presentar uns pressupostos. 

Molt desgraciadament aquest darrer any no ha estat possible
per diverses qüestions presentades pel Govern, jo crec que en
absolut justificables ni justificades en cap moment, i això ens
porta a un escenari en què no tenim dades del pressupost 2001
tampoc d’IB3, entre altres qüestions. Bé, no el tenim de cap
departament del Govern, de fet, però, bé, molt concretament,
donat que avui som a la comissió d’IB3 tampoc el d’IB3.

Per tant, donat aquest fet, ens preocupa molt conèixer les
dades fonamentals que tendran a veure amb el pressupost de
l’any 2011 per part de l’ens públic de ràdio i televisió de les
Illes Balears. Ens agradaria que ens pogués fer una petita
exposició, entenent les limitacions de temps, però les qüestions
fonamentals que vostè entengui oportunes per part del
pressupost del 2011. Gràcies, Sr. President.
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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. Vegem..., el document oficial que
tenim firmat ara mateix és el contracte programa; el contracte
programa recollia el pressupost dels mitjans públics per als anys
2010 i 2011. Aquest document per al 2011 ens parlava de 55
milions 400. 

També li vull dir que el pressupost dels mitjans públics
pengen de la Conselleria de Presidència, i d’una manera..., no
diria oficiosa, perquè fins que no hi hagi un document signat
entenc que no és oficial, però sí que ja se’ns ha avançat des de
la Conselleria de Presidència, perquè entenc que a més és
important per gestionar mitjans públics, que la programació i la
contractació de programació tant de televisió com ràdio,
principalment televisió, necessita un temps, és a dir, no es poden
contractar programes en 15 dies, la televisió és un tipus de
gestió que requereix planificació. Crec que nosaltres..., jo li
diria que els primers dos trimestres pràcticament ja s’havien
contractat perquè no et pots posar a fer televisió d’un dia per
l’altre, (...) estaven contractats.

La Conselleria de Presidència ens trasllada que el pressupost
previst per als mitjans per al 2011 són 50 milions. En teníem
prevists 55 400 i, ja li dic, fins que no estigui signat aquest
acord entenc que no és oficial, però nosaltres estam fent feina
amb aquestes dades. 

Li vull avançar també en certa manera que evidentment
suposa un esforç per a nosaltres, perquè en data de desembre
modificar una partida pressupostària gestionant mitjans públics
que requereixen d’una producció i d’una antelació, idò ens
complica aquesta feina, però també li vull dir que nosaltres ho
hem acollit perquè som molt sensibles a la situació actual des
del punt de vista pressupostari, sabem que la feina que ens toca
fer és una feina de reducció, però a la vegada també li vull dir
que nosaltres no acollim com un missatge fàcil per dir que això
ens serveix de cobertura per ser menys exigents, tant amb la
gestió com amb l’audiència. Ja li vull avançar que el nostre
equip directiu, possiblement el director d’antena després em
renyarà, però nosaltres intentarem ser més exigents encara que
les partides pressupostàries siguin a la baixa.

Ja hem repartit el pressupost dins els diferents departaments
i continuarem amb el mateix rigor que vàrem aplicar en el 2010,
que ja li puc avançar que presentarem un dèficit zero per al
2010. El contracte programa ens permetia una desviació fins a
un 6% i el farem sense desviar-nos absolutament res.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquests elements que realment
són preocupants, en un sentit no perquè no estiguem d’acord
amb una retallada progressiva fins arribar a un límit que ve a ser
més o menys el que s’està intentant recollir a la mateixa futura
llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; per
tant els nombres van quadrant amb el que busca aquella llei i no
ens pareix malament. 

Sí que ens preocupa la manca de previsió del Govern de les
Illes Balears i com afecti el normal funcionament dels seus
organismes. En aquest cas el compromís bianual era al voltant
d’uns 55 milions d’euros, com vostè havia dit, i el fet de trobar-
se amb 50 milions d’euros a final de l’any tenint en compte que
les previsions són anualment tenir una despesa compromesa del
primer trimestre, m’imagín que és una situació especialment
complicada però que sobretot ens preocupa en un sentit per com
afectarà i a quines partides i de quina manera, és a dir, quan es
pensa a retallar on es pensa retallar i de quina manera. D’aquí
que li hagi preguntat abans la referència que fa referència..., les
referències o les xifres concretes que ens preocupen, que són
bàsicament les de la inversió en producció pròpia i producció
aliena.

I per altra banda, bé, hi ha una clàusula d’aquest contracte
programa que parla d’unes conseqüències per unes desviaments,
si això pot tenir efectes en aquest sentit, és a dir, si això pot dur
a desviaments l’any 2011 que no seran assumits pel Govern
actual, almenys això és el que desitjam per part de qui li parla
i per part del grup parlamentari que en aquest moment n’és
portaveu, i per tant encolomar un problema a la següent
legislatura governi qui governi.

Són diversos elements que consideram com irresponsables,
d’una manca de responsabilitat molt important per part del
Govern, i ens agradaria conèixer la seva opinió sobre aquestes
qüestions, sobre aquesta davallada, (...) el moment en què es
produeix, les conseqüències que pot tenir, com es gestionarà, en
quines partides tendrà conseqüències i, per últim, si això
afectarà el compromís que tots coneixem dels efectes que té per
part de la direcció general molt concretament el fet de complir
amb aquest pressupost.

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. Diverses coses. Evidentment com a
gestor sempre voldries tenir el màxim pressupost possible, però
també i en aquest aspecte jo tenc una sensibilitat especial pel
que representa gestionar precisament en un moment tan
complicat com és el que tenim actualment.
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No és fàcil la pregunta que em fa perquè evidentment la
feina que m’està corresponent fer a mi és una feina de
reubicació del que han estat aquests mitjans públics, que li dic
que fa quatre anys superaven els 100 milions de despesa i que
avui en dia és impossible descendir un pressupost en tres anys
al 50% sense sofriment, és impossible, és absolutament
impossible. 

Ens estan obligant a anar -les circumstàncies, dic- més ràpid
del que tal vegada podríem, perquè a més molts dels contractes
que ara mateix tenim signats són plurianuals, en els quals tenc
poc marge de maniobra, però nosaltres ho veim com un repte,
ja li dic, no..., vaig dir al conseller que ja venia plorat de ca
nostra, que no ploraria absolutament res en el cas que hi hagués
un descens, perquè consider que la realitat d’aquesta comunitat,
i jo crec que del país i quasi li diria d’una manera global, és
perquè siguem especialment sensible. Jo des d’IB3 el que no
faré és una batalla pressupostària quan l’entorn econòmic és el
que és; em pareix que és un exercici per part meva
d’irresponsabilitat.

I la segona part de la pregunta, la intenció d’aquesta
direcció, bé, teníem un contracte signat, efectivament, un
contracte programa signat que ens donava un marge de
desviació que era d’un 6% per al 2010, del qual ja li dic que no
en farem ús, presentarem un dèficit zero; estam parlant de molts
de doblers, eh?, un 6% damunt uns 58 que teníem eren 3
milions quasi i mig de desviació autoritzada que evidentment
segurament els meus companys que es dediquen a fer continguts
haguessin pogut aprofitar per fer uns millors resultats, però que
consideram que amb els temps que corrien no n’havíem de fer
ús. 

En relació amb el 2011 la petició de la direcció general, que
el contracte signat anterior permetia una desviació d’un 2%, és
vera que jo he demanat un poc de marge, i li explicaré a més per
què. Crec que som l’únic equip de gestió ara mateix d’empresa
pública que posa els seus càrrecs a disposició en cas que tengui
desviació; no em fa por, vull dir que hi estic disposat, i hem
demostrat en el 2010 que som capaços de gestionar sense
absolutament desviar-nos ni un euro, quan ens permetia el
contracte programa desviar-nos un 6. Ara, efectivament per al
2011, quan la notificació d’aquest descens que representa un
11% es fa dia 14 o 15 de desembre, evidentment que jo deman,
ja no per a mi sinó per al meu equip directiu, que hi hagi un
poquet de marge perquè hi van els seus càrrecs, aquí, i em
pareix de justícia que si hi ha una modificació en el mes de
desembre i els seus càrrecs i la seva notorietat professional
queden en entredit en el cas que no ho complissin, he demanat
que s’ajustàs i, bé, estam negociant amb això. Em pareix que la
resposta és positiva i mirarem que pugui aquesta revisió anar al
voltant d’un 5 o un 6% perquè consider que ja la feina que
estam fent de baixar el pressupost és molt important, li repetesc
que tenim molts de contractes plurianuals signats i no és una
feina fàcil. No m’agradaria que quedàs en entredit la seva
professionalitat i poguessin perdre el seus llocs de feina perquè
es passassin d’aquest 2% quan s’han modificat les regles del joc
a 15 de desembre. Em pareix (...).

En aquest sentit també li dic que nosaltres trimestralitzarem
els pressuposts i en el mes de maig per part meva hi haurà una
presentació dels pressuposts trimestralitzats. Nosaltres farem
feina per trimestres, perquè consideram que com que les regles
del joc, a causa d’unes eleccions, puguin modificar aquest
escenari presentarem uns pressuposts, en aquest cas seran de sis
mesos perquè són trimestrals, en el mes de juny podrem
presentar quina és la nostra feina des del punt de vista
pressupostari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

6) Pregunta RGE núm. 6020/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a claus del pressupost del 2011.

Passarem a la sisena pregunta, RGE núm. 6020/10, relativa
a claus pressupost 2011. Per formular-la té la paraula el Sr.
Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, estam davant
d’un incompliment més del Govern de les Illes Balears,
desgraciadament, en aquest cas uns retards en planificació que
afecten el bon funcionament de l’ens públic una vegada més.

Fins ara aquestes ineptituds per part del Govern han
comportat, entre altres coses, efectes molt importants sobre els
treballadors, sobre moltes persones que estan involucrades en
l’àmbit d’IB3 i per tant ens preocupa moltíssim aquesta qüestió
que vostè ha comentat avui. Entenem que quan no es
compleixen les condicions que s’estableixen a un contracte
marc, a un contracte en qualsevol de les seves circumstàncies,
fins i tot es pot qüestionar si continua essent vàlid aquest
contracte. És una qüestió que a nosaltres ens continua
preocupant perquè presentar coses per no complir és un fet
massa habitual per part del Govern que actualment tenim.

Una altra qüestió que ens preocupa a la pregunta que té a
veure amb el RGE 6019 és el detall específic, com es portarà a
terme, les característiques que tendrà aquest pressupost de l’any
2011. Miri, es dóna una circumstància que ens agradaria que
comentàs explícitament en temes de pressupost, que és que
l’any 2011 es preveu que hi hagi una nova llei, una nova
legislació en vigor a partir de l’1 de juliol d’aquest mateix any.
Aquesta llei dins uns dels seus articles contempla la possibilitat
de la mal anomenada internalització dels informatius, contempla
que en tot cas la gestió dels informatius a partir de l’any 2011
es pugui portar a terme des d’un servei intern. Ens agradaria
saber si aquesta nova legislació, aquests elements que tenen una
gran expectativa per part dels professionals de l’àmbit
periodístic, tendrà un efecte dins el pressupost de l’any 2011,
dins aquestes característiques del pressupost.

Voldríem saber la qüestió que li preguntava abans respecte
d’aquest pressupost, aquesta retallada d’aquest 11%, d’aquests
5 milions d’euros, més de 5 milions d’euros, com es farà i d’on
es farà, i com fa comptes gestionar aquestes circumstàncies.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, Sr. President. Si li pareix primer li contest la
pregunta i després entram en el tema de la llei.

Nosaltres plantejam el concepte d’eficiència i d’eficàcia a la
gestió. Jo capol l’equip directiu meu amb aquest concepte, vull
dir que és la capacitat de, amb menys doblers, ser capaços de fer
el mateix o més coses, i li puc assegurar que ara mateix en
aquella casa no es pren una decisió sense que hi hagi aquest
concepte d’eficàcia damunt la taula. I evidentment, austeritat;
crec que els temps que corren ens obliguen a ser-ho. 

Continuarem apostant per salvaguardar la producció pròpia
de les Illes Balears. Pensam que això és fonamental. Ajustarem
dels departaments tècnics; un altre que per a mi és fonamental
però..., m’està costant molt, que són els contractes plurianuals
que tenc signats d’anys anteriors en relació amb el futbol,
fórmula 1 i demés; són contractes que pens que, posats a triar,
són els que hem d’intentar atacar però són contractes que estan
tancats jurídicament i que les sortides no són fàcils, i nosaltres
intentarem atacar aquests contractes per mantenir l’estructura,
el capital humà i el sector, amb la qual cosa la producció pròpia
com ha vist, li he dit abans que el 2011 el contracte amb
l’APAIB pràcticament es multiplicava en relació amb els altres
anys quan el pressupost està davallant a marxes forçades.

Volem fer un esforç molt important a les eleccions.
Consideram que uns mitjans públics no tenen sentit si
precisament quan hi ha una campanya electoral no donen un
valor afegit, no són capaços de donar una nit electoral molt ben
preparada i que ens pugui donar aquest nivell de notorietat que
necessitam en una nit tan important com aquesta.

Volem fer televisió de proximitat, i en això tornam a dir el
mateix, vull dir que tot el que puguem fer des d’aquí ho
mantendrem però amb eficàcia, vull dir que les productores de
les Balears saben que trobaran la porta oberta a IB3, però els
marges s’hauran d’ajustar a la realitat i que avui en dia ningú no
pensi que venint a fer feina a IB3 aconseguirà uns marges que
potser durant uns moments determinats ens hem trobat.

I per acabar jo crec que en un model de finançació híbrid, i
això vol dir una part finançada per part de la comunitat
autònoma, i per una altra part incrementar de cada vegada més
la capacitat per generar ingressos propis. Som la televisió
autonòmica que en aquest darrer any més ha crescut en la
capacitat de generar ingressos propis, en aquest cas publicitat,
quan el mercat no dóna, eh?, el mercat publicitari en tots els
sentits està davallant i som l’única televisió autonòmica que està
creixent a marxes forçades en aquest aspecte. També li he de dir
que partíem d’un llistó baix.

Ara bé, la segona part, la decisió per la qual -i és una decisió
que assumesc a nivell personal- aquesta direcció ha rescindit el
contracte amb l’antiga empresa proveïdora dels serveis té dos
criteris: un, i principalment, per deficiències en el servei i,
segon, pressupostari; el motiu pel qual aquesta direcció general
ha rescindit el contracte amb SBT ha estat perquè amb el nou
concurs que acabam de treure pràcticament l’estalvi superava
els 3,5 milions de costs directes i indirectes. Vull dir que la
decisió per treure aquest nou concurs passa precisament pel
concepte pressupostari.

I ja li contest la segona part. Si la nova llei considera que
s’han d’incorporar equips propis als serveis informatius de la
casa, li puc avançar que tanta sort -i això també m’ha agafat pels
pèls- que m’ho veia venir i vaig posar una clàusula en el
concurs que ja deia que si en qualsevol moment en aquell procés
la nova empresa que hagués guanyat el concurs es trobava que
la llei modificava l’escenari i s’havien d’incorporar equips
propis, es descomptarien de la facturació amb el cost salarial de
les persones que incorporassin, és a dir, una vegada estigui
aprovada la llei en el mes de juliol, el director general que
tengui els mitjans tendrà l’eina perquè ja hauré deixat una
clàusula que en el cas que s’hagin d’incorporar professionals
propis es podran descomptar automàticament a l’empresa que
en aquell moment tengui els serveis.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en tot cas estam davant un
escenari difícil, efectivament, que entenem que no és culpa de
vostè, vostè ha complit la seva part del tracte, qui no ha complit
és el Govern, on tenim diverses problemàtiques.

La primera és un retall pressupostari no previst amb efectes
evidents dins l’any que ve. És una qüestió que haguéssim pogut
tractar amb molt més deteniment si haguéssim tengut el debat
de pressupostos, un debat que no hem pogut tenir per una altra
ineficiència més del Govern, desgraciadament, i que em porta
que necessàriament ens detalli d’alguna manera més, a part de
tenir els objectius que intentarà complir amb el pressupost de
l’any que ve, ens detalli com fa comptes fer-ho, perquè a les
dues primeres preguntes vostè ens ha anunciat pujades
importants, efectivament, de producció pròpia i de producció
aliena, i evidentment es pot imaginar que no li ho preguntava
perquè sí, li ho preguntava precisament perquè les previsions
són les que són i els recursos han estat els que han estat. Si estan
pujant per un costat i han de baixar per un altre sí que tenim
molt d’interès d’on fa comptes retallar. I això és la pregunta
específica, que li demanaria un esforç en aquest sentit fins on
sigui viable i sigui possible.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 20 / 16 de desembre del 2010 353

 

Si avui tenguéssim uns pressupostos en aquesta comunitat
autònoma gran part de les respostes ja les tendríem en un
document que desgraciadament avui per avui no tenim en
aquesta cambra ni té l’oposició per fer la seva feina de control
al Govern. Entengui per tant, i crec que així queda justificat, el
meu interès per aquesta qüestió amb més detall del que m’ha
facilitat a la seva resposta anterior.

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. No he duit la vareta màgica, l’he
deixada allà, en el despatx, si em permet la broma. Vegem, no
hi ha secrets, eh?, del que es tracta precisament és de prioritzar
allò que consideram que estratègicament és important. Si
consideram que la producció pròpia ha de créixer és perquè la
sacrificam d’altres llocs, és evident. D’on la sacrificam? La
sacrificam de producció aliena, consideram que una televisió
autonòmica evidentment ha de tenir pelAlícules, però el que ens
proximitat i riquesa a un sector és la producció pròpia. Ho
sacrificam de producció aliena, ho sacrificam de drets,
consideram -i ja ho vàrem comentar l’altre dia-, crec que una
televisió autonòmica pot prescindir de donar la lliga espanyola,
això és una opinió personal. Crec que no és necessari que
donem un Sevilla-Almeria, per a mi té més sentit que una
televisió autonòmica pugui donar partits del Menorca Bàsquet
o pugui donar partits de l’Sporting Mahonés o del Mallorca B
o del Baleares o del futbol sala. 

Pensam que aquest és el camí i no només per un tema
d’estalvi o de gestió econòmica també crec que allò que ens farà
diferents precisament és apostar per aquest tipus de productes.
Evidentment, aquests productes són molt més barats que el que
representa la lliga espanyola, el que pugui representar la
Fórmula 1 o el que pugui representar aquest tipus de productes
la qual cosa ho sacrificam de la producció aliena, ho sacrificam
dels drets i de la part tècnica. Consideram que a mesura que es
redueix el pressupost la part d’estructura, despeses generals,
tècnica, tot el que no representi hores de ràdio i televisió és el
que hem d’atacar perquè precisament és el que hem de
mantenir, el que hem de protegir és allò que posam a la televisió
i també a la ràdio.

No serà fàcil, Sr. Serra, li puc assegurar que aquesta feina és
complicada, però també li puc dir, i amb això no vull que se’m
malentengui, que amb 50 milions es pot fer una televisió molt,
molt, molt digna i molt competitiva. El problema és que aquesta
televisió no neix avui, perquè si naixés avui li puc assegurar que
la podríem fer molt, molt competitiva. Les coses -i també li
contest part dels comentaris que deia abans-, precisament la
gestió passa per la capacitat per adaptar-se a les situacions i les
coses doncs moltes vegades no són com voldríem avui i amb
aquest aspecte també m’agradaria donar unes paraules pels que
gestionen ara mateix la comunitat autònoma. La realitat és la
que és i un ha de tenir la capacitat per adaptar-se a les
circumstàncies, i les circumstàncies són les que són. 

Jo no puc canviar el que s’ha fet abans en aquesta televisió,
l’únic que podem fer és adaptar-nos a l’entorn actual i tenir la
capacitat per ser competitius. Per això vull dir-li que des de la
direcció de la casa els objectius d’audiència, d’acollida i de
percepció dels nostres mitjans són ambiciosos, encara que les
partides pressupostàries van a la baixa. Si podem intentarem
eliminar precisament aquesta gestió que ve d’anys anteriors i
que representa despesa plurianual i que nosaltres ara mateix
consideram que és prescindible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

7) Pregunta RGE núm. 6021/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute a proveïdors (II).

Passam a la setena pregunta RGE núm. 6021/10, relativa a
deute a proveïdors. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, dins aquest conjunt de reptes que
tenim a l’àmbit pressupostari, que són molts i molt variats com
hem pogut observar i com de fet tenim una certa consciència per
part de l’oposició també, en aquest sentit li anunci també que el
nostre seguiment de la seva activitat és molt i entenem en gran
mesura les circumstàncies, però no per això deixarem d’exigir
el que és lògic i és que quan hi ha acords es compleixin, és el
mínim, no?, i que si no és així doncs que es digui de manera
transparent. La primera notícia que tenim és perquè ha estat
possible avui fer determinades preguntes en aquesta comissió
parlamentària, i vostè ha contestat, cosa que en altres temps
desgraciadament no succeïa, però, entre d’altres coses ve
motivat també perquè no tenim consciència a través del
mecanisme que preveu aquesta cambra que és tenir els
pressuposts aprovats i els pressupost com a mínim debatuts,
cosa que no tenim.

Una altra qüestió que veuríem en aquests pressuposts non
natus o natos y no conocidos seria el tractament que rebran i
que reben avui per avui els proveïdors. Som conscients que és
una televisió que no neix avui, també supòs que tots som
conscients que si quan neix una cosa es fes amb l’experiència
d’haver funcionat un cert temps tal vegada es farien diferents,
això és cert. Però un altre element transcendent, molt important,
que ens preocupa dins aquest conjunt de coses que presentam
avui, producció pròpia, producció aliena, gestió pressupostària,
..., és com seran tractats els proveïdors que veuen augmentades
les partides, però no sé si van en la mateixa proporció els
cobraments. Per tant, som conscients que hi ha una borsa
important pendent de pagar, en aquesta situació de crisi és
especialment transcendent que els pagaments es duguin a terme
perquè sinó podem fer volar coloms cada dia prometent una
gestió eficaç, el millor producte del món, que si qui ho fa no
cobra el desenvolupament de la nostra indústria patirà un mal
camí.
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Per tant, així justificaríem la pregunta que li feim a
continuació, la que té RGE núm. 6021 i que fa referència a
quins plans té el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per agilitar el pagament a
proveïdors durant l’exercici 2011.

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
permeti’m, Sr. Serra, a part que evidentment hi ha una direcció,
(...) i uns reptes també m’agradaria donar-li dades perquè al
final no vull que aquí quedi amb una declaració d’intencions
que això tampoc no ens durà a res. Sí li puc dir les dades amb
les quals tancarem el 2010 amb relació al 2009, tancarem amb
un increment d’audiència d’un 10%, quan ara mateix crec que
TV3 és l’única televisió autonòmica que creix amb relació a
l’any anterior i aquí a Balears l’única televisió que creix, amb
un 24% menys de pressupost i amb dèficit zero. Això no són
declaracions d’intencions ni reptes, això són dades i són les
dades d’IB3 per al 2010.

Respecte de la pregunta de proveïdors, és una pregunta de la
qual em preocupa no la situació actual, perquè crec que la tenim
mitjanament controlada, però em preocupa el futur i em
preocupa el futur perquè el deute de proveïdors, que crec que
em fa una pregunta posteriorment quina és, li ho dic ara, són 60
milions de deute a proveïdors i parlam que el pressupost que
tendrà la cadena en el 2011 són 50 més 6,5 que és el que
esperam ingressar amb ingressos propis, 56,5. Això vol dir que
el deute de proveïdors és superior als doblers que un genera en
un exercici. Això fent un exercici simplista representa que la
gent cobra a més d’un any, fent un exercici molt simplista que
tampoc no és cert perquè hi ha una part de la despesa que queda
en salaris i altres la qual cosa no afecta a proveïdors, quasi
diríem un import superior a un any.

Ara mateix jo estic molt satisfet de la feina que hem fet a la
casa perquè gràcies a la confiança que ha depositat una entitat
financera -bé, la puc dir, La Caixa-, amb relació a aquesta
direcció general ens ha permès renovar un confirming a 30
milions d’euros que ens permet ara mateix que totes les
productores de les Balears que fan feina per a nosaltres cobrin
a sis mesos o amb la possibilitat de confirming que els avança
aquesta operació. 

Li deia que em preocupa seriosament i em preocupa el futur
dels mitjans i em preocupa el futur de com es gestioni en el
futur aquesta part. Crec que durant aquesta legislatura s’ha fet
una feina molt, molt complicada que és la subrogació per part
de la comunitat autònoma de 169 milions d’euros de deute
bancari que tenien aquests mitjans. Li ho torn a repetir,
segurament això és l’acumulació de deute bancari que ha
acumulat durant aquests darrers cinc anys i que amb els temps
que corren subrogar 169 milions d’euros és una xifra molt, molt
important i m’agradaria donar les gràcies especialment al
conseller d’Economia i Hisenda perquè si no, hauria estat difícil
fer-ho.

El futur, evidentment si La Caixa manté aquesta confiança
en la direcció general i mantenim aquest confirming de 30
milions d’euros, mantenim un poc aquesta estabilitat a l’hora de
poder finançar les petites productores. Si demà no tenguéssim
aquesta ... i no fóssim capaços de trobar un altre finançament
tendríem un problema. Jo tenc clar, i a més hi faig feina, la
meva intenció és abans d’arribar al mes de maig tenir preparat
un pla de viabilitat que quedi damunt la taula per als que hagin
de gestionar els mitjans públics quina és la meva visió de com
s’hauria d’afrontar aquest tema. Per a mi aquest és el tema més
delicat des del punt de vista de gestió, per sobre dels
pressuposts, que és el deute a proveïdors que supera el que
generam en un any. Si no tenim finançament bancària via
confirming, que de moment la tenim i confien en la nostra
gestió, aquesta direcció general planteja un pla de viabilitat
demanant finançament bancari i que no ho assumeixi la
comunitat autònoma sinó que la gestió futura dels mitjans
públics tengui cinc anys per generar per ingressos propis la
capacitat de reembors d’aquest préstec sense que afecti la
comunitat autònoma. Ja li dic que la meva intenció és abans del
mes de maig deixar aquest pla de viabilitat damunt la taula
perquè realment serà el cavall de batalla, el deute a proveïdors.
De moment, estic tranquil perquè fins el maig amb el
compromís d’aquesta entitat financera podrem arribar i podrem
complir, però el futur em preocupa en aquest aspecte.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquesta és la percepció
que teníem i també ens hagués preocupat moltíssim, és a dir,
més que tenir una solució tenim identificat el problema i tenim
un confirming de 30 milions d’euros que donarà un poc
d’oxigen, però no arreglarà el problema. La meva pregunta
s’ampliaria en dos sentits, el primer és si s’instalAlarà algun tipus
de mecanisme extraordinari per fer pagaments aplaçats o
pagaments d’algun tipus a aquesta gent que espera cobrar, que
és molta. Si això tendrà efectes en la producció actual, és a dir,
si la previsió és que algú deixi de fer el producte perquè no
cobra, per tant, no continuar engreixant un porc -perdoni com ja
estam en festes nadalenques i hi ha matances citam
especialment el porc-, no engreixar un porc que té dificultats i
que està malalt. 
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I per últim, hem parlat molt de retalls, però no hem parlat en
cap moment d’augment d’ingressos. És a dir, atacar les
circumstàncies actuals passa sense cap dubte per retallar, per
consolidar una despesa més adequada, però també ens agradaria
sentir paraules interessants, maldament estam en temps difícils,
de crisi, de com es pot tractar la qüestió dels ingressos entre
altres temes perquè aquest grup parlamentari va fer una proposta
fa molt de temps en aquesta cambra, que va ser aprovada, per
cert, on s’esperava un pla de productes d’identificació de
públics i de productes per a públics que poguessin ser això
productius o rendibles, és un tema que s’aprovat fa més d’un
any, no hem tengut cap notícia, vostè encara no era el director
general, però de fet no n’hem tornat a tenir cap notícia en
aquesta cambra. Pensàvem que aquella qüestió era un tema que
podia ajudar a buscar algunes solucions i -ja dic- entenem que
són circumstàncies complicades, però no hem tengut cap
notícia.

Dues qüestions concretes per ampliar la pregunta, com es fa
comptes pagar a aquesta gent, maldament sigui a vint anys vista
-no ho sé-, però com es fa comptes pagar? I dues, quina
esperança poden tenir de cobrar, perquè tothom desitja cobrar
d’alguna manera, si pot haver-hi algun sistema imaginatiu
d’ajornament, de pagament, no ho sé. I l’altra és o si ja
definitivament això és impossible ho descartam, no ho sé. Per
tant, tendrem un altre problema diferent. Per últim, m’agradaria
també parlar d’ingressos i no només de retalls.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Terrassa, no li queda molt de temps i
li han fet moltes preguntes, però bé, seré generós.

8) Pregunta RGE núm. 6022/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute a proveïdors (I).

EL SR. SERRA I TORRES.

Sr. President, per una qüestió d’ordre, si vol consumir el
temps de la següent pregunta per respondre em donaré per
respost igualment ja que té una relació íntima i directa amb la
pregunta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs així vostè continuï, i vostè tendrà un altre torn.

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

Gràcies, Sr. President. 

(Remor de veus)

Li deia que no em preocupa el present perquè ara mateix
cobren les productores, cobren les que es volen acollir al
confirming de La Caixa perquè, com ja ho vàrem comentar
l’altra vegada, les petites productores tenen problemes per
aconseguir finançament bancari amb recursos propis i el
confirming va contra les línies de risc d’IB3, i això els permet
que, sense que elles tenguin línies de risc pròpies, puguin
acollir-se al confirming, i les productores petites que volen
facturar immediatament, cobrar aquests doblers, via aquest
confirming de La Caixa ho tenen.

Evidentment en el futur, li diré que no em preocupa tant el
present com em preocupa el futur, evidentment si la gestió
d’IB3 passa per dèficit zero, que és allò que parlam com a
objectiu, no generarem més deute, però no minorarem el deute
que té, sempre tendrem un deute de 60 milions d’euros de
proveïdors sobre unes partides pressupostàries que, pel que
veig, van en la línia de moure’s al voltant d’aquests 50 milions
d’euros, amb la qual cosa sempre tendrem un deute de
proveïdors, insistesc que IB3 no ha nascut avui que és una cosa
que ve de cinc anys de vida acumulat i que per afrontar aquest
deute a proveïdors jo no li veig una altra sortida que deixar un
pla de viabilitat o executar un pla de viabilitat a cinc anys on
durant aquests cinc anys puguis tornar aquest préstec, jo parlava
d’uns 30 milions d’euros crec que és l’altra partida, d’aquesta
manera convertiríem deute llarg en deute curt, podríem posar
tothom els comptadors a zero i després ja assumiria la gestió
d’IB3 com torna aquests doblers al banc durant cinc anys. Això
representaria no anar a dèficit zero, representaria anar a
superàvit, la qual cosa vol dir, se m’ocorre una altra possibilitat,
incrementar els ingressos durant els pròxims anys i destinar la
partida d’ingressos propis a tornar aquest préstec, per exemple.

Ho varem debatre l’altra vegada, ho vàrem debatre a
FORTA i pensam cada vegada més que per les (...) tenir futur,
s’ha d’anar no només a cercar el finançament per part dels
doblers públics sinó la capacitat per generar ingressos propis.
Els ingressos propis tenen dues potes, la publicitat i la segona,
que nosaltres encara no hem fet, i li vull dir, no l’hem fet i és un
dels objectius que crec que aquesta casa hauria d’assumir a curt
termini, que és la capacitat d’exportar producte a altres
televisions. No és fàcil. Li vull dir que som una televisió jove,
tenim un sector que encara creix i els nostres productes són
competitius, però dins del que representa el sector audiovisual
a nivell nacional i internacional has de tenir productes molt
bons. Li vull dir que, per exemple, Balears salvatge que és una
sèrie que hem fet aquí, ja l’hem venuda a TV3, l’emetrà per
canal 33, vull dir que començam a fer coses en aquest aspecte,
però per poder exportar producte fora d’IB3 necessitam que el
nostre producte sigui molt, molt competitiu.

Li puc assegurar que el finançament híbrid, aquest entre
empresa pública i la capacitat de generar ingressos propis,
també passa per una cosa que em preocupa seriosament, i ho
vull dir, i ho vull dir perquè crec que és clau, també les diferents
conselleries han d’apostar per IB3. A mi em preocupa
seriosament, i és una cosa extrapolable a aquests darrers cinc
anys, mirin no entrarem amb qui ha governat i no, em preocupa
seriosament que es puguin destinar a fer campanyes
publicitàries a empreses privades i no s’aposti per invertir en la
comunitat autònoma que és de tots. Ara mateix veig una
tendència d’inversió publicitària a grups mediàtics privats i no
per apostar en la televisió que és la nostra. Això ha estat en
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aquests darrers cinc anys. Per a mi és important que també els
que gestionen les empreses públiques creguin amb el seu mitjà
perquè tenim una eina molt potent amb tanta repercussió com
puguin tenir les empreses privades.

Centrant-nos una altra vegada amb el tema dels proveïdors
la intenció d’aquesta direcció general és fer això, és a dir, deixar
un pla de viabilitat, evidentment a mig termini, és impossible
afrontar el deute a proveïdors, 60, en dos, tres anys, és
impossible, parlam de fer un pla no menys de cinc anys i que
representi que la gestió tengui la capacitat de generar ingressos
propis i que els destini a matar aquests préstec. És a dir, que no
li suposi més despesa per a la comunitat autònoma o que generi
un superàvit i que el destini al pagament d’aquest deute.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. Sr. Serra, tendrà ara un torn i després
tancarà el Sr. Director. Per tant, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President i gràcies per la seva generositat
nadalenca i coneguda en vostè habitualment en aquesta
comissió que presideix amb tanta satisfacció per part de tots els
presents, estic convençut que parl en nom de tots...

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Serra, continuï.

EL SR. SERRA I TORRES:

És un plaer, Sr. President.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Director general ens referíem
precisament a això, a aquestes circumstàncies. Són moments de
ser imaginatius i li volíem demanar, en tot cas, és la planificació
acurada, detallada de tot el que fa referència al pagament a
proveïdors, que el desenvolupament de la nostra indústria no
només passi per comptar amb un pressupost que hem de gastar
sinó perquè també aquesta despesa es porti a terme de manera
responsable i en tot cas és que tot allò que es compromet doncs
es pugui pagar i es pagui adequadament, fins i tot també aquest
important deute amb proveïdors de més de 60 o de 60 milions
aproximadament al tancament de l’any 2010.

Quan apuntàvem en aquesta casa diverses possibilitats, en el
seu moment, quan parlàvem d’un pla, pràcticament dèiem pla
d’activitats, per no dir pla de negoci, que seria bàsicament això,
que assumís l’opció d’incrementar els ingressos, en aquell
moment parlàvem de la incorporació de llicències, que és el que
vostè contava amb la venda de producte, parlàvem també
d’exportar la visió de negoci que vostè segur que té d’altres
àmbits i fins i tot parlar d’empreses participades, com es fa en
altres televisions, de parlar de participació amb producció de
producte, conjuntament amb altres organitzacions. Moltes
qüestions que són habituals a l’àmbit privat i que entenem que
no té perquè ser exclòs necessàriament de l’àmbit públic, tenint
en compte els tipus de gestió, i sobretot tenint en compte que la
nova legislació de l’ens públic de Radiotelevisió a les Illes
Balears també obri una porta en aquest sentit, i veurà vostè
qualque article que fa referència a la participació de capital
privat en activitats de l’ens públic de Radiotelevisió a les Illes
Balears, és una qüestió inclosa, és una qüestió que es contempla,
crec que amb bon criteri i que pens que s’ha d’aprovar.

Per tant, quan parlam de deute a proveïdor, entenent que
amb un pressupost que va minvant es fa molt més difícil encara,
la nostra reclamació, la nostra petició, a la seva disposició,
perquè vostè ho examini, seria, en tot cas, que pensi també amb
la generació d’ingressos, amb la coparticipació en determinades
qüestions perquè una cosa pugui aprofitar-se per matar l’altra i,
en tot cas, aquest deute que tant preocupa, que dificulta el
desenvolupament de la indústria, d’una economia que es genera
de manera inicial a la nostra comunitat autònoma i que ben
segur, amb situació més sòlida, doncs farà possible que també
tenguem millors idees, millors qüestions, sense oblidar que som
a una comunitat turística, que exportam imatge, que exportam,
en fi, moltes qüestions que han de ser d’IB3, de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President, i bon Nadal a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per tancar, en darrer torn, 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. Personalment, crec que, ara que és a
debat el tema del es televisions autonòmiques, estic convençut
de la seva necessitat perquè són les úniques que ens poden
donar servei públic, cohesió del territori, proximitat i demés,
però també estic convençut que l’única manera que puguin ser
competitives passa per modificar el model de finançació; estic
convençut que una part evidentment d’aquest servei públic
passa perquè ho assumeixi la finançació pública, però hi ha una
altra part que va en aquesta línia, no tenc cap dubte que les
autonòmiques que no tenguin la capacitat de cercar aquest
model mixt o híbrid de finançació tendran problemes.
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També li vull dir que no crec en una privatització absoluta
dels mitjans públics perquè perdrem aquest concepte de cohesió
del territori i de servei públic, que només te dóna aquest
component que sí poden exigir les empreses públiques.

Hem de ser imaginatius i hem de ser ràpids. Una de les coses
que, per exemple, hi fem feina, i ja ho hem fet, en aquest cas,
amb el Menorca Bàsquet, per posar un exemple, i pensam que
és un dels camins, és que algunes retransmissions ja puguin
venir patrocinades; evidentment amb un control absolut per part
de la cadena, perquè ja que surt en els nostres mitjans hem de
ser nosaltres que supervisem absolutament tota la publicitat i
patrocini que s’emet des del mitjà públic, però sí que l’obligació
de cercar recursos no només caigui damunt el gestor sinó que
les empreses que també guanyen doblers amb IB3 també
tenguin la capacitat de cercar finançació per als seus projectes.
Això és una de les coses que jo estic convençut que acabarà sent
així, perquè quan tu facis un programa, per exemple de
jardineria, i aconsegueix que sigui bo, si l’empresa que produeix
aquest programa se’n va a cercar en aquell sector patrocinadors,
li serà molt més fàcil trobar-los que si hi anam com a cadena,
quan el que fas és personalitzar la publicitat i la duus a les
petites productores.

És un detall, igual que li deia que també pens que la
capacitat per exportar producte ha de ser un dels altres camins.
El compromís d’aquesta direcció general és que nosaltres
deixarem un pla de viabilitat, deixarem un pla estratègic per
afrontar el deute de proveïdors, perquè em preocupa realment i
perquè, amb el que em costa treure això endavant, li he agafat
un cert afecte, i m’agradaria que el deute de proveïdors no fos
la sentència d’aquesta casa.

També li vull, i ho he comentat qualque vegada, que crec
amb els serveis públics, que crec que són necessaris, que crec
que uns mitjans públics no els podem autodestruir, com fem, jo
ja vaig dir una vegada que aquesta comunitat és especialista en
crear projectes i autodestruir-los, i amb sis anys hem gastat 500
milions en uns mitjans públics. No pot ser que, si ens hem gastat
500 milions amb sis anys tenguem una marca que no estigui
acceptada per la nostra comunitat, em pareix una
irresponsabilitat absolutament de tots els que tenim
responsabilitats en aquest sentit, i crec que el futur d’aquesta
cadena passa, precisament, perquè, una vegada que es decideixi
una llei, que ara l’han treta, i, a més, els vull donar l’enhorabona
perquè, pel que sé, ha estat amb molt de consens, es respectin
els mitjans públics. Crec que una vegada que es decideixi el
model, les regles de joc, es deixi de destruir un projecte que
pagam entre tots, i que uns varen fer néixer i que després uns
altres desenvolupen, però no tendran futur uns mitjans públics
si nosaltres mateixos autodestruïm els projectes que treim, i això
ho dic des de la més absoluta neutralitat.

I per acabar, Sr. Serra, si em permet, aprofitaré que tenc aquí
el director d’antena, he vist la seva capacitat de fer política i
humor, i crec que m’agradaria que passàs pel programa Can
Bum, Sr. Serra, que segur que ens donarà molt de joc.

Moltes gràcies.

(Rialles a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

I, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només ens
queda agrair la presència del Sr. Director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i dels càrrecs que l’han
acompanyant, desitjar-los bones festes de Nadal.

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