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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començam
la sessió d’avui, demanam disculpes per aquest retard ja que
aquesta sala estava ocupada per una ponència parlamentària que
ha excedit un poc el temps que tenia previst, però bé començam
la sessió d’avui.

En primer lloc demanaria si es hi ha substitucions, no n’hi
ha.

Passam llavors a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
a les preguntes RGE núm. 595, 596, 597, 598, 605, 606, 607,
608 -rectificada amb l’escrit RGE núm. 620/11-, 609 i 610/11.

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

1) Pregunta RGE núm. 595/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència dels programes d'IB3.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 595/11, relativa
a audiència dels programes d’IB3, té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Miquel Àngel Coll i
Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, vull donar la
benvinguda al director general, com sempre. La nostra pregunta
és molt senzilla, voldríem saber quina és l’audiència de cada un
dels programes de la televisió pública. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Entraré directament al detall perquè al
final la pregunta és concreta. Parlarem dels programes de
dilluns a divendres i després farem el mateix amb el cap de
setmana.

IB3 Noticies Matí: 2,8; Bon Dia Balears: 3,4; Parlament de
les Illes Balears, 2,3; Herbes Màgiques: 2,6; Sa Bona Cuina de
Paquita Thomàs: 4,6; Illes Notícies: 7,1; IB3 Noticies Migdia:
16,6; Moments: 3,1, parlam del mes de gener que és el mes
complet, hi ha alguns programes que són molt puntuals, per
exemple Sant Antoni Festes va fer un 9,7; Rex, 5,2; Futbol Sala,
la Copa d’Espanya que va jugar el Fisiomedia, 7,1; Crònica
d’Avui, 4,8; Cavalcada del Reis d’Eivissa, 7,6; IB3 Notícies
Vespre, 10,3; Fum, Fum, Fum: 7,4; Un segle de pinyol vermell,
7,7; Llàgrima de Sang: 9,6; Reporters, 3,2; Mira per on: 10; el
documental de Margaluz: 4,6; L’Hora del Documental: 2,7;
Això no és Islàndia: 0,9; Torre de Babel: 5,9; Cinema sense
interrupcions: 6,2; els premis Ramon Llull: 4,4; Això és tot: 5,1;
Can Bum: 5,2; Can Bum, Confidencial: 3,5, i Au Idò: 3,5.

En relació amb els programes del cap de setmana: Pares:
5,3; Moments: 3,3; Zona Zàping: 4,3; Parlament: 1,2; Total
Esport: 6,4; Crònica d’Avui: 3,2; Motor Total Esport: 10,2;
Futbol Total Esport: 8,9; Voleibol, Copa de la Reina: 5,7;
Bàsquet Total: 8,8; Futbol de lliga espanyola i altres de Segona
B: 4,8; Bàsquet de Lliga ACB: 7,8; Torre de Babel: 5,1; Avui ve
na Paquita: 7,4; Això és tot: 7,9; IB3 Notícies, Cap de Setmana:
13,4; Xarxes i Filats: 5,5; El Temps 1: 9,7; Cada casa és un
món: 4,9; Futbol lliga espanyola i altres: 5,9; Crònica de
Diumenge: 5,9; Atiarfoc: 9,5; IB3 Notícies, Cap de Setmana 2:
7,6; Crònica d’Avui, Festes de Sant Antoni: 8,7; El Temps: 6,3;
Joc i Gols: 6; Xesc Forteza: 6,2; El Partit: 4; El Casta: 10,5, i
Mossèn Capellà: 9,7.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 21 / 17 de febrer del 2011 363

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Terrassa. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Terrassa, per les dades.
Valoram positivament l’avaluació d’IB3 en relació amb les
audiències. Des de sempre hem manifestat que tenim en compte
diversos criteris pels quals creiem que s’ha de guiar la televisió
pública. Creim que ha de ser un servei públic de qualitat, però
que ha de tenir una despesa racionalitzada. Creim que s’ha de
prioritzar la capacitat de la programació de connectar amb la
ciutadania, és a dir, que la ciutadania se senti representada a la
televisió perquè aquest és el valor que pot adoptar IB3 i que no
pot aportar ningú més. 

Com diu un anunci hi ha cadenes que venen alegria i n’hi ha
d’altres que te ponen, però no poden aportar aquest plus a la
ciutadania de Balears que sí pot aportar IB3, però és evident que
tampoc no l’aconseguirem, aquest plus, si el programa de
màxima audiència és la sèrie de’n Chuck Norris, per exemple,
no? Això s’aconsegueix amb un esforç en producció pròpia,
s’aconsegueix amb tractament dels aspectes culturals
identificadors de la comunitat i, evidentment també,
s’aconsegueix amb emissió en llengua catalana. 

També des de sempre hem manifestat que s’ha de fer feina
amb la màxima transparència, amb la màxima independència,
però també és evident que per aconseguir l’objectiu principal de
contribuir a cohesionar socialment la comunitat és
imprescindible que la gent vegi la televisió pública, per tant,
aquí és on també entra l’audiència, també valoram positivament
l’audiència. És un fet. 

Precisament quan als informatius, que han de ser la bandera
de l’ens públic, han estat més imparcials ha estat quan han
tengut més audiència. Vostè comentava una punta d’un 16,6%,
fins fa poc temps era impensable que els informatius de la
Radiotelevisió pública, de la Televisió pública en aquest cas,
tenguessin més audiència que determinades cadenes privades
d’àmbit nacional. Per tant, és evident que tot va lligat: més
qualitat, més transparència, més imparcialitat vol dir més
audiència.

En programes de producció pròpia, com vostè comentava,
crec que s’ha de valorar el 9% de Llàgrima de Sang, el 8,9 i el
8,8 de programes d’esports i altres que fins i tot arriben al 10,5
com el cas d’El Casta.

Per tant, fent una reflexió general crec que li hem de donar
l’enhorabona.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol intervenir, Sr. Terrassa?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment el component de
servei públic és el que nosaltres valoram com l’argument perquè
hi hagi una part del pressupost, una gran part del pressupost, que
vengui de la comunitat i la millor manera de demostrar que el
servei públic, o una de les millors maneres de demostrar el
servei públic és que els serveis informatius siguin avui per avui
la bandera de la nostra televisió. 

Parlam que la mitjana dels informatius migdia és un 16,6 i
li puc dir que avui per avui són la referència en informatius a les
Balears i que hi ha dies en què fins i tot la mitjana supera el 23
o fins i tot el 25% d’audiència. Parlam que això, per a una
televisió pública, evidentment és un motiu d’orgull i és el que
dóna sentit al servei públic. Que una televisió autonòmica
tengui a la seva bandera els informatius, és el que teòricament
li dóna un fonament per defensar la televisió pública per damunt
de qualsevol altra cosa. Gràcies, presidenta.

2) Pregunta RGE núm. 596/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a índex d'audiència de les diverses
cadenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la segona pregunta RGE núm. 596/11, relativa
a índex d’audiència de les diverses cadenes, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista Sr. Francesc Josep Dalmau i
Fortuny.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Director General,
com ha fet el meu company que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, gràcies per comparèixer una vegada més en aquesta
comissió de control de la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears.

Aquesta pregunta que li volem formular va molt relacionada
també amb la que li ha fet anteriorment el Sr. Coll en el sentit
que volíem conèixer quin és l’àmbit i el posicionament que a dia
d’avui té IB3 pel que fa als nivells d’audiència respecte de les
altres cadenes de televisió que es veuen a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet ara li contestaré la
posició de la televisió, però m’agradaria, perquè crec que al
final per valorar les tendències d’una audiència d’una televisió
crec que són dues coses: una és la posició i l’altra, la tendència
i de les dues variables, nosaltres començam a estar especialment
orgullosos perquè la tendència és positiva quan la corrent de
totes les autonòmiques és a la baixa. 
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Al 2010 en relació amb el 2009 només TV3 ja pujar un 2%,
nosaltres vàrem pujar un 9% i en el 2011 seguim en la mateixa
tendència: IB3 continua pujant el 2011 en relació amb el 2010,
quan només TV3 i en aquest cas Televisió d’Aragó, és l’única
autonòmica que puja. Si la comparativa a més la feim amb totes
les televisions privades i públiques que s’emeten a Balears totes,
sense excepció, estan a la baixa, menys IB3. 

Tornant un poc a la resposta, el posicionament avui a
Balears és la sisena. IB3 té un 5,8 de mitjana d’audiència anual,
la cinquena és Cuatro que està en 6, vull dir que estam molt,
molt prop, lluitam ja amb Cuatro i La Sexta la tenim en un 7,2.
Vull dir que hem escurçat moltíssim la distància amb La Sexta
i tenim Cuatro..., crec que no és cap barbaritat que IB3 pugui
plantejar-se molt a curt termini superar a Cuatro.

Parlam d’un escenari de (...) i fragmentació de televisions,
en TDT hi ha 55 televisions i la totalitat, canal satèlAlit i altres
canals de distribució, parlam de 145 televisions. Crec que la
posició avui és moderadament bona, diria que moderadament
bona, però sobretot el que crec que és més bo és la tendència. 

La tendència, quan totes les televisions (...) és a la baixa,
IB3 du ja el 2010 i al principi del 2011 una tendència a l’alça,
i jo, a allò que com a gestor don més importància és que ho fa
amb menys pressupost amb la qual cosa l’eficiència que seria
resultat de comparar la variable d’audiència que és el resultat i
que es fa amb menys doblers, és el que ens dóna la valoració
que l’eficiència d’aquesta gestió o l’eficiència dels doblers
públics és o intentar ser màxima.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Director General, en
tot cas nosaltres el volem encoratjar a seguir en aquesta línia.
Creim important que, com vostè comentava, en un escenari que
ha canviat molt des de fa un any fins ara, perquè tenim molta
més competència, amb la Televisió Digital Terrestre hi ha molts
més canals, cada vegada es consolida molt més aquesta
tendència a l’alça d’IB3, més quan en altres cadenes no és així.

Celebram, molt bones xifres, perquè entenem que tot això
forma part d’una estratègia i d’una acció de fer més propera i fer
més atractiva una televisió i que cadascú, també com a ciutadà
de les Illes Balears, la senti més seva. Tot això és el que suma
al final per tenir aquests bons resultats. 

En tot cas, com he dit abans, l’engrescam a continuar en
aquesta línia i crec que amb aquesta nova llei que Radiotelevisió
Pública de les Illes Balears, que aquest parlament va aprovar fa
pocs mesos, totes aquestes qüestions seran importants i podrem
dir amb la cara ben alta que la televisió de les Illes Balears ha
canviat molt i ha canviat per a bé.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desitja intervenir, Sr. Terrassa? 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho hem comentat altres vegades,
personalment crec que la tendència d’aquesta televisió passa per
ser capaços de donar-li un certa tranquilAlitat. És veritat que
l’escenari, fins i tot ara, és un escenari complicat perquè les
restriccions pressupostaris obliguen a prendre decisions que
moltes vegades no agraden ni a l’entorn empresarial ni a
l’entorn laboral perquè l’escenari és el que és. Parlam que la
televisió l’any 2007 va superar el 100 milions d’euros de
despesa i ara parlam de fer-la amb 50 i busques. Parlam que en
tres anys ha baixat el 50%.

Per un altre costat la seva audiència puja, insistesc, en la
comparativa d’audiència en pressupost, però el que sí crec que
és fonamental i ho he dit alguna altra vegada aquí, aquesta
comunitat és especialista a crear projectes i ella mateixa
dinamitar-los. Crec que una vegada que hem apostat per una
televisió autonòmica que suposa un reflex de la nostra
comunitat i que vol representar els nostres valors, una vegada
que ja la tenim, una vegada que ja l’hem creada..., estic d’acord
i a més com a gestor sempre diré que la gestió ha de ser
transparent i eficient, però crec que després demanaria a
l’entorn polític que li donàs aquesta estabilitat perquè crec que
els resultats també són fruit de donar-li aquesta certa pau i
estabilitat.

El projecte és de tots, és un projecte d’aquesta comunitat i
si l’hem creada entre tots i si la tenim aquí, crec que en donar-li
pau, els resultats vendran. Ja comencen a venir i estic segur que
continuaran venint.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 597/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència d'IB3.

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 597/11, relativa
a l’audiència d’IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Ernest Ribalaiga i Briones.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Director General, per
ser aquí i als càrrecs que l’acompanyen.

Evidentment, la nostra bateria de preguntes avui anava
dirigida a tot el tema aquest de les audiències i, dins aquest
apartat d’audiències pel qual crec que ens hem de felicitar pel
que ens ha anunciat o ens ha informat el director general,
nosaltres pensam que és especialment interessant conèixer
aquestes audiències per illes. 

La nostra comunitat autònoma és una comunitat que no és
de territori continu, això implica coses bones i coses dolentes i
per tant, és bo -crec jo- saber quin és el nivell de coneixement
d’aquesta televisió pública de tots a cada una de les illes perquè
també d’aquí es poden derivar accions encaminades a, d’alguna
manera, millorar si és possible aquest coneixement o en tot cas
conèixer quin és el nivell de penetració que ha tengut el mitjà a
les diferents illes. Per això li feim aquesta pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta el Sr. Pere Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. L’empresa Kantar Media és
l’empresa privada que té l’exclusiva en matèria de mesura
d’audiències a Espanya, no desglossa l’audiència per illes, vull
dir, l’audiència que ens dóna és una audiència global per a tota
la comunitat.

Disposam d’unes altres dades, que ens aporta el baròmetre
de comunicació i cultura, el FUNDACC. La FUNDACC el que
fa és aportar dades genèriques basades en enquestes, que és una
altra manera de mesurar l’audiència televisiva. Aquí ens diu que
a Mallorca tenim un 5,8; a Menorca, un 9,3, i a Eivissa, un 1,9.

Com es veurà ens trobam amb una mitjana que està prop de
6, però molt dispar entre la nostra acceptació a Menorca i a
Eivissa. Ja vàrem comentar -i crec que hi ha una pregunta
posterior en relació amb Eivissa. Eivissa és conegut que tenim
un problema d’acceptació i d’aquí va venir el pla estratègic que
en el seu moment vàrem presentar. 

Avui per avui a Menorca, ja ho hem dit altres vegades, tenim
dos productes de primer nivell que són les festes patronals que
ens donen uns nivells d’audiència molt elevats i el Menorca
Bàsquet que ens representa i que a més ha estat durant molt de
temps la finestra de Menorca. A Eivissa no hem estat capaços
de tenir aquests productes premi, no existeixen i ens obliga a fer
una feina molt més (...). insistesc que el pla estratègic, el que
pretén precisament és esmenar aquesta falta de penetració que
tenim ara mateix a Eivissa. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, gràcies. Bé, és de lamentar que no puguem tenir dades
més fiables que l’enquesta. Crec que l’enquesta deu tenir un
marge d’error, evidentment, com totes. Crec que són més fiables
dades possiblement preses d’una altra manera. 

En tot cas, cridaria l’atenció al director en el aspecte que
davall l’enquesta aquesta que diu que Eivissa un 1,8, la qual
cosa és baix, i crec que per això es fa una feina especial en el
cas d’Eivissa, també vull cridar l’atenció que en el cas de
Menorca no ens enganem amb l’audiència que pot proporcionar
el Menorca Bàsquet o les festes patronals perquè són coses
puntuals. Llavors, això podria estar emmascarant una situació
que no vull dir que sigui dolenta, però diferent a aquest 9,3. A
Mallorca, bé, possiblement pugui ser diferent a aquest 5,8, fins
i tot més elevat. 

Llavors, demanaria que féssim un esforç per veure si és
possible tenir dades més acurades de l’audiència per illes, fins
i tot per programes i per illes, que seria l’ideal per poder definir
el grau de penetració amb quines franges es penetra amb la
televisió en les diferents illes i poder per tant, fer una política
més acurada de cobertura a l’hora de pensar que som una
comunitat i vull recordar aquí que la llei nova que ha mencionat
el nostre company, que es va aprovar fa uns mesos, parlava que
una de les funcions de la televisió precisament és fer aquesta
feina de cohesionar la comunitat autònoma i els seus ciutadans.
I amb aquesta premissa, que és una feina que la televisió té
encarregada o ha de colAlaborar en fer, crec que és útil que
tengui eines suficientment potents per saber quin és el grau
d’audiència que té a cada una de les illes, fins i tot en franges
programàtiques de programes o franges horàries, per poder
definir millor estratègies polítiques de penetració i, per tant, de
cobertura d’aquesta funció de cohesió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Farà aproximadament un any que
la casa va preparar unes enquestes fetes a totes les illes,
independentment d’allò que ens pugui aportar el FUNDACC,
les vàrem fer via telefònica, a més vàrem destinar recursos a fer
unes enquestes qualitatives i quantitatives. Jo per formació,
perquè al final jo crec que això és un tema de formació
professional, intent sempre abans de prendre decisions, fer
primer una anàlisi i un diagnòstic de quina és la situació. 
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Abans de plantejar el Pla estratègic a Eivissa, nosaltres
vàrem voler escoltar què ens deia la gent que estava a Eivissa i
la vàrem fer. És a dir, no hem entrat en el detall dels programes,
però en podem fer un altre. A més, crec que els que gestionam
tenim l’obligació de constantment intentar tocar el pols de quina
és la realitat i l’acceptació que té la nostra feina o el nostre
producte.

El Pla estratègic està plantejat precisament per solucionar
aquesta situació. Però em pareix bé i és un plantejament que
podem fer a la casa i és tornar fer enquestes per tenir un detall
més específic, no només per illes, sinó fins i tot per franja
horària, o per diferents programes, sobre quina és l’audiència a
les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 598/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla estratègic per a Eivissa.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 598/11, relativa
a Pla estratègic per a Eivissa intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Josep Maria Costa i Serra.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Terrassa, en primer lloc
ha estat una bateria de preguntes sobre nivell d’audiència i vull
felicitar-lo una mica per la consolidació, fins i tot per les dades
que hi ha hagut. Però evidentment aquesta pregunta la faig amb
orgull també, des d’una perspectiva de la circumscripció d’allà
on surt i que és justament l’illa d’Eivissa i probablement també
l’illa de Formentera, que deuen tenir els nivells d’audiència més
fluixos.

Vaig pensar la pregunta després d’escoltar-lo a vostè a la
darrera compareixença que va fer en aquesta comissió, on va
anunciar aquest pla estratègic per a les referències que tenia. Per
tant, jo només li vull formular aquesta pregunta i després, en
base a la resposta seva, ja li faré les consideracions que
consideri oportunes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Pere Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan un desenvolupa un pla
estratègic, sobretot sabent, com dèiem abans, que no tenim un
producte que tiri de la resta, ens obliga a fer una feina molt més
capilAlar. La primera part de la feina del Pla estratègic era anar
al terreny i escoltar el president del Consell d’Eivissa, el
president del Consell de Formentera, veure els batles dels

municipis allà on hi havia problemes tècnics, record que hi
havia una problemàtica tècnica, a més d’una d’acceptació,
escoltar-los. 

Després ens vàrem reunir també amb l’Institut d’Estudis
Eivissencs perquè també jo crec que ens poden donar quin és el
pols i quina és la percepció d’IB3 per part de la gent d’Eivissa.
I vàrem aprofitar per començar a fer les primeres passes, vàrem
fer un consell d’administració a Eivissa, vàrem decidir reunir-
nos amb les productores d’Eivissa i ens varen traslladar quina
era la seva problemàtica. El director d’antena divendres passat
ja hi va ser i cada trimestre es reunirà amb les productores
d’Eivissa per tenir una jornada de feina i orientar-los, ajudar-los
i fer un equip de feina perquè les productores d’Eivissa
participassin a la producció d’IB3. Vàrem fer una feina
específica durant el Nadal, a la Cavalcada de Reis. 

Dins el programa de responsabilitat social corporativa, hem
duit a terme amb Deixalles d’Eivissa el mes de febrer... És a dir,
feim passes. Hem solucionat alguns centres emissors que tenien
problemes tècnics. Vàrem fer la retransmissió de La Xacota.
Vàrem fer la programació de ràdio els dies 25 de novembre i 15
de desembre des d’Eivissa. Vàrem fer una bustiada a totes les
illes d’Eivissa i Formentera perquè tots els ciutadans ens
poguessin traslladar quina era la seva problemàtica, si era
tècnica i quina era la seva opinió sobre la nostra programació,
i d’aquí i li ho deia abans, que per formació professional, abans
de prendre decisions, un ha de recollir informació, analitzar-la
i després prendre decisions. Nosaltres en base a les
informacions que tenim, prenem decisions.

Ja hem començat a implantar-nos cada vegada més en
programació des d’Eivissa. En els pròxims dos mesos farem una
jornada de ball tradicional i de glossadors a Eivissa. I cada
vegada intentarem que hi hagi més presència d’Eivissa. El que
li vull dir és que el pla estratègic necessita un temps de
maduració, sobretot quan no tens un gran producte, sinó que és
una feina constant i amb una certa duració. La valoració és
positiva, però els fruits els començarem a recollir, crec jo, amb
el temps. Començam a tenir alguns indicis, però evidentment els
resultats es veuran a mig termini.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Bé, li agraesc en primer lloc la resposta. Jo només vull dir
per reflexionar sobre aquesta qüestió i per si li pot servir
d’alguna cosa, pens que hi ha elements que fan que aquestes
dades es produeixin. Un probablement és que hi hagi una de les
televisions privades més fortes a una illa. Vull dir que hi ha una
televisió que avui és competència, que és Televisió d’Eivissa i
Formentera, amb una consolidació d’audiència important. Això
és una dada objectiva i per tant, s’ha de saber per poder
analitzar..., evidentment vostès ho saben de ben segur.
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Després, jo crec que vostès fan unes passes importants en
mirar de fer allò que és l’anàlisi transversal de reunir-se amb
productores, institucions i veure què passa. Jo pens que com a
totes les illes, tenen el seu producte estrella i probablement
s’haurà de fer una feina més acurada per trobar-lo. 

Jo només li faré un suggeriment i segur que m’entendrà. Si
vostè entra a Google i posa el nom de les tres illes, veurà el nom
d’Eivissa, veurà quin nivell té respecte de les altres illes, i si
després mira de classificar en subgrups trobarà el producte
estrella que té Eivissa. I Eivissa ha fet una aposta molt clara per
una qüestió fins i tot potenciada pel consell insular, és només a
nivell de reflexió, que és tot el tema dels costers de la música i
allò que és Eivissa suposa com a potencia mundial i
avantguardista respecte d’això. Per tant, jo pens que s’ha
d’explorar més sobre els potencials reals que aquesta illa té i
que probablement hi ha productes que són oblidats. 

Per tant, mantengui això com una aportació constructiva i
s’ha d’explorar més perquè avui Eivissa té una referència com
a producte turístic, com a producte dins el món que li estic fent
referència. I sense menysprear un altre indret o un altre punt que
vostè ha plantejat, que és Eivissa Patrimoni de la Humanitat,
que és avui -esperem que la Serra de Tramuntana ho sigui en
poc temps-, però que és l’única referència com a Patrimoni de
la Humanitat que avui tenim.

Jo pens que són dos elements a potenciar, però no s’ha
d’oblidar l’altre, encara que pugui parèixer frívol, és part de
l’economia turística d’Eivissa i és el referent que avui ens fa ser
punters com a referència respecte de les altres illes del
manteniment de la nostra economia. Només li faig un
suggeriment i damunt aquesta reflexió, vostè explori’l.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en prenem nota. En aquests casos
entenc que qualsevol valoració que es pugui fer des del
coneixement, més que nosaltres no hi ha ningú que tengui més
interès que IB3 tengui una implantació el més ràpida possible i
el més contundent possible a Eivissa. En prenem nota i farem
feina en aquesta línia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

5) Pregunta RGE núm. 605/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a baixada d'ingressos.

Passem a la cinquena pregunta RGE núm. 605/11, relativa
a baixada d’ingressos. Per formular-la té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra i Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull donar també la benvinguda al
director general i a les persones que l’acompanyen del seu
equip. I, efectivament, la pregunta fa referència a una qüestió
esmentada a la passada comissió parlamentària, on es va
constatar que el contracte programa estava signat en uns termes,
s’entén el contracte programa entre el Govern de les Illes
Balears i l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i que
finalment pateix una davallada important en aquest sentit.

Donada aquesta menor quantia a ingressar per part de l’ens
públic des del Govern de les Illes Balears respecte del contracte
programa signat, a quines partides s’apliquen els retalls per part
del director general o per part del seu equip al pressupost d’IB3?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Fent referència al pressupost del 2011
en relació amb el del 2010, parlam que tenim un 14,7% menys
de pressupost. És a dir, ara mateix el pressupost per a l’any
2011 és un 14,7% més baix. I nosaltres teníem molt clar, ja ho
vaig dir l’altra vegada a la compareixença, que no volíem que
això afectàs la part de producció pròpia. Volíem que aquest
descens pressupostari afectàs altres parcelAles o altres
departaments del pressupost d’IB3.

Són 8.400.000 euros menys de pressupost, també li vull dir
que hem incrementat molt els ingressos propis. El model de
finançament mixt, que jo pens que al final és clau, és a dir, tenir
una part de doblers públics que cobreixi el servei públic,
cohesió territorial i d’altres, i després una part de finançament
que passi per incrementar els ingressos propis, els patrocinis, la
publicitat i tot allò que pugui representar una mentalitat de
gestió privada a l’hora de captar ingressos propis per no perdre
capacitat o múscul pressupostari. 

Per mantenir el pressupost de producció pròpia, l’hem hagut
de llevar d’altres bandes. I l’explicació és molt senzilla, serveis
tècnics, ràdio i informatius. L’operació dels informatius, més
endavant crec que hi ha alguna pregunta relacionada amb això,
ha estat l’operació clau des del punt de vista de gestió
pressupostària. El nou concurs que hem tret d’informatius que
afecta tant televisió com ràdio, ens ha suposat un estalvi de 3,3
milions d’euros, entre estalvi directe i indirecte; amb això hem
pogut llevar múscul pressupostari de la part d’informatius sense



368 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 21 / 17 de febrer del 2011 

 

perdre qualitat, perquè li record que la tendència dels
informatius creix, vull dir que hem llevat massa pressupostària,
però estam creixent en resultats; això vol dir que l’eficiència en
la gestió dels serveis informatius és molt millor, cada euro que
surt destinat a informatius ens dóna un retorn.

Hem llevat partida pressupostària a informatius per mantenir
la producció pròpia. No hem volgut que això afectàs la qualitat,
i el resultat ens estan dient que els informatius mantenen aquest
nivell d’audiència, i li puc dir que ara mateix és un 32% de pes
menys que tenen els serveis informatius damunt la totalitat en
el 2011 en relació amb el 2010. Insistesc, sense perdre qualitat
i mantenint la referència de la cadena que són els serveis
informatius.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap que efectivament, aquest
grup parlamentari sempre ha estat partidari..., aquesta
legislatura hem fet especial esment en la necessitat de fer retalls
a l’àmbit de les televisions públiques, donat l’escenari econòmic
de crisi de l’Estat, de la comunitat autònoma, de l’entorn global
que en definitiva tenim. Així i tot, ens resulta estrany, peculiar,
dificultós d’un govern que signa un paper, un contracte amb
qualsevol ens o amb qualsevol altra instància, no compleixi la
seva paraula. Això ho consideram greu i en feim una valoració
molt greu, perquè vol dir que som un govern que no és de fiar,
ni tan sols d’allò que firma.

Per altra banda, la nostra preocupació és si això afecta o no
afecta altres qüestions. És que hi ha proveïdors que no cobren,
Sr. Director General, i vostè ho sap, després en parlarem més
directament i més clarament; però menys ingressos evidentment
suposen més retalls i ajustar el pressupost, però suposa sobretot
menys possibilitats perquè aquells que han fet una feina per a
l’ens públic, per a una entitat pública tenguin l’opció de cobrar.
I amb la situació de crisi que tenim, en què la gent ho està
passant molt malament, l’àmbit audiovisual depèn molt
directament de poder o no cobrar.

Que el Govern no compleixi la seva paraula firmada amb
l’ens públic ens resulta interessant per reduir el pressupost
d’IB3 fins el límit sostenible que vàrem marcar per llei i per
acord de tots els partits, però ens introdueix una situació molt
complicada, molt transcendent, molt difícil de cara a aquells que
tenen l’expectativa de poder cobrar i poder treure endavant els
seus compromisos econòmics amb altres instàncies. 

Per tant, li demanaríem si és capaç de quantificar
econòmicament aquest impacte. Ens parla d’uns retalls d’un
32%, si podíem saber exactament les quanties específiques,
aquests 8,4 milions on s’han aplicat, no només en percentatges,
sinó en quanties. Perquè una altra dificultat que té aquest grup
parlamentari és que no tenim el pressupost de l’ens públic
perquè no tenim el pressupost d’aquesta comunitat autònoma -
una altra flor o perla fantàstica d’aquest govern- i saber on s’ha
afectat i quines dificultats introdueix això, com dificulta això
l’objectiu que aquelles persones que han fet una feina per a
l’àmbit públic puguin cobrar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com a gestor jo crec que una de les
qualitats que intentam tenir i que intenta tenir aquest equip
directiu és la capacitat d’adaptació a la situació. Crec que això
és fonamental i crec que la situació de l’entorn econòmic és la
que és, i ja vaig dir una vegada que nosaltres com a gestors el
que hem de fer és adaptar-nos a les circumstàncies i a la realitat
econòmica que hi ha no només a aquesta comunitat, sinó al país
i a nivell mundial.

En el moment en què com a gestors tenim coneixement del
pressupost, el que immediatament feim és intentar aplicar totes
les mesures possibles per fer-lo viable. Jo som home
d’indicadors, som home de gestió i crec que les opinions
subjectives està bé escoltar-les, però al final el que un ha de
valorar són els aspectes purament numèrics. Deia que IB3 ha
tancat el 2010 amb dèficit zero per primera vegada. Crec que
hem estat capaços de créixer en resultats, amb menys
pressupost, a més, com home de gestió, per a mi són molt
importants els certificats que puguem obtenir de procediment a
la gestió. Ja li faig saber que estam intentant abans del mes
d’abril d’examinar-nos del certificat ISO de qualitat. No hi ha
cap autonòmica que el tengui, i això suposa uns esforços interns
molt importants a la casa, perquè evidentment això és
procedimentar la casa per dins i obligar a passar per uns filtres
i uns controls que se certifiquen -insistesc, tan sols la televisió
basca té una part certificada- i són les passes que nosaltres com
a gestors hem de fer. 

Les dades concretes no les tenc, les hi puc fer arribar sense
cap problema, tenc els percentatges. Ja li dic que per mantenir
el pes de la producció el que hem fet és reduir -i quan dic reduir
em renyaran si no ho dic, la reducció d’informatius és la
reducció en el cost, no en l’eficiència o en l’eficàcia que tenen.
El departament d’informatius, el d’esports i el de ràdio han
cobert per poder mantenir la baixada de pressupost en relació
amb el que implica mantenir el pressupost de producció pròpia.
També és cert que hem crescut en ingressos propis. Si tu ets
capaç de créixer en ingressos propis, també et permet
compensar aquesta reducció de la part institucional. Les hi puc
fer arribar. Tot d’una que tenguem les dades, les hi farem
arribar. Les tenc per percentatges, si ho vol, li ho don així o les
hi faig arribar en xifres quan les tenguem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 
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6) Pregunta RGE núm. 606/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute a proveïdors.

Passem a la sisena pregunta RGE núm. 606/11, 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. Sr. Director general, ens hagués
agradat molt, efectivament, que hagués pogut contestar la
pregunta en termes exactes i precisos, aquest era justament
l’objectiu d’aquesta pregunta que estava formulada jo crec que
amb suficient temps perquè pogués ser contestada en temps i
forma, a banda d’esmentar tota una sèrie d’assoliments que
compartim i que el felicitam tant com sigui necessari per tot allò
que s’hagi fet, pens que l’oposició ha intentat ajudar també tant
com ha estat possible perquè això sigui així a diferència d’altres
èpoques on era una situació d’acoso y derribo. Pens que hem
intentat fer reflexions, hem intentat contribuir en la mesura del
possible que les coses anassin bé, crec que és un mèrit
compartit, però en aquest cas també ha participat l’oposició tant
com ha sabut.

En aquest cas -li torn a insistir- ens preocupen moltíssim
aquests aproximadament 60 milions d’euros que tenim entès
que es deuen a proveïdors. El pressupost es tanca a zero, però es
tanca amb un passiu considerable que evita i que limita molt la
subsistència de persones, s’entén subsistència laboral de
persones, que esperen cobrar a finals de mes i tenen el mal vici
que tenim tots els que vivim del nostre sou. Ens preocupa molt
aquesta qüestió i la pregunta RGE núm. 606/2011 va en aquest
sentit, li preguntam pels plans que té el director general de l’ens
públic en aquest sentit conscients que fa poc, precisament, s’han
produït tres reunions en aquesta via. Si en qualque cosa ha servit
aquesta pregunta i la compareixença d’avui perquè
s’acceleressin aquestes negociacions, tant de bo hagi estat així,
ho desitjam i ens felicitam, nosaltres mateixos, de la reacció que
es genera des de la seva posició, cosa que està molt bé i que, en
definitiva, no podem dir altre cosa que que s’estengui
l’exemple.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li parlava abans d’indicadors i ara
mateix jo com a gestor i com a director general de l’ens el que
més em preocupa és el deute comercial. El deute comercial,
com vostè molt bé ha dit, el deute comercial net que és el que
deus a proveïdors menys el que et deuen a tu els clients està al
voltant dels 60 milions d’euros, parlam que el deute comercial
avui és superior al pressupost que tu generes en un any. Fent
una anàlisi molt simplista ens du que el període mitjà de
pagament es va per sobre d’un any, parlam entre un any i un
mes o dos mesos. Tenim un confirming amb La Caixa que ens
permet suavitzar aquesta situació. Li puc assegurar que això ara
mateix és el que més em preocupa. 

També és cert -i això ho he d’analitzar- que les empreses no
neixen d’un dia per l’altre, vull dir, jo li puc fer el diagnòstic
que tenia aquesta casa, que és quan em varen venir a cercar
perquè ajudàs a la parcelAla més econòmica en el seu moment,
parlam d’un deute comercial de 169 milions d’euros més un
deute comercial que superava els 90 milions d’euros, parlam
que una empresa amb una vida del voltant de 4 o 5 anys devia
169 milions de deute bancari més 80 milions de deute
comercial. Això per començar és inviable.

Crec que durant aquesta legislatura, i també és just dir-ho,
que s’hagin subrogat 169 milions del deute bancari en els
moments que corren -ho he dit altres vegades i ho repetesc-,
crec que té molt de mèrit perquè és un deute d’unes xifres
bastant importants. I aquí també s’ha atacat una part del deute
comercial. Avui tenim un deute comercial de 60 milions
d’euros, en el 2010 no hem generat nou deute, vull dir, hem
presentat un exercici dèficit zero, però el deute comercial cada
vegada pesa més quan el pressupost baixa, vull dir, que per un
costat quan tens un pressupost de 100 milions i deus 60 milions
no és el mateix que quan tens un pressupost de 60 i el
pressupost és inferior a allò que deus. 

En aquest sentit a mi m’agradaria, he intentat, amb els
membres del consell d’administració on estan representats tots
els partits polítics, fer una feina específica i no puc més que
donar l’enhorabona a tots els partits polítics i a la seva
implicació en una tasca que feim des de fa temps que és
l’execució d’un pla de viabilitat que passa per atacar aquest
deute comercial i, a més, passa d’una manera conjunta, volem
atacar el deute comercial sense haver de demanar els doblers a
la comunitat. Vull dir, jo com a gestor el que pretenc és du un
pla de viabilitat que suposi que des dels propis recursos que
tengui IB3 es pugui atacar aquest deute, en tenim 60, el
plantejament del deute a llarg termini i volem via préstec
bancari demanar 30 milions, destinar aquests doblers a
minimitzar o a deixar a la meitat el deute comercial i a sis anys
els recursos que generi, en sis anys -que és el mandat que té un
director general- sigui capaç de retornar aquests doblers al banc.
I perquè sigui d’una manera més suau plantejam unes quotes
creixents, li ho cont així molt ràpidament, es fa una feina
específica i jo calcul que en deu, quinze dies la tendrem i la
meva intenció és presentar-la a totes les forces polítiques perquè
crec que ara mateix és el punt més feble que pot tenir aquesta
televisió, que és el deute comercial.
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Insistesc, el Pla de viabilitat passa per atacar el deute, però
també per canviar el model, pensam que el model que té ara
mateix IB3 és un model que necessita d’una mentalitat, una part
de la mentalitat, jo li dic una mentalitat d’empresa privada, ser
capaços de generar ingressos propis i créixer en aquesta línia i
destinar aquests doblers a la devolució del préstec.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director general, ens agrada
escoltar la darrera part del que vostè ha dit quant a la gestió
empresarial entenent aquella voluntat que quadrin els números
i no dependre sempre dels pressupost de la comunitat autònoma
ni dels pressuposts públics. Ens agrada, però si m’ha vist un
petit somriure mentre vostè ho deia és perquè recordava aquella
frase del míting de les passades eleccions -ara que ja som prop
de les eleccions- a les passades eleccions, per si vostè no ho
sabia, li ho record a vostè i a tots els presents, era molt divertit
perquè el Sr. Antich anava de míting en míting parlant d’IB3 i
de moltes qüestions, però en va dir una de molt transcendent i
de molt important, que per cert circula per You Tube en un
vídeo, i deia, la televisió pública d’IB3, què serà?, doncs
pública, i farem un model públic. Bé, tant de bo que el president
aquesta legislatura s’ha adonat que el model que potenciava el
Partit Popular no era tan dolent com deia i, per tant, permeti’ns
que desconfiem de moltes promeses més que va fer que tampoc
no s’han complit, com tampoc no s’ha complit aquesta. Però, en
aquest cas ha estat positiu que no s’hagi complit, ens permet
tenir debats com el que vostè planteja en termes, entenc, que
positius i satisfactoris.

Per altra banda, permeti’ns que li facem arribar la nostra
preocupació per aquesta qüestió, igual que també li feim arribar
la nostra voluntat de participar, com hem fet, a través de
persones membres del consell d’administració, anomenades pel
Partit Popular, tant com sigui necessari per superar aquestes
circumstàncies, per fer una qüestió que sigui creïble, que sigui
viable, mai millor dit, i que sense cap dubte faci possible que
aquells que esperen cobrar de l’ens públic, en definitiva de
l’administració pública, també puguin veure satisfets els
compromisos que aquells que es comprometen i que són els que
s’han portat a terme.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica intervé el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El model de finançament que
nosaltres plantejam és un model de finançament, com li deia,
híbrid o mixt. Sí consider que la televisió pública té un sentit,
precisament, per aquest component de servei públic i de cohesió
territorial. El que crec és que perquè aquest model, i jo no crec
que només sigui aplicable a una televisió autonòmica, jo ara parl
d’un model genèric, crec que és important aquest concepte que,
-insistesc i repetesc molt dins casa nostra- que és el concepte
d’eficiència. El fet que els doblers siguin públics no vol dir que
un no hagi d’intentar incrementar amb ingressos propis i ser
capaç de generar aquell model amb una capacitat d’ingressos
propis i que a la comunitat li costi els menys doblers possibles.

Per això li parlava, per un costat, la part del servei públic
vinculada a una part del model de finançament amb doblers
públics i una part del model finançat amb ingressos propis. Això
representarà o jo crec que representarà un canvi de model i ja li
puc avançar que a nosaltres ens agradaria que també ho
entengués tot el sector, i ja li deim, no té sentit que alguns
programes que puguin ser dins la casa i no mantenguin un nivell
de resultats o de qualitat o d’audiència esperat hagin de
continuar. Jo no hi crec amb els models subvencionats, crec que
al final també els nostres proveïdors, el nostre entorn també ha
de créixer i també han de saber que són partners o participen
d’aquest model, no només són proveïdors que vénen a IB3 a
facturar i a cobrar sinó que a més el resultat del seu producte ha
de beneficiar que creixi el projecte. Això farà que la televisió
sigui més forta i que la faci viable. Vull dir, insistesc moltíssim
amb el model de finançament mixt.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 607/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost previst per atendre la campanya electoral.

Per formular la setena pregunta RGE núm. 607/2011,
relativa a cost previst per atendre la campanya electoral, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuam parlant de qüestions
pressupostàries entre d’altres coses i li ho torn a repetir, Sr.
Director general, perquè no hem tengut la satisfacció, jo sé que
ilAlegal, per cert, de poder tenir a les nostres mans els
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, fet insòlit en tot el
nostre estat i sense cap dubte en la nostra comunitat autònoma,
per aquest motiu veim, amb una certa perplexitat, situacions
com les que dèiem d’ingressos que no es confirmen de coses
que estan firmades, de dificultats econòmiques de coses que
s’han de pagar a proveïdors i ens fa pensar que també s’acosten
moments extraordinaris en la nostra comunitat com són les
eleccions, sempre ho és per a un mitjà de comunicació, és
habitual reservar una partida per a aquest tema per conèixer el
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nivell, el volum en tot cas, que pugui haver-hi de seguiment i
estaríem molt interessats en conèixer les mesures que es puguin
portar a terme de cara a aquesta campanya electoral i el cost que
tendran.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta el Sr. Pere Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li contest primer la voluntat i
després li dic quina és la partida pressupostària destinada a la
campanya electoral. IB3 vol ser la referència durant la
precampanya i la campanya electoral, i crec que estam preparats
i a més és el que dona sentit a una ràdio i televisió pública en un
moment en què la seva comunitat està en eleccions. Si tenen
sentit, i estic convençut que sí, uns mitjans públics passen
perquè durant una campanya electoral siguem la referència.
Pensam que estam preparats i que, a més, tenim el punt de
pluralitat, d’acceptació i d’audiència en els nostres informatius
per poder contar als nostres ciutadans què passa, quines són les
diferents propostes electorals i quins són els plantejaments que
té cada partit polític. Nosaltres ens plantejam ser la referència
i, evidentment, donar sentit a aquests doblers públics i, a més,
ho volem fer d’una manera voluntària durant la precampanya i,
evidentment, durant la campanya electoral molt controlats per
la Junta. Pensam que, a més, ens agradaria ser imaginatius, pens
que precisament el que té sentit és que siguem capaços
d’incorporar qualque cosa més del que es fa habitualment o del
que marca el temps, pensam que complint la llei, només faltaria,
però sí intentar aportar més coses del que pugui ser una
precampanya i una campanya electoral. 

Respecte de les dades, la partida pressupostària destinada a
la campanya electoral i a la nit electoral és de 400 mil euros.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per la dada, és una qüestió
que desitjàvem saber, en farem un seguiment estricte. Igualment
també sabem de la seva condició de gestor, és una qüestió que
vostè esmenta molt habitualment en tots els àmbits, però molt
especialment també en aquesta cambra i reclamam, entenem que
la seva condició de gestor també el fa gestor dels continguts, i
li demanam, ja sé que no és una qüestió directament relacionada
potser amb aquesta pregunta, però sí té un fet colAlateral, que
aquests doblers que s’inverteixen s’inverteixin, en tot cas, amb
l’equilibri necessari perquè totes les forces polítiques estiguin
representades, com entenem que pertoca, amb una dificultat
afegida greu d’aquesta comunitat autònoma i és que arribarem
a aquestes eleccions sense tot allò que hem acordat en aquesta
legislatura perquè es portin bé i en condicions, arribarem a

aquestes eleccions sense consell assessor i sense consell
audiovisual. Dues qüestions recollides a dues lleis i que,
desgraciadament, no es duran a terme molt especialment tot el
que fa referència al consell audiovisual.

Aquesta comissió parlamentaria no continuarà funcionant
fins a les eleccions, com vostès saben perquè el mes de març
finalitzen les comissions parlamentàries, la capacitat de control
de l’acció d’IB3 per tant serà molt limitada i sense els
instruments, que tots ens havíem donat i que havíem acordat,
encara serà més difícil. Per tant, li demanam que aquests
doblers, aquests recursos econòmics, vagin destinats a ser el
més fidels possibles a la realitat, a tot allò que passa, que
aquestes recursos que vénen dels ciutadans de les Illes Balears
siguin per informar-los de tot allò que tengui a veure amb la
campanya, però sense cap dubte que sigui molt acurat amb allò
que vostè a vegades deixa un poc de banda, jo sé que vostè és
gestor, però també gestor dels continguts, i que per tant li
demanam la seva responsabilitat en aquest sentit i ho farem per
bé o per mal també quan s’avaluï la campanya electoral.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica intervé el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li plantejava l’objectiu que té la
casa precisament sortint un poc del meu perfil més gestor per
donar-li un sentit, com deia abans, a l’existència dels mitjans
públics de cara a una campanya electoral. Dues dades, no sé si
s’ha fet anteriorment, amb la subdirectora general i la directora
d’informatius hem anat a veure tots els partits polítics,
absolutament a tots, ja hem anat al seu partit, hem anat a altres,
a plantejar-los d’una manera molt oberta què és allò que IB3
pretén fer durant la precampanya i la campanya electoral, per
escoltar de primera mà de tots els partits polítics quina és la
seva opinió, com ho veuen i els comentaris o dubtes que puguin
haver-hi. No sé si s’ha fet anteriorment, no sé si és habitual,
però consider que la millor manera de plasmar aquesta pluralitat
és anar a cada un dels partits, com feim, i plantejar-los quin és
l’objectiu, com li he dit abans ser, la referència durant la
campanya, i a més plantejar-los tots els processos que volem
fer.

Per una altra banda, i crec que és important, avui per avui
tenim un consell d’administració que és l’element de govern de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i supòs que li
deuen traslladar els consellers que tenen allà, la direcció general
pren totes les decisions amb la més absoluta transparència de
cara a tots els consellers que tenim allà. Vull dir, que de tot
aquest procés els seus consellers són puntualment informats, de
tots els processos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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8) Pregunta RGE núm. 608/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompatibilitats per ocupar el càrrec de direcció
general de l'EPRTVIB (rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 620/11).

Per formular la vuitena pregunta RGE núm. 608/11,
rectificada amb l’escrit RGE núm. 620/11, relativa a
incompatibilitats per ocupar el càrrec de direcció general de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diuen que, bé, hi ha una frase
coneguda que diu, no sólo hay que serlo, sino parecerlo, i estic
convençut que vostè no només és una persona honrada sinó que
a més tot allò que l’envolta procura que ho sigui. Però, hi ha una
qüestió que sona i que ha instat certa preocupació no només a
l’àmbit polític sinó que també a l’àmbit de la gestió dels mitjans
públics o dels mitjans en general de la nostra comunitat
autònoma que és tot allò que té a veure amb les
incompatibilitats que té el càrrec de director general. La
pregunta d’avui, que fa referència a les incompatibilitats del
càrrec de director general, no fa altra cosa, no té altre objectiu
que intentar aclarir una situació en un sentit totalment positiu
que és la consciència que vostè té una relació directa amb el
Reial Mallorca i la dificultat que pugui tenir això respecte de les
incompatibilitats del càrrec de director general. 

Aquest cas també és molt similar al de l’exdirector general
d’aquest mateix ens públic que poc temps després de sortir
d’aquesta responsabilitat ocupa una posició, fa feina, ens ho fa
saber, a una empresa que havia estat relacionada també amb
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Molt
concretament, a banda d’altres actuacions, entre d’altres coses
va fer el logotip que té avui per avui l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3. Per tant, tenim molt
d’interès a conèixer amb molt de detall, tant com vostè ens ho
pugui facilitar, les incompatibilitats, quines són les
incompatibilitats del càrrec de director general de l’ens públic
de Radiotelevisió i la relació que pugui haver-hi respecte dels
dos casos que li he esmentat en aquest moment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta el Sr. Pere Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull entendre del que vostè em diu,
per poder plasmar aquesta transparència que intent plasmar,
supòs que, els ho traslladaré ara, supòs que el coneixement de
la Llei d’incompatibilitats dels alts càrrecs vostè la té perquè
n’ha tengut un, vull dir, que no farà falta que li traslladi sinó que
aprofitaré, com vostè molt bé diu, per al coneixement dels
mitjans que puguin estar-hi interessats. Dues prèvies que són
importants, evidentment és públic i notori l’acord que té IB3
amb el Mallorca, té dos contractes signats, i cap dels dos signats
per l’actual director general. Hi ha un primer contracte signat
per la primera directora general, per Maria Umbert, amb el
president del Mallorca, i posteriorment hi ha una altra renovació
d’aquest contracte signada per Antoni Martorell amb el
president del Mallorca, que crec que era Vicenç Grande. És a
dir, que els dos acords que ara mateix estan regint la relació
mercantil entre les dues entitats, cap dels dos no està signat per
l’actual director general, això com a prèvia.

Per un altre costat, la Llei d’incompatibilitats és clara en un
aspecte: diu que no pot tenir un 10% d’una empresa que tengui
una vinculació mercantil, en aquest cas, amb l’ens. L’aportació
-i després li diré per què és una aportació-, la meva vinculació
accionarial al Mallorca no arriba al 10%, és d’un..., és inferior,
és un 9,50; a més d’una manera voluntària, abans -i li record
també els temps perquè és important en aquest aspecte- vaig ser
accionista del Mallorca abans que se’m plantejàs la possibilitat
d’ocupar el càrrec, del qual em sent orgullós, de director general
de l’ens públic; vull dir que primer vaig ser accionista del
Mallorca i posteriorment va sorgir l’oportunitat...
Immediatament el que vaig fer és demanar un informe jurídic
que vaig traslladar no només al Govern sinó a tots els partits
polítics, fins i tot els de l’oposició tenen un informe meu, abans
d’acceptar el nomenament de director general, sobre quina era
aquesta situació. I a més, i per a més transparència,
immediatament que vaig ser nomenat director general de l’ens
vaig deixar en mans d’una comissió paritària i em vaig inhibir
de qualsevol decisió jurídica de continguts i mercantil que pugui
afectar les dues institucions. Insistesc, i ho feia per fer una passa
més; jurídicament està avalat amb un informe jurídic, però vaig
voler deixar més transparència sobre aquesta relació. Vull dir
que absolutament no prenc cap decisió vinculada entre les dues
entitats perquè està en mans d’una comissió paritària.

I una passa més, i aquesta sí que ja... Vull dir que crec que
comprar accions d’un club de futbol al qual jo li tenc una
profunda estimació, no és cap secret, dec a aquesta entitat 14
anys de la meva vida, li dec el molt o poc que pugui ser des del
punt de vista professional perquè ho he viscut allà, i a més
perquè quan vaig sortir vaig tenir una liquidació mitjanament
important i considerava que era una manera de retornar doblers
d’una manera voluntària a una entitat que estava en una situació
molt complicada. Com vostè es pot imaginar, i amb els seus
coneixements econòmics i d’empresa, sap que comprar accions
d’una empresa que està en concurs de creditors i precisament
d’un club de futbol no li diria jo que és una gran inversió.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li he dit que la nostra voluntat no
és altra que aclarir una circumstància que circula en determinats
àmbits; supòs que vostè en té coneixement i li arriben aquestes
preocupacions, i en tot cas la nostra funció com a oposició no és
altra que també posar llum sobre allò que sigui necessari, i molt
especialment respecte d’aquesta qüestió, que podria posar en
dubte, en un moment donat, la funció d’una persona que ostenta,
manté, millor dit, un càrrec públic a la nostra comunitat
autònoma, i molt concretament un relacionat amb mitjans de
comunicació.

Però per altra banda hi ha dues observacions a fer, que eren
bàsicament els motius, també, d’aquesta pregunta. La primera
era que vàrem tenir, havíem tengut, coneixement d’un augment
de la seva participació en el Mallorca respecte de quan vostè va
adquirir accions en la passada ocasió; al principi es parlava d’un
5%, desconec si és exactament la dada exacta. I per altra banda,
perquè en aquell moment en què vostè va adquirir aquest 5% sí
tenia una responsabilitat també a IB3, i és que era el responsable
de finances d’IB3, i per tant no és que sigui..., no són dues coses
tan separades en el temps respecte de les responsabilitats que
vostè pogués tenir a l’ens públic. 

Agraïm la seva contestació en aquest sentit, mantenim una
certa preocupació pel seguiment necessari que s’ha de fer,
evidentment, sense més qüestió i sense més voluntat que
continuar mantenint al màxim possible la fidelitat cap a allò que
suposa ostentar, mantenir un càrrec públic i poder-lo exercir
amb tota la fiabilitat que correspon, com estam segurs que és el
seu cas, també avalat per la seva trajectòria professional. Però
en tot cas sàpiga que aquesta és una de les qüestions de les quals
farem íntim seguiment, entre altres qüestions i coses també
perquè a la nostra comunitat autònoma hem viscut moments
difícils per part d’altres persones a les quals s’ha acusat de coses
molt greus en circumstàncies precisament molt similars a la que
vostè té en aquest moment. Jo mateix he estat..., he tingut
companys als quals s’ha portat davant Fiscalia, s’ha portat
davant els jutjats, se’ls ha detingut fins i tot, per tenir
precisament el mateix tant per cent que té vostè d’aquesta
empresa, i precisament amb una relació molt similar a la que
vostè ha esmentat actualment. No parlaré de doble arrasador
perquè no és el cas, les qüestions són molt diferents. Passen
coses molt curioses a la nostra comunitat autònoma,
efectivament. I vostè ha esmentat una cosa tremendament
important, i és que hi ha informes jurídics que avalen la seva
postura, però per a les altres persones no varen servir ni els
informes jurídics que els avalaven.

No abundaré en aquest sentit. En tot cas confii en la seva
honorabilitat, confii en la seva voluntat de fer les coses bé, i
desitjam que la claredat amb la qual vostè ens ha contestat idò
continuï existint en aquesta qüestió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no entraré a valorar altres
situacions, ni d’anteriors directors generals ni de companys
seus. El que sí li puc dir és que com a director general tenc la
capacitat de contractació, que no l’he exercida, que jo també
crec que això ho ha passat un poc per damunt però és important;
és a dir, no he signat cap acord entre les dues entitats. Ho ha
passat per damunt però és que crec que és molt diferent. Vull dir
que no hi ha ni cap concurs ni cap contracte ni cap aportació
econòmica des de la direcció general actual amb aquesta entitat.
Crec que aquesta diferència és molt important perquè tots els
acords que hi ha són acords presos amb anterioritat i amb
directors generals anteriors. 

I en relació amb la transparència li vull dir que sí, que
efectivament tenia un 5% inicial i..., i no li diré desgraciadament
perquè tampoc no és cert, m’he vist obligat a haver de fer una
aportació superior perquè a data d’avui encara tenim un 10%
sense comprar. Vull dir que si vostè està interessat o si qualcú
està interessat a comprar accions estaríem molt agraïts, vull dir
que no anam rebutjant moltes aportacions de gent que vulgui
comprar accions del Mallorca, eh? Precisament no estam tenint
massa aportacions d’inversors per comprar un percentatge. Li
dic que hi ha un 10% que no està adjudicat i que, bé, aprofit per
comunicar-ho aquí per si hi ha qualcú que vulgui...

(Algunes rialles)

I un petit detall que crec que també és important. Al final les
vinculacions són com són i jo consider que dec molt a aquesta
entitat, dec moltíssim al Mallorca, li ho deia abans, des del punt
de vista professional i des del punt de vista personal. Vaig
cobrar una liquidació i considerava que era una manera
d’invertir, posem-hi cometes, aquests doblers a una entitat que
m’havia donat moltes coses, i a més en relació amb un club de
futbol un pot comprar accions, estàs comprant el seu cos, no?,
però l’ànima d’un club de futbol no es compra, i simplement li
vull dir que hi ha passat tota una sèrie d’inversors i
d’accionistes, pel Mallorca, i li puc assegurar que cap d’ells al
final n’ha tret un rendiment econòmic. Vull dir que un club de
futbol té un component molt emotiu i fins ara, potser canvia
però fins ara, com a inversions han estat sempre molt
deficitàries. Gràcies.
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9) Pregunta RGE núm. 609/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a efectes del canvi de proveïdor dels informatius
IB3-TV.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la novena pregunta, RGE núm. 609/11, relativa
a efectes de canvi de proveïdor informatius IB3 Televisió,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. La següent pregunta fa referència
al canvi de proveïdor que vostè havia esmentat anteriorment, el
canvi de proveïdor d’informatius de Televisió IB3, i estam molt
interessats a conèixer amb detall els efectes que tendrà per als
professionals.

Sé, en som conscients, que vostè no té l’obligació, si vol,
directa legal de tutelar l’estat, la situació dels professionals
d’una empresa subcontractada. Això és una evidència que tots
coneixem. Si vol sí que té, pens, l’obligació de tenir-ne
coneixement i assegurar que les actuacions que es porten a
terme per part d’aquells proveïdors rellevants d’IB3 es porten
a terme, en fi, des d’una certa correcció a l’hora d’executar les
accions que sí que afecten molt directament IB3, i si abundam
en aquesta qüestió li diria que molt concretament en el que fa
referència als informatius, potser el producte més transcendent
de la televisió pública.

En aquest sentit ens interessa saber quants quedaran
definitivament a la nova entitat; no quants seran traspassats de
l’anterior empresa a la nova, no; quantes persones seran
necessàries i faran feina a la nova entitat per fer els informatius
de Televisió IB3? En quines condicions?, quins detalls té vostè
de les condicions de la seva contractació? La representació
territorial que tendrà el repartiment dels efectius, de les
persones, en línia amb els comentaris que vostè feia abans; hi ha
illes en què, en fi, tenim una audiència molt baixa; això entenem
que passa molt directament per tenir cares i veus molt
directament relacionades amb la forma de parlar, amb la forma
de fer, amb els coneixements de cadascuna de les Illes.

I per últim i en definitiva la relació, el tipus de relació que
s’establirà amb IB3 per poder funcionar amb normalitat i per
treure endavant aquesta qüestió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho vaig comentar una altra vegada,
però m’agradaria insistir en el motiu pel qual aquesta direcció
va prendre la decisió de rescindir el contracte de l’empresa que
teníem anteriorment. Li deia abans que crec que com a gestor
una de les principals qualitats que un ha de tenir és la
flexibilitat, és a dir, la capacitat d’adaptar-se als canvis, i dins
aquest entorn jo he tengut empreses que s’han adaptat, perquè

l’escenari, com deia abans, en què baixa un pressupost a la
meitat en tres anys, implica que efectivament canviïn els
marges, el nivell d’exigència en la negociació dels pressuposts
i demés.

He aconseguit amb quasi tots els proveïdors que
entenguessin i que s’adaptassin a aquesta situació, i amb SBT
no vaig ser capaç; ho assumesc des de l’autocrítica, no vaig ser
capaç que entenguessin que els circumstàncies havien canviat,
que l’escenari havia canviat i que necessitava que s’adequassin
a la nova situació econòmica. A rel d’això vàrem haver de
rescindir el contracte amb aquella empresa tenint com un pilar
fonamental, i ho he dit altres vegades, el capital humà; crec que
aquest projecte no sortirà endavant si no tenim un capital humà
implicat en aquest projecte, i per a mi li puc assegurar que el
component de recursos humans i tenir gent implicada en el
projecte que fa és un dels pilars bàsics, perquè precisament no
em vaig trobar un escenari en el qual trobàs que la gent que
treballava per a aquella casa se sentia especialment orgullosa.
Això és una cosa que em preocupava molt perquè un projecte
professional no es tira endavant si els que hi fan feina no hi
creuen. Li puc assegurar que el capital humà per a mi ha estat
important. 

Aquell concurs, aquell import que estàvem facturant entre
serveis informatius i tècnics, costava a IB3 10.800.000 euros.
Avui aquesta partida està en 7,5 milions, i a més el plantejament
d’estalvi, que són 3.300.000, passa per 1.600.000 directe i
1.700.000 de gestió indirecta, és a dir, els tècnics de plató, que
són els que abans només feien feina per a informatius, ara
donaran servei a tots els programes, la qual cosa implica que la
gent que ve a fer programes a la casa no ha de dur els seus
tècnics sinó que els tècnics que tenim donen cobertura a tot.
Abans els teníem en algun moment ociosos i pens que en la
situació actual no tenia sentit no tenir tot el capital humà fent
feina al màxim rendiment.

Estam parlant de 3.300.000 euros d’estalvi i, a més, amb una
subrogació de 242 treballadors. 242 treballadors representen
avui 31 treballadors més de l’oferta que va presentar aquest
empresari quan va guanyar el concurs; aquest empresari va
presentar 211 com a oferta de treballadors. És ver que després
hi ha hagut diferents canvis, hi ha hagut diferents subrogacions,
però estam parlant de 242 treballadors. Crec que la cobertura de
personal -el que passa és que la gestió haurà de ser molt més
eficient- està coberta; crec que amb 242 tenim personal per
cobrir perfectament els serveis informatius, i crec que a més,
insistesc, el capital humà se subrogarà amb les mateixes
condicions i amb l’antiguitat que tenia. Insistesc, aquest projecte
no sortirà endavant si el capital humà no hi està implicat. El que
passa és que no és un procés fàcil i ha estat complicat davallar
aquests 3.300.000 euros pel mateix servei, subrogant 242
treballadors.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Torn reiterar un poc una part de la
pregunta que crec que és important i molt transcendent. Hi ha
una subrogació, efectivament, de 242 persones; li agraïm la
dada, no la teníem. Tampoc no teníem exactament la dada de
quantes persones feien feina abans per a informatius, per
qüestions en què no val la pena entrar. Però la nostra pregunta
és molt concretament: aquestes 242 persones continuaran fent
feina per a informatius amb la nova organització?, o, per
exemple, es farà una reducció de plantilla i, si és així, en quins
termes? Aquesta és la pregunta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, Sr. Terrassa.

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

És una pregunta que jo li puc dir quina és l’opinió, però
evidentment no la hi puc contestar jo perquè l’empresa que ha
guanyat el concurs és l’empresa que gestionarà aquest procés.
El que sí puc tutelar, i li puc assegurar que hi estic molt damunt
i que l’equip de direcció hi està molt damunt, és el procés de
subrogació. Per a nosaltres és fonamental que aquests 242
treballadors que estan en el concurs tenguin una subrogació amb
les condicions i amb els requisits que marca la llei.

A partir d’aquí nosaltres exigirem un bon servei. Li puc
assegurar que en aquest procés el que no perdrà IB3 és qualitat
en el servei. Si li deia abans que els informatius són el referent
d’aquest projecte el que no farem ara és debilitar-lo.
Precisament el que volem és que els serveis informatius encara
creixin més i amb una campanya electoral.

Quina és la intenció d’aquesta empresa? No li ho puc dir, ni
ens ho ha dit ni evidentment crec que nosaltres som els seus
interlocutors. El que li puc assegurar és que el servei que ha
posat i l’oferta que ha presentat i que va ser la que va guanyar
cobreix una sèrie de serveis que IB3 exigirà fins a les darreres
conseqüències. Això sí que li puc assegurar que ho farem. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

10) Pregunta RGE núm. 610/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estalvi per nou proveïdor dels informatius IB3-
TV.

Per formular la desena pregunta, RGE núm. 610/11, relativa
a estalvi per nou proveïdor informatius IB3 Televisió, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta és una qüestió que està
contestada i la donam com a tal per contestada. Simplement
abundam en l’aspecte que dèiem. Sí, entenem, i ho he dit al
principi de la pregunta anterior, que no té vostè la necessitat,
l’obligació, més que altra cosa, de conèixer els plans que fa
comptes fer l’empresa subcontractada per complir amb el
contracte i amb el servei que ha de donar, sense cap dubte. Però
sí tenim una certa preocupació, tenim la sensació que durant
aquesta legislatura es fan moltes coses amb càrrec a la següent
legislatura.

Li ho explic. Tenim la sensació que efectivament durant el
final d’aquesta legislatura es poden subrogar aquestes persones
i entenc que entra dins la seva obligació, entenem que ho està
fent, que això pot arribar al dia de les eleccions i efectivament
aquesta gent tengui feina fins al dia de les eleccions, però que
després de les eleccions vengui un altre i hagi d’aguanta una
situació complicada de restricció de contractacions, de no-
continuïtat de persones, ben igual que passa en altres àrees, per
començar el nostre conseller d’Hisenda no sap ni com pagarà
una emissió de deute públic, però bé, són coses peculiars que
passen a la nostra comunitat autònoma en línia amb el fet que li
havia dit abans d’incompliment de la legislació a l’hora de
presentar pressupostos. No ens estranya d’un govern que actua
d’aquesta manera, és una cosa bastant habitual,
desgraciadament, i el pitjor de tot és que ens hi estam
acostumant. Però li puc assegurar que aquesta és la nostra
sensació, això és el que s’esmenta, el que es diu en els àmbit de
comunicació de les nostres illes, i li puc assegurar que pensam
que això seria realment greu, que seria un engany als ciutadans
de les Illes Balears i que això seria realment posar en qüestió un
procés que enteníem necessari i que ha tengut un estalvi, com
vostè ha dit, que compartim; però aquest sistema de traspassar
responsabilitat cap a futur, cobrir l’expedient a curt termini i ja
veurem en el futur, a nosaltres ens preocupa, francament. 

Li demanam atenció sobre aquesta qüestió i aportació
d’informació quan n’hi demanarem, que li tornarem a insistir
sobre aquest tema tant com sigui possible en aquesta comissió
parlamentària mentre duri en aquesta present legislatura.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li (...), Sr. Serra, amb la meva
manera i que a més crec que està actuant aquest equip de
direcció. Li deia que venc del món de l’esport i faig molts de
símils esportius. Aquest equip d’IB3 acabarà esprintant el seu
nivell d’exigència. Li deia que la tendència d’audiència és
positiva, que no sé què passarà amb aquesta direcció general en
el futur, no sé si comptaran amb aquesta direcció general en el
futur, però el que li puc assegurar és que, a qui guanyi, li
deixaré una televisió molt millor de la que vaig trobar,
possiblement i esper amb un certificat ISO de qualitat, que és
una manera de procedir i de funcionar amb transparència
absoluta. 

Deixarem una televisió amb una audiència a l’alça, estic
convençut que serem la referència en la campanya electoral,
amb uns informatius amb uns nivells d’audiència que avui són
els que són i que, a més, esper, convençut que arribarem a la
campanya electoral pujant.

Vull dir, no entenc -i torn un poc als meus orígens com a
gestor- des de la manera d’entendre la gestió privada, baixar els
braços sis mesos abans i dir “escolti, ja quan venguin, ja ho
veuran”. No és la meva manera, sinó en aquestes alçades a falta
de tres mesos no estaria en la batalla campal que tenc per tots
els costats, si no, hagués estat més fàcil esperar assegut i no fer
res, però crec que l’única manera que té aquesta televisió de
sortir de la direcció en què està passa precisament per això,
perquè aquest equip de direcció acabi, precisament quan arribin
les eleccions, entregant una televisió en dèficit zero, creixent en
audiència, amb pluralitat en els informatius, esper que amb un
certificat ISO, que sigui l’única televisió que el té, i li puc
assegurar que els meus esforços a més van en aquesta línia.

Del que depèn d’aquesta direcció i d’aquest equip de
direcció acabarem -li ho deia- esprintant en la gestió, en el
model d’IB3.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair les explicacions,
demanar l’atenció al Sr. Director General sobre aquesta qüestió
molt específica i desitjar que efectivament el traspàs que hi
pugui haver, o no traspàs la vida fa moltes voltes i mai no se
sap, la gestió sigui la més correcta, però sobretot que les coses
es facin amb màxima fidelitat a les persones. 

No és una preocupació política, no és una preocupació
només una sensació de voler dir el següent gestor quina sèrie de
problemes es trobarà, se’n trobarà molts i de molts més
transcendents. El deute d’aquesta comunitat autònoma superar
el pressupost, per començar, això no havia passat mai en
aquesta comunitat autònoma, no? Per tant, hi haurà altres
problemes. 

Em preocupen les persones, em preocupen aquells als quals
se’ls puguin generar una expectativa de feina, pensam que és
fiable, que és possible, que té recorregut i que se’ls utilitzi
durant un temps, no dic per part de vostè, no sé si proveïdors, no
sé qui, se’ls utilitzi durant un temps per cobrir un expedient
electoral, no reduir aquest nombre de persones, no donar-los la
possibilitat de buscar-se les castanyes en altres indrets durant un
temps perquè interessa retenir-los perquè ara vénen eleccions i
que després d’aquestes eleccions d’hagin de fer els
reajustaments que es corresponguin amb el pressupost presentat
a un concurs públic.

Com diu, la partida pressupostària que s’ha presentat a
concurs, per part de qui ha guanyat és molt menor que
l’anterior, aquí no hi ha miracles, hi ha reducció de marge
evidentment, hi estam d’acord, ampla si vol fins i tot, però
permeti’m que dubti que tot vagi orientat a una pura reducció de
marges, hi haurà un increment de millora de gestió, hi haurà
moltes coses sense cap dubte, però em preocupen molt les
persones, aquells que tenen una contractació, que fan comptes
de continuar tenint-la i que tenguin un dubte durant tres o quatre
mesos sense saber si això té continuïtat en el futur i si després
de les eleccions els podrem donar..., anava a dir una expressió,
una coça , no em digui on, després de les eleccions perquè ha
interessat aguantar-los fins aquell moment.

Pens que això seria una utilització nefasta de les persones,
seria molt negatiu, seria una utilització no admissible per part
d’aquest grup que els parla. En tot cas, li demanam que vetlli
perquè això no succeeixi.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. El Sr. Terrassa vol intervenir?

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A l’equip de direcció d’IB3. Li
estic dient que volem fer més coses amb menys doblers, volem
créixer quan totes les televisions a Balears davallen, quan totes
les televisions autonòmiques davallen i això no es fa si el capital
humà no hi està implicat, és impossible. És impossible.

Nosaltres podem arribar... i jo li diria que a vegades he anat
més enllà del que... m’he reunit més vegades amb el comitè
d’empresa de l’SBT de la que segurament s’han reunit mai a la
història, i tal vegada en alguns casos no hauria d’arribar a tant,
però precisament per això -precisament per això-, perquè
consider que aquest procés és fonamental per al futur de la
televisió, ho he fet, fins al punt en què li plantejo que el model
que arribarà a maig i del qual som responsable, hem fet un
pressupost trimestralitzat, dubto moltíssim, ho desconec, però
dubto moltíssim que hi pugui haver avui per avui una gestió
d’empresa pública on nosaltres tenguem el control pressupostari
trimestral. 
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És a dir, en el mes de maig entregarem en dèficit zero, o jo
entregaré en dèficit zero la gestió d’IB3, perquè no puguin dir
que en els següent semestres “escolti, és que IB3 s’ha gestionat
amb dèficit i és culpa de l’anterior”. Li deixaré en el mes de
juny en dèficit zero i no només això, sinó que a més, les
contractacions del tercer i del quart trimestre estaran ajustades
al pressupost que té. No (...) molta cosa, és a dir som fill d’un
funcionari, i ma mare és..., no tenc molt més que el meu, i
posarem cometes, prestigi professional, jo no el tiraré, no el
tiraré i precisament per això el que faig és que els entregaré una
televisió gestionada amb aquest plantejament i d’una manera
sostenible. Si el pressupost d’IB3 està referenciat com la nova
llei, el model que tenim és un model viable, amb un punt, el
deute a proveïdors, que li ho he dit abans, que per a mi és ara
mateix el punt més conflictiu i en el qual feim feina.

El model d’IB3 com està ara, amb els recursos humans que
hi ha, sempre hi haurà petits ajustaments, però ara no parlam de
petits ajustaments, sinó temes estructurals, aquest model és
viable. Aquest model és viable. 

Tenc unes opinions personals en relació amb si ha de ser de
més proximitat i si no ha de tenir alguns productes que donam
amb simulcast, però això ja són detall de la gestió. El model,
així com està és viable. 

Per part d’aquesta direcció general i d’aquest equip els puc
assegurar que en el mes de maig deixarem una gestió amb una
transparència absoluta sense comprometre ni el futur ni la
viabilitat del model.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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’acompanyen. 

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