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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
última d’aquesta legislatura i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Cristóbal Huguet substitueix la Sra.
Antònia Gener.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Carme Feliu substitueix Misericordia
Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 931, 959, 958, 960, 952, 953, 954, 955,
956 i 957. Vull notificar-los que hi ha una sèrie de preguntes
que fan referència al mateix tema i, per tant, continuant els usos
de la casa les hem agrupades, per això no serà l’ordre correlatiu
com és habitual. 

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

1) Pregunta RGE núm. 931/11, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a recepció d'IB3 a Formentera.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 931/11, relativa
a recepció d’IB3 a Formentera, té la paraula la diputada del
Grup Parlamentari Mixt Sra. Esperança Marí i Mayans.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Director general d’IB3, molt bon dia a tothom. En primer lloc,
més que una pregunta és una reflexió, crec que en aquests
moments de la legislatura ja toca fer més reflexions obertes que
no preguntes així com a molt concretes, i la meva reflexió és al
voltant de la situació tant de la televisió com de la ràdio d’IB3
a l’illa de Formentera. Per què us faig aquesta reflexió? La
reflexió parteix del principi, no diríem de la recepció física que
en aquests moments hi ha a Formentera perquè crec que avui
mateix la consellera d’Innovació, la Sra. Pilar Costa, ha fet un
comunicat explicant que la cobertura a Formentera tendrà, d’una
manera com a molt prompta, a primers de juny tendrà ja una
cobertura com a molt excelAlent, però més que -diríem- aquest
problema físic la reflexió és que Formentera ha de comptar,
pens, amb una dotació que correspongui a una illa. Ahir mateix
també vàrem aprovar en aquest parlament instar Madrid, instar
perquè es llevàs aquell guionet que unia Eivissa i Formentera.

Per tant, la reflexió és al voltant d’aquest tema, vull dir, de
quina manera podríem fer que Formentera no tengui aquest
guionet amb Eivissa quan parlam de la corporació de
radiotelevisió. Per tant, és una reflexió, sé que és un tema en el
qual s’haurà de treballar, sé que la situació ara en precari o
difícil que està passant la corporació tampoc no és un moment
diríem d’expansió, però sí pens que és un camí que s’ha de
seguir. Perquè, què passa?, si Formentera no té aquesta
autonomia tampoc en aquesta àrea, tornam a estar com sempre,
que Eivissa ha d’assumir aquest servei, ha d’assumir aquest
cost. Clar, si la situació fos molt galdosa no passaria res, però en
aquests moments on també el personal d’Eivissa s’ha vist
d’alguna manera també afectat per tots els canvis que hi ha
hagut, la situació a vegades pot ser una mica difícil o una mica
complicada. Per tant, o bé s’hauria de mirar a la llarga que
Formentera tengués aquesta autonomia, no tengués més aquest
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guionet respecte d’Eivissa o sinó mirar òbviament que Eivissa
tengués més ajudes, tengués més serveis per poder òbviament
ajudar Formentera. Per tant, la reflexió meva aniria en aquest
sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sr. President. Si li sembla li contestaré la primera
part, la recepció purament tècnica que sí que va en aquesta línia,
vull dir, ara mateix a Formentera tenim un centre emissor a La
Mola i s’han posat en marxa els tres nous centres, que calculam
que en un màxim de mes i mig, dos mesos els tendrem
funcionant. Aquests tres centres són a Sa Miranda, al Cap de
Barbaria i a Sant Ferran, són els tres centres que evidentment
ens donen una cobertura pràcticament total de l’illa. Això quant
a la part purament de cobertura tècnica. 

Amb relació a la reflexió més profunda ens trobam amb una
circumstància que és l’optimització dels recursos tècnics i
humans i, clar, després hi ha un component d’identitat insular,
que entenc la seva reflexió i a més podria estar-hi bastant
d’acord. És veritat que la delegació de Formentera no té una
presència sistemàtica d’un equip, és veritat que el delegat
cobreix les dues illes i des d’un punt de vista de gestió, des d’un
punt de vista d’eficiència, d’intentar optimitzar recursos humans
i tècnics no em sembla una mala solució. Però, també és cert
que des del punt de vista institucional és veritat que sempre
tractam Eivissa i Formentera d’una manera conjunta i d’una
manera doncs agrupant aquestes dues illes i tal vegada podríem
cercar aquest punt. Clar, això jo ho agrupo un poc des del
plantejament que intentam, com hem parlat altres vegades, la
disminució del pressupost d’una manera molt sistemàtica i
intentam fer el menys mal possible a l’entorn humà directe i
indirecte de la casa, però em sembla una reflexió interessant i
crec que en podríem parlar, però l’argument des del punt de
vista de per què ho tenim així és des del punt de vista ... crec
que la cobertura informativa de Formentera està coberta, estic
convençut que la tenim. L’aspecte institucional, l’aspecte més
de representació de Formentera com a illa, com a una illa sense
que estigui agrupada amb cap altra, em sembla una reflexió
coherent i hem de veure si trobam aquest punt d’equilibri entre
l’eficiència i la representació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, president. Senzillament repetir que
aquests problemes no se solucionen d’una manera immediata i
que, per tant, queden oberts a la reflexió. No voldria tampoc
acabar aquesta intervenció, Sr. Director general, tenint en
compte que aquesta és l’última comissió d’aquesta legislatura,
sense agrair-vos òbviament la vostra colAlaboració amb el
Parlament, la bona disposició que sempre heu mostrat a explicar
tot allò que fa referència a l’ens de Radiotelevisió i que
òbviament amb aquesta presència i aquesta cooperació heu
facilitat la nostra feina i que, per tant, heu treballat perquè
aquesta coordinació entre el Parlament i l’ens sigui de la millor
manera possible. També he de donar les gràcies a tot l’equip
que us acompanya perquè donant-vos suport en aquesta tasca
ells també han contribuït a fer que aquesta colAlaboració sigui
molt fàcil i que sigui important per al Parlament. 

Per tant, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, vol intervenir?

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

Sí, molt ràpidament. Gràcies, Sr. President. Simplement
donar les gràcies en nom meu i de tot l’equip d’IB3, perquè la
veritat és que per a mi era una experiència nova i ha estat una
experiència, he de reconèixer, que molt positiva. La veritat és
que m’he sentit còmode, hem intentat traslladar totes les
preguntes i totes les qüestions de l’Ens durant tot aquest temps
i la veritat és que el grau d’enteniment i de comprensió per a mi
ha estat molt alt també.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

2) Pregunta RGE núm. 959/11, de l'Hble. Diputada Sra.
María Luisa Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a beneficis de la qualificació ISO.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 959/11, relativa a
beneficis de la qualificació ISO. Per formular-la té la paraula la
diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. María Luisa
Morillas i Navarro.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia y darle la bienvenida al Sr.
Director d’IB3 Televisión. La pregunta del Grupo Socialista es
en relación al método de trabajo ISO y le queríamos preguntar
qué beneficios aportará al ente público de la Radiotelevisión la
obtención de la cualificación ISO. Y también cómo afectará a
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los trabajadores y trabajadores si se está haciendo y cómo va la
aplicación de este método.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Té la paraula el Sr. Terrassa.

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

Gràcies, Sr. President. L’obtenció del certificat pel grup IB3
de la norma ISO 9001 ens suposarà una millora en els processos
de forma que es millorarà l’estructura organitzativa i les
activitats d’emissió en televisió i en ràdio, una millora dels
sistemes de controls interns, utilitat a l’hora de prendre
decisions, es disposarà d’un sistema de gestió de qualitat
certificat davant tercers que proporcionarà seguretat i confiança.
La norma ISO 9001 és una certificació reconeguda, acceptada
i valorada internacionalment com un referent de gestió en la
qualitat. Si el grup IB3 aconsegueix aquesta certificació, i li dic
si perquè com passa normalment en aquests tipus de reptes,
perquè per a nosaltres ha estat un repte, nosaltres ens vàrem
plantejar obtenir aquest certificat el setembre de 2010 i ens ha
duit molta feina i molts d’esforços interns perquè modifica molt
el funcionament intern, el procediment.

És veritat que per un costat obliga a tenir una tasca molt més
organitzada i molt més ordenada administrativament, però ens
dóna la tranquilAlitat de tots els components que li deia
anteriorment. Si IB3 aconsegueix aquest certificat crec que seria
un motiu d’orgull per a aquesta televisió perquè seria l’única
televisió autonòmica que tendria aquest certificat ISO, fins i tot
la part de producció. Ara mateix és un repte que tenim, el que
em preocupa d’aquestes coses és que si no l’aconseguim ara
tendrem quasi una decepció més que el positiu que ens deixa
que evidentment quedarà dins, tot el procediment i la manera de
fer feina i aquest reconeixement de qualitat si no l’obtenim, em
produirà una petita decepció personal perquè han estat deu
mesos de moltíssima feina i de moltíssim sacrifici per treure’l
endavant, però si l’obtinguéssim seria, sens dubte, un
reconeixement a aquesta televisió perquè ens posaria
capdavanters, no hi ha cap altra televisió que el pugui tenir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

4) Pregunta RGE núm. 960/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a certificat de qualitat ISO.

Llavors passam a la pregunta RGE núm. 960/11, relativa,
així mateix, al certificat de qualitat ISO. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Miquel
Àngel Coll i Canyelles. 

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Director general de
l’ens públic. Com vostè comentava el mes de setembre de l’any
2010 varen prendre la decisió que IB3 iniciaria els tràmits per
obtenir el certificat ISO 9001 i el mes d’octubre es va anunciar
públicament, un certificat que, fins on jo sé, l’única televisió
que havia fet tràmits per obtenir-ho havia estat Euskal Telebista.
Atesa la importància d’obtenir aquest certificat voldríem saber,
en quin estat es troben els tràmits per a l’obtenció d’aquesta
certificació, si això es fa, que després de la resposta que ha
donat a l’anterior pregunta de la companya entenc que sí, en
quina fase es troba i quan es podrà disposar de la certificació si
el procés és correcte?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. 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. Aquest procés necessita una
implantació per intentar passar-lo al voltant d’un any i mig, dos
anys. Això és el que ens trasllada l’empresa que ens prepara per
a aquesta certificació, i nosaltres, d’una manera clara i evident,
ho feim el mes de setembre de 2010, parlam que en vuit, deu
mesos, entre vuit i deu mesos haurem fet tot el procés
d’implantació. És cert, també, que una vegada vaig ser nomenat
director general, ja d’una manera clara i evident, ens ho vàrem
proposar com un repte, però també s’ha de dir que un any abans
ja vàrem començar a fer les primeres passes, d’aquí és la
implantació del SAP que per a mi era un dels temes més
important a la casa que era el control pressupostari, introduir
aquesta eina, que és el SAP, que és una eina que permet
controlar la despesa per diferents departaments, fins i tot per
cada projecte, ara mateix a la casa sabem quin cost té cada un
dels projectes que es fa, va ser una de les primeres passes.

Els tràmits, a dia d’avui el procés ja està implantat, s’ha
realitzat una auditoria interna i com a resultat s’ha posat de
manifest la necessitat d’esmenar una sèrie de desviacions que a
data d’avui es treballa en la seva esmena. El procés funciona ...,
es fa una auditoria interna més seriosa, que és l’equivalent al
que ens faran el dia que ens examinin, i ens hem adonat que hi
ha una sèrie de punts els quals encara no tenim solucionats i
tenim fins dia 21, 22 i 23 de març, que és quan realment s’inicia
la fase d’aquesta auditoria. Si la superam, la fase 2 està prevista
per als dies 4, 5 i 6 d’abril i d’aquesta manera, superada la fase
2, podríem parlar que a finals, al voltant, del 27, 28 i 29 d’abril
seria quan d’una manera definitiva sabríem si hem superat
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aquestes dues fases. Resumint li dic que dia 21, 22 i 23 de març
faríem la primera fase, fase 1, i dia 4, 5 i 6 la fase 2. Ara estam
en el procés de solucionar aquestes petites deficiències que ens
vàrem adonar i que aquest assaig general ens va dir que teníem
punts per solucionar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. Vol intervenir en torn de rèplica, Sr.
Coll? Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Només em queda donar-los
l’enhorabona per la iniciativa i encoratjar-los en aquesta tasca
perquè surti bé, perquè crec que a tots ens interessa que surti bé.
Crec que tota organització pot millorar la seva manera de fer
feina, pot gestionar el risc de millor manera i pot millorar la
qualitat del servei ofert sempre, perquè  gestionar amb qualitat
és generar un marc on sigui possible supervisar que els
processos es facin correctament, on es millori la productivitat i
la satisfacció tant dels treballadors com del client que al final
són tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. La
certificació ISO millorarà la reputació de l’organització de l’ens
públic i sovint fins i tot és utilitzada com a pròpia eina de
màrqueting per les organitzacions que l’obtenen. Com a darrera
comissió de control de la radiotelevisió pública d’aquesta
legislatura només em queda agrair la seva colAlaboració i
desitjar-li molts d’èxits, no només durant el temps que sigui
director general de l’ens sinó també, per què no dir-ho’, en la
seva vida professional.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. 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. La veritat és que el certificat de
qualitat ISO al final crec que és una eina molt, molt important
perquè és una demostració que els procediments interns són
transparents, són clars i estan preparats per oferir aquesta
garantia de servei. És veritat que l’obtenció de l’ISO o la
consecució de l’ISO és una primera part, el que realment és
complicat és mantenir aquesta certificació en els pròxims anys.
Realment el repte, una vegada es té aquest certificat, és ser
capaç de mantenir aquests requisits i aquesta manera de
funcionar en els pròxims anys. Per acabar, m’agradaria, perquè
amb aquestes coses no vull desanimar el meu equip, però la no-
obtenció d’aquest certificat, vull dir, si l’aconseguim, com he dit
abans, ens posaríem capdavanters, no hi ha cap altre televisió ni
TV3 ni televisions que tenen més de vint anys d’existència han
estat capaços de treure-lo endavant, sí crec que encara que no es
pogués treure aquest procés sí que convidaria que com a
iniciativa en el futur es plantegi perquè és una manera que
garanteix la gestió eficient i transparent a l’empresa pública.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

3) Pregunta RGE núm. 958/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cobertura de les properes eleccions
autonòmiques i locals.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 958/11, relativa a
cobertura de les properes eleccions autonòmiques i locals. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Socialista Sr. Ernest Ribalaiga i Briones.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Tothom sap que el proper mes de
maig, dia 22, hi ha eleccions autonòmiques i locals, i nosaltres
volem saber quines són les previsions que ha dissenyat l’ens i
la seva direcció general per donar cobertura a aquesta campanya
electoral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Nosaltres aquí ens hem marcat un
objectiu i dues fases, l’objectiu que crec que és fonamental,
quasi jo el destacaria per sobre de tot i per al futur d’aquests
mitjans, és que el grup IB3 sigui referència en la informació del
que és un procés preelectoral i d’una campanya electoral. Crec
que això és una de les coses més importants que tendrem en les
nostres mans durant aquesta legislatura. Si tenen sentit, que el
tenen, uns mitjans públics i una televisió pública i una ràdio
precisament és perquè durant una campanya electoral siguem
capaços de ser referència, i siguem referència des de la
credibilitat i des de la pluralitat. Aquest és l’objectiu, i jo crec
que és fonamental perquè això dóna sentit, com deia abans, a
l’existència d’aquests mitjans públics.

Després hem separat la tasca, per aconseguir aquest objectiu
que li deia abans, en dues fases, la precampanya, que té una
certa llibertat, té una llibertat perquè no està tan controlada per
la Junta Electoral i després la campanya electoral. 
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En la precampanya ens hem marcat dues línies de feina, que
ja les hem començades, que són entrevistes personals a tots els
candidats a la Presidència del Govern i dels consells des d’un
punt de vista personal, el que volem és poder mostrar la
persona, poder mostrar qui ha darrera d’aquest grup polític,
d’aquesta candidatura -com dèiem- al Govern o als consells, qui
és la persona. I el que marcam són entrevistes on no volem que
ens parlin del seu programa electoral, ni la seva ideologia
política, sinó que el que volem és conèixer la persona. Ens ho
vàrem plantejar perquè consideram que després d’una
legislatura tan convulsa com hem tengut, era bo apropar la
classe política a la ciutadania i pensam que IB3 podia servir per
mostrar les persones, mostrar qui ha al darrera de cada projecte
polític.

També ens hem marcat cinc debats temàtics, dins el que
parlàvem abans d’objectius dels mitjans públics, pensàvem que
una de les maneres era intentar fomentar aquest servei públic i
ens hem marcat cinc debats temàtics, que són: benestar social,
sanitat i economia; segon: educació, cultura, llengua i
patrimoni; tercer: medi ambient i infraestructures; quart:
economia, ocupació i turisme; i cinquè: política general. El que
intentarem en aquests cinc debats temàtic és d’una manera clara
intentar focalitzar en diferents temaris quins són els
plantejaments polítics a cada un d’aquests temes. Com dèiem,
això és pel que fa referència a la precampanya, estam parlant
dels mesos de març i abril.

I ja entrant en allò que és la campanya electoral,
evidentment està molt més regulada i controlada per la Junta,
per consell d’administració el que hem fet ha estat crear una
subcomissió dels membres del consell que són els que ara
mateix regulen tot el procés i els que supervisen tota aquesta
tasca. En campanya electoral tot està molt més regulat, la veritat
és que ens ho donen molt encaixonat i el que hem de fer és
ajustar-nos als plantejaments que ens dóna la Junta Electoral.

I com que dos dels components importants són les
entrevistes, ja no des d’un punt de vista personal, sinó des d’un
punt de vista molt més polític, els plantejaments, les ideologies
i un poc les mesures que planeja cada candidat, i  per donar
l’objectiu que mencionàvem abans, nosaltres plantejam dos
debats, un debat de totes les forces polítiques amb representació
parlamentària, intentar fer aquest debat de totes les forces, i
també plantejarem un cara a ara. Pensam que des del punt de
vista televisiu plantejarem un cara a cara entre els dos candidats
de les dues forces polítiques que ara mateix tenen més
representació en el Parlament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

No volia intervenir, simplement per donar les gràcies per la
resposta al director general i sobretot desitjar que aquesta feina
tan delicada que té entre mans, de preparar aquesta campanya
electoral des d’un mitjà pública, sigui culminada amb èxit i
pugui fer, dissenyar aquesta campanya i realitzar-la i puguem
dir que ha estat una campanya neutral i equidistant per part de

la televisió pública, que és el que pertoca a una televisió
pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir en torn de contrarèplica?

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

Molt breument. Gràcies, Sr. President. Dèiem abans que per
la referència, per l’objectiu que volem i que dóna sentit als
mitjans, no passa per altre camí que no sigui la transparència i
la pluralitat. Si no ho feim així no aconseguirem la referència,
és impossible ser la referència si no partim des de la pluralitat.
Evidentment això ens provocarà certes tensions, és normal, en
el moment en què estam i tan prop d’unes eleccions,
evidentment l’entorn que ja el notam devora està especialment
tens, és normal i forma part d’allò que són les regles del joc,
però no aconseguirem ser la referència si no ho plantejam des
de la pluralitat.

Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

6) Pregunta RGE núm. 953/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de repartiment d'espais a les eleccions
(II).

Passem llavors a la pregunta RGE núm. 953/11, relativa a
criteris de repartiment d’espais a les eleccions. 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. Efectivament, aquesta és la pregunta
que volíem fer en relació amb allò que havíem comentat. Durant
el proper procés electoral tenim interès en saber quins són els
criteris que s’establiran per mantenir un equilibri adequat amb
l’acció de govern i l’oposició en el repartiment del temps
dedicat als mitjans públics d’IB3. 

Saben vostès que efectivament existeix una regulació molt
específica en aquest sentit. Saben vostès que és determinant en
aquesta etapa, ja ho ha dit a la pregunta anterior el diputat del
Grup Socialista, que entenem que és important que es
mantengui una actitud equidistant respecte totes les forces
polítiques. I entenem, per tant, que aquesta pregunta posaria
molt de llum respecte de l’actitud, la intenció que té IB3 en
aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Els criteris vénen molt marcats per la
Junta Electoral. Tampoc no podem perdre de vista que l’acció
de govern ha de seguir existint i hem de ser capaços de trobar el
punt en què les accions de govern quedin recollides des d’un
punt de vista informatiu i evidentment molt regulats per aquesta
nova llei electoral i que ja s’encarrega de marcar-la molt. Per
tant, nosaltres el que hem de fer és complir-la. En qualsevol cas
nosaltres hem aplicat i a més, ho aplicam ja en els informatius,
és que les accions de govern també tendran la seva opinió els
partits que no formen part del Govern. De manera que el
Govern farà de govern i a més, els mitjans públics se
preocuparan de donar aquest punt d’equidistància, aquest punt
de pluralitat perquè demanarem les opinions als partits que ara
mateix no governen. Pensam que és l’única manera..., i a més
també per a nosaltres és una eina important perquè la nova llei
ens ho posa més fàcil. És a dir, nosaltres no ho hem
d’interpretar, ho han d’interpretar ells, està molt regulat, però
hem de ser capaços que el Govern continuï fent de govern i que
els mitjans públics permetin que el Govern continuï fent feina,
complir aquesta llei electoral i a la mateixa vegada, i ja ho
estam fent en els informatius, intentar demanar opinió als partits
que no són al Govern i que donin la seva opinió sobre aquest
tipus d’accions.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Terrassa, vostè ha
tocat el punt essencial. Sap que ha estat una insistència d’aquest
grup parlamentari l’equilibri entre Govern i oposició. Quan
parlam del còmput que es dóna als diferents partits polítics,
entram a discutir si el Govern computa com a electoralment
correspon, pensam, com una proposta més de cara a les
eleccions o no. El criteri legal és cert que no és així. El criteri
periodístic entenem que ha d’incloure el punt de vista de tots els
partits polítics, i el que demanam, reclamam i entenem que ha
de ser és que ben igual que pugui estar representat el Govern,
també ho estiguin els partits de l’oposició, en la proporció que
els correspongui, donat que efectivament el Govern té una certa
tendència, especialment darrerament, a utilitzar la plataforma de
l’administració pública com una plataforma publicitària. Si no,
el convid a entrar a determinades pàgines web del Govern i que
no és més que un altaveu en molts casos del que no fan i del que
no han fet, però bé, és el que tenim i entenem que l’oposició ha
d’estar igualment representada i que es mantengui també un
criteri de proporcionalitat adequat en aquest sentit.

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. Li deia abans que crec que nosaltres
no incorporam en aquest aspecte res nou, li deia que els nostres
informatius ara mateix, sempre que hi ha algun tipus d’acció,
demanam opinió als partits que no governen i l’únic que farem
serà aplicar aquest criteri fins al 22 de maig.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

8) Pregunta RGE núm. 955/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de repartiment d'espais a les eleccions (I).

Passam llavors a la pregunta RGE núm. 955/11, relativa a
criteris de repartiment d’espais a les eleccions. Per formular-la
té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Hi ha dos criteris fonamentals.
Sortiran els partits que en l’actualitat tenen presència
parlamentària, i el repartiment de temps serà proporcional al
resultat obtingut a les passades eleccions autonòmiques. Els
partits que han participat en coalicions ens obliguen a mirar la
darrera vegada que s’han presentat sense presentar-se en
coalició, tot sols. Li deia abans que el consell d’administració ha
creat una subcomissió perquè faci el seguiment d’aquest procés,
ja tenim una proposta on pràcticament hi ha l’acord de totes les
forces polítiques representades en el consell d’administració, i
ara el següent és presentar aquesta proposta a la Junta Electoral.
Però els dos criteris que demana la pregunta són presència
parlamentària i el repartiment de temps serà proporcional al
resultat obtingut a les passades eleccions autonòmiques, i en el
cas de coalicions que ara no hi hagi, en el darrer moment que
varen ser tot sols.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap que a Formentera hi ha un
cas particular, és el que fa referència a un canvi de nom
d’alguna manera de la coalició que abans es presentava i ara es
presenta amb un altre nom. Ens agradaria que ens pogués
ampliar la informació en referència a aquest cas específic que
feia referència a l’Agrupació Independent per Eivissa i
Formentera (AIPF) i que aglutinava el Grup Independent i
també el Partit Popular de Formentera i que avui per avui es
presenten amb el nom d’Unió. Tenim un cert interès que
expliqui com quedaria aquesta qüestió perquè entenem,
efectivament, que és un canvi de nom i que, en definitiva, ha
tengut una representació fins a aquest moment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Li deia abans que aquest resultat ha
estat complicat a l’hora de fer càlculs en relació amb les
diferents coalicions, perquè clar, ens ha obligat a retrocedir en
alguns casos a molts anys enrera per poder valorar quin era el
pes que tenien en el moment que es varen presentar tot sols, és
el cas del BLOC per Mallorca i PSM-Verds de Menorca i el
PSOE-Eivissa pel Canvi a Eivissa.

En el cas concret de la pregunta que vostè em fa li puc
avançar que sí... ara la directora d’informatius em passa el detall
concret. Li dic que sí, que sortirà i que no és el mateix cas
d’Unió Mallorquina, perquè AIPF canvia de nom i tendrà
entrevista, i en canvi UM no hi ha un canvi de nom. La
diferència entre Unió Mallorquina i AIPF és que un sí tendrà
aquesta presència i l’altre no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

5) Pregunta RGE núm. 952/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protestes d'empleats d'Eivissa (II).

9) Pregunta RGE núm. 956/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protestes d'empleats d'Eivissa (I).

Passem llavors a la pregunta RGE núm. 952/11, relativa a
protestes d’empleats a Eivissa. Per formular-la té la paraula el
Sr. Serra del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li agrairia que pogués repetir la
numeració específica...

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 952/11.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com sap vostè, hi ha hagut un seguit
de protestes a Eivissa, estic convençut que vostè en té
coneixement molt concret i feim dues preguntes en aquest
sentit. Jo li proposaria fins i tot al president agrupar les
preguntes si me permet...

EL SR. PRESIDENT:

Agruparia les...

EL SR. SERRA I TORRES:

Les RGE núm. 952 i 956, si és tan amable.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

EL SR. SERRA I TORRES:

Fantàstic. Amb la intenció de si el director general ens pot
aclarir dues qüestions molt específiques. La primera d’elles és
la valoració que fa de les protestes dels empleats d’Eivissa en
relació amb el procés de subrogació dels empleats d’informatius
per part de l’anterior i actual proveïdor, en un sentit; i per altra
banda, quina valoració fa de l’equitat entre les diferents illes
sobre els criteris establerts per portar a terme la subrogació dels
empleats dels informatius entre l’anterior i l’actual govern.
Entenent una vegada més, quan parlam de proveïdors, que
efectivament, la capacitat d’actuació de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i del mateix director general
és limitada, donant per entès que s’ha tret un concurs públic i
que qui el guanyi té unes obligacions legals, uns deures i per
altra banda uns drets, igual que les persones, però entenem una
vegada més també que són processos que s’han de tutelar d’una
manera molt directa per part de l’ens públic, donada la
implicació que té per a l’estabilitat professional d’unes persones
i per la necessitat que els mitjans públics ofereixin el millor
producte i que això sense cap dubte està a les mans d’aquells
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que més en saben, per tant, d’aquells que més experiència tenen
també.

En aquest sentit li demanaríem aquests aclariments si fos tan
amable. 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. Estic totalment d’acord amb vostè i
les competències del director general en aquests processos és
limitada i jo li puc assegurar que l’he extralimitada en reiterades
vegades, perquè com hem comentat en altres ocasions, era
fonamental intentar fer un procés de transició el més pacífic
possible i el més just possible. Li puc assegurar que tenc dubtes
que qualsevol altre director general s’hagi assegut a negociar, a
parlar i assistir a diferents reunions amb els comitès d’empreses
subcontractades. Han estat sis o set reunions que hem tengut des
de la direcció general amb els comitès d’empresa de SBT, i li
puc assegurar que extralimita allò que seria raonable des del
punt de vista d’un procés natural. Però per a nosaltres era
fonamental, perquè si volíem fer aquest procés de manera
pacífica, hi havíem d’estar molt damunt. I hi estam i hi
continuam estant. 

Però evidentment hi ha punts on tenim conflictes. Jo seré
molt clar, ho he estat sempre, però en aquest aspecte també ho
seré. Ens ha vengut molt bé el canvi d’empresa de serveis per
dos motius, un i fonamental des del punt de vista de cost. Ja ho
hem comentat altres vegades, l’estalvi ha estat de 3,3 milions
d’euros, entre directe i indirecte, que és una despesa molt
important, i a més, pensam que no hem perdut en absolut cap
capacitat de servei. Però sobretot també perquè ens servirà per
posar ordre. Hem de reconèixer que la manera de funcionar que
tenia aquella empresa, i evidentment jo no som ningú per
organitzar les empreses que no són d’IB3, no és la meva
competència, però li puc assegurar que això tenia una
repercussió directa sobre com funcionava el servei a IB3. I en
aquests moments nosaltres estam molt contents d’aquest canvi,
perquè aquest canvi ha suposat posar moltes coses en ordre i
moltes maneres de funcionar que no eren correctes i que ara
consideram que sí ho seran.

Entrant en aquest aspecte li vull dir que també en el procés
de subrogació, que ha estat el gran punt de conflicte, vàrem dir
que inicialment a l’oferta que va presentar l’empresa que va
guanyar inicialment SBT, va presentar 211 treballadors i
nosaltres vàrem arribar a l’acord de 242 treballadors. Estam
parlant aquí que l’ens ha fet un esforç perquè s’ajustava més a
la realitat dels treballadors subrogats per aquest procés. Ara, en
cap escenari IB3 no ha tengut coneixement de quines eren les
persones que s’havien inclòs en aquest procés. I el nom de totes
elles els hem sabut pràcticament quatre o cinc dies abans de
conèixer el procés de subrogació. IB3 no ha participat d’aquest
procés, no ha participat sobre quines eren les persones que
s’havien de posar en aquest procés. 

Quan ha arribat el moment de la subrogació, quan varen
sortir els noms d’aquestes 242 persones, hem tengut certs
moviments, a Eivissa especialment i a la ràdio han estat els
nuclis on hi ha hagut més moviments, són punts en els quals hi
ha hagut treballadors que ens han fet saber un poc el seu
descontent i el que ells consideren processos d’irregularitat.
Evidentment nosaltres el que feim és tutelar aquest procés. Hem
recollit les opinions d’aquests treballadors que consideren que
ells haurien d’haver estat en aquest procés de subrogació i que
l’empresa que va elaborar aquesta llista no els hi va posar.
Nosaltres hem recollit les seves opinions i estam demanant
explicacions a l’empresa sobre quins són els criteris i com ha fet
aquest llistat perquè nosaltres no n’hem tengut coneixement.

No sé si contestar l’altra pregunta ara o esperam el segon
torn...

EL SR. PRESIDENT:

Contesti, Sr. Terrassa. Han agrupat les dues preguntes i ho
pot contestar.

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

Bé, en relació amb es diferents empleats d’Eivissa. Nosaltres
respectam el dret de vaga que tenen els treballadors, com no pot
ser d’altra manera, el que sí lamentam són alguns actes que no
ens han agradat, no el vull enganar, hi ha certs actes que
consideram que extralimiten el dret a la vaga. En relació amb
Eivissa li puc assegurar que els mateixos treballadors que
estaven fent feina que eren 17 fan feina ara, hi havia 17
treballadors abans i n’hi ha 17 ara, no hem perdut en absolut
capital humà en aquest procés. Una altra cosa és que hi hagi
treballadors a Eivissa que ells considerin que ells haurien
d’haver estat inclosos en aquest procés, que és el que
reivindiquen. Nosaltres hem recollit les seves queixes i, com li
deia abans, hem demanat explicacions i esperam que l’empresa
SBT ens contesti en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, diverses
qüestions. Primer de tot sí que és veritat que detectam una certa
diferència de criteris utilitzats a Eivissa respecte de la resta
d’illes quant a les persones que han estat directament implicades
en la gestió, especialment dels informatius, això ens ho han fet
arribar per part dels professionals; desconeixem els detalls
d’aquesta qüestió, si vostè ha preguntat, si ha demanat
explicacions a l’entitat que gestiona actualment el servei li
demanaríem quines respostes li han donat, si son públiques, si
són possibles, perquè tenim un cert interès en contrastar el que
se’ns diu per un costat i el que se’ns diu per un altre. 
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Segona. Entenem que l’aspiració dels professionals és
d’alguna manera arribar a ser funcionaris algun dia de la seva
vida i això no va per aquest camí, i per tant les protestes
desgraciadament recullen aquesta voluntat i això no. Estam
d’acord en aquesta cambra i crec que si per a alguna cosa ha
servit aquesta legislatura és per estar d’acord que això no ha de
ser així i que el sistema que s’utilitzava de subcontractació, de
contractació de serveis era positiu excepte en una part, que s’ha
reconegut a la llei que s’havia d’executar d’una altra manera. 

I per altra banda seguim mantenint una certa preocupació
respecte d’un fet, i és que reduir el cost del contracte,
augmentar..., mantenir el nombre de persones, no ens agradaria
que fos una forma d’avui quedar bé fins al dia de les eleccions
i després de les eleccions trobar-nos amb un seguit
d’acomiadaments que venguin donats per una necessitat
d’arribar a les eleccions amb una imatge que tot funciona bé,
que tot continua amb una normalitat i que no sigui així,
simplement això. I aquesta preocupació li puc assegurar que és
compartida per molts de professionals del sector que ens ho fan
arribar i que nosaltres evidentment també compartim, perquè les
coses s’han de fer des del principis com toca i quan toca i
perquè els recursos públics han de ser gestionats de manera
eficient i eficaç, com no podia ser d’altra manera, i no per
quedar bé, en fi, les coses s’hagin de fer diferents sinó que s’han
d’ajustar a la realitat. Però ens preocupa molt aquest aspecte,
no?, perquè precisament els professionals puguin saber què serà
del seu futur i què els espera quant a la seva relació laboral amb
mitjans públics d’aquesta comunitat autònoma.

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. Li puc assegurar, Sr. Serra, que
quedar bé no ha estat el modus operandi d’aquesta direcció
general durant aquests mesos, perquè li puc assegurar que la
quantitat d’enemics que la quantitat d’enemics que he tengut per
minut de gestió ha estat elevadíssima, vull dir que no ha estat
precisament el meu modus operandi perquè li puc assegurar, i
d’això jo sí que crec que en té coneixement, que no he pres les
decisions que més acontentaven la gent, li ho puc assegurar.

Però entrant en matèria és cert, és a dir, no es pot pretendre
baixar uns mitjans públics que fa tres anys tenien un cost de
prop de 120 milions d’euros, fer-los amb 50 milions de doblers
públics més el que generem d’ingressos propis. Evidentment
quan hi ha procés de reducció pressupostària pràcticament a la
meitat evidentment hi ha sofriment, és que és impossible, i això
és una evidència. El que hem intentat és minimitzar aquest
aspecte.

També li puc assegurar que el benefici que suposa a la casa
és un benefici en eficiència. Jo crec que sí que som capaços. Li
parlava abans del que ha suposat d’estalvi, que està en 3,3
milions d’euros, i el que pugui suposar de pèrdua de força de
capital humà serà molt petit, vull dir que la ràtio d’eficiència
serà molt alta. Crec que aquesta televisió durant molt d’anys, i
ho he dit obertament, s’ha gestionat, on l’aspecte pressupostari
per circumstàncies, que jo amb això no vull qüestionar les
gestions anteriors, sinó que la circumstància de cicle econòmic
permetia que es pogués fer una gestió més alegra, i evidentment
ara que estam ajustant tot el tema de marges idò ens obliga a ser
molt rigorosos. Crec que el que passat també i el que ens ha
permès que IB3 baixi pressupost sense perdre eficiència passa
precisament perquè els marges de benefici que es tenien abans
no es tenen ara.

I en relació amb Eivissa, a nosaltres també ens traslladen
aquestes circumstàncies però..., ara m’acaba de passar la
subdirectora general una dada, que a més en tenia coneixement
però m’ha anat molt bé, li deia abans que a Eivissa hi ha 17
treballadors que són els que fan feina per a informatius i són els
que s’han subrogat, i a Menorca n’hi ha 15. Vull dir que no
voldria que ara això suposàs que a Menorca diguessin..., vull
dir..., perquè en aquestes coses mai no aconsegueixes el punt
d’equilibri, però no és cert, no és cert que Eivissa en relació
amb altres illes, en aquest cas Menorca, hagi perdut presència
en capital humà. No ha estat així. Li vull dir que la
problemàtica, i crec que vostè la coneix, passa perquè hi ha
treballadors que estan fent feina a un programa, i vostè té
coneixement que els que fan feina a serveis informatius tenen
l’obligació de subrogació, que és el que estam aplicant, que són
aquests famosos 242 que li deia abans, però els programes, com
que hi ha diferents programes a la casa, com es fa el Bon dia,
com es fan altres programes, els treballadors que fan feina per
programes són per una feina específica, per una feina de
producció, que quan acaba aquella feina la seva relació ja
dependrà de l’empresa que estava subcontractada. No tenen una
relació directa amb l’entitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

7) Pregunta RGE núm. 954/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris d'aplicació de la Llei d'IB3.

Passem, llavors, a la pregunta RGE núm. 954/11, relativa a
criteris d’aplicació de la Llei d’IB3. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni
Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Terrassa, he pogut comprovar
que, quan comentava les ràtios de presència a cadascuna de les
Illes Balears, el Sr. President d’aquesta mesa i benvolgut Sr.
Riudavets el mirava amb ulls molt atents; no sé si era per una
qüestió específica de pertinença a una de les Illes, però en tot
cas, permeti’m la broma, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

La hi permet, la hi permet.

(Rialles)

EL SR. SERRA I TORRES:

Bé, com vostè sap la llei està en aplicació. Vull dir..., tenim
una nova llei en aquesta comunitat autònoma, pensam que va
ser important arribar a acords transcendents en aquest sentit,
amb moltes dificultats, amb molta voluntat de consens i amb
molts d’acord, per suposat. Però la vida no acaba aquí, és a dir,
una vegada aprovada la llei no és que s’acabi la feina, no?, és
que comença la feina. Tenim una certa sensació que aquestes
feines..., no hi ha aquesta sensació que s’hagin començat. 

Vull dir amb això que la llei, entre altres coses, recollia una
adaptació pressupostària molt important, molt important, i
volem saber si s’han iniciat tasques en aquest sentit, i no tant
perquè la llei suposi un retall del pressupost del pressupost, que
efectivament és així, és així, sinó perquè també, per altra banda,
suposa que ens agradaria que l’ens públic no només tengués els
recursos públic com a única via d’entrada, o com la principal,
perquè el seu funcionament... perquè determinàs la quantia el
seu pressupost. La pregunta habitual que ens fan molts de
mitjans de comunicació, molts de professionals és: “Bé, i quin
pressupost tendrà IB3?”; resposta nostra: “Tant com pugui i tant
de bo sigui molt”. Però ve acompanyada de la següent frase, que
és: “Tan poc com pugui de l’administració pública”.

Per tant això requereix una sèrie d’actuacions, requereix de
la necessitat de generar els recursos propis adients perquè això
sigui així, d’adaptar l’estructura perquè ens acostumem a anar
vivint d’altres coses que no sigui l’erari públic, d’establir plans
de comercialització que s’adeqüin a aquesta qüestió, que entrem
possiblement en sistemes de coproducció que siguin rendibles;
que siguem capaços de generar productes alternatius, exportació
de formats, producció aliena rendible i participació en projectes
d’aquestes característiques, coparticipació empresarial,
merchandising..., moltes qüestions que estan sobre la taula.

M’imagín que la percepció que té vostè com a director
general és que acaba una legislatura i si arriba viu al final de
legislatura ja és una gran qüestió, i estam convençuts que serà
així i ens alegra que sigui així, però per altra banda la vida
continua i la llei està en vigor, i per tant d’aquí que li facem
aquesta pregunta, que pensam que és molt transcendent, que és
molt important i que en tot cas, passi el que passi la següent
legislatura, és una qüestió que ha d’estar encaminada perquè és
una llei que està en vigor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo crec que l’aprovació
de la llei va ser un gran èxit, i ja en el seu moment ho vàrem
comentar, crec que (...) reconeixement, però que a més va ser
per unanimitat. Crec que això és una demostració que totes les
forces polítiques tenien un cert consens en l’aprovació d’aquesta
llei. 

Efectivament la llei entra en vigor dia 1 de juliol i la tasca
que ens competeix a aquest equip de direcció és preparar el
procés per a aquesta transició. La feina, l’hem feta, vull dir que
l’estam fent, i li puc assegurar que no estam comptant la feina
fins al dia 22 de maig perquè les circumstàncies, a més, ens
obligaran al fet que la gestió es mantengui durant un període de
transició el qual nosaltres estam tenint en compte. Ja li vaig dir
en el seu moment que el pressupost del 2011 estava previst per
trimestres precisament perquè es pogués fer una regulació, i que
en el moment en què per diferents circumstàncies es canviàs
l’equip de direcció hi hagués un control trimestral de quin és el
procés, i li deia abans que (...) ens permet aquest control. Va ser
el 2010 el primer any que no es va presentar dèficit i en el 2011
tenim un control molt important d’aquesta despesa.

També hem fet feina en la captació d’ingressos. Ho he dit
aquí una altra vegada: la meva intenció es deixar un pla de
viabilitat fet, que el pugui executar el director general que sigui;
crec que la feina d’un gestor passa més enllà d’arribar fins al
punt en què ell és director general, sinó que a més ha de deixar
la viabilitat futura de l’entitat. Jo ho faig des d’un punt de vista
purament de responsabilitat perquè també és la meva manera de
fer feina. Deixarem una televisió amb un control pressupostari
sa, amb controls trimestrals. Veurem si som capaços de treure
el certificat ISO.

I després jo ho veig un canvi de model. Aquest canvi de
model que jo veig, que evidentment dependrà de com es
manegi, i a més crec que la pròxima legislatura per al director
general estam parlant de sis anys, tendrà un temps més que
suficient per poder madurar un projecte. Jo veig la televisió
pública del futur, com li deia ara, que està qüestionada des de
dos pilars: la part de servei públic i cohesió territorial, que
aquesta part sí consider que ha d’estar amb una finançació
pública, jo ho veig així, és a dir, els mitjans públics han de
cobrir l’espai de servei públic i de cohesió territorial amb
doblers públics; però jo després veig una finançació mixta, una
finançació híbrida, que la segona part és la que va creixent, que
és la capacitat de gestionar amb mentalitat d’empresa privada,
que això sota el meu punt de vista no ha de ser privatitzar; jo
crec que no és necessari, crec que el gestor té la capacitat per
gestionar amb mentalitat privada, i aquesta segona part, que jo
li dic entreteniment i demés, sí que s’ha de gestionar amb uns
criteris d’empresa privada, de manera que la finançació cada
vegada davalla el pes dels doblers públics i va creixent el pes
dels ingressos que tu gestiones al marge.
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També és cert que ara tenim un debat, que és que intenten
des d’UTECA que es perdi la publicitat en els mitjans públics.
Avui IB3 està ingressant 7 milions d’euros d’ingressos propis,
és una xifra molt important, fins i tot a FORTA valoren
moltíssim el pes que té ara mateix d’ingressos propis -fa
pràcticament dos anys n’ingressàvem 3, quasi quasi hem passat
a multiplicar per 1,2 o 1,3 la part d’ingressos propis-, però jo
crec que hem de fer una passa més, que és introduir aquesta
mentalitat en què a més els proveïdors siguin partners, en què
a més els proveïdors també s’impliquin en la captació
d’ingressos, en què ells tenguin un percentatge per
comercialitzar... Aquesta mentalitat existeix.

I des d’aquesta direcció li dic que nosaltres deixarem un pla
de viabilitat, hem deixat un pla de viabilitat per afrontar el deute
comercial, que és de 60 milions, i hem deixat un pla que l’altre
dia, i vull aprofitar per dir-ho, es va aprovar en el consell
d’administració per unanimitat, totes les forces polítiques varen
aprovar el pla de viabilitat presentat per la direcció general.
Avui horabaixa a les 4 es presenta a tots els sectors
audiovisuals, que també és perquè l’aprovin, i el següent és
intentar que, aprovant aquest, també aprofitaré per fer una petita
maldat, és a dir, el pròxim director general haurà d’executar
aquest pla de viabilitat, vull dir que també vull reconèixer, i amb
això sí que he estat el director general que ha hagut de gestionar
el deute dels altres, vull dir que m’agradaria que el pròxim
director general, a més de repartir pressupost, també pugui
gestionar un poquet de deute, perquè fins ara l’he hagut de
suportar jo i m’agradaria que la mentalitat de gestió, i el mandat
serà de sis anys, pugui executar aquest pla de viabilitat i
l’obligui a anar retornant aquest deute sense que costi cap
dobler a la comunitat autònoma. El pla de viabilitat passa
perquè gestionem aquest deute comercial amb recursos propis,
des de la mateixa IB3, no demanant doblers a la comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, vostè ha
gestionat el deute dels altres i també una part del que es va
generar mentre vostè no estava sota la responsabilitat de director
general però sí dins l’organització, tot sigui dit, tot sigui dit. Ho
dic perquè a vegades el món comença, però comença quan
comença, i també és important tenir-ho en compte.

Però per altra banda la nostra preocupació no és altra que
existeixi un full de ruta que reculli la importància del recorregut
que també té IB3 des del principi del seu funcionament. Aquesta
legislatura si algun avantatge ha tengut és que s’ha construït
sobre una etapa ja superada, que és la creació d’IB3. Bé, idò
això ha estat un avantatge; no s’havia de crear, no s’havia
d’inventar aquest ens públic, i sobre aquesta experiència s’ha
gestionat quatre anys amb major glòria o menor glòria, pensam
que en molts de sentits amb moltes dificultats i amb molts
desencerts, i n’hem protestat en aquesta cambra en moltes
ocasions, per no esmentar temes de futbol i fórmules 1 i demés,
em pareix que això hi ha coses que no es poden fer i pensam que
la següent legislatura això sigui un bagatge que acompanyi el
nou equip que hagi de ser controlat per aquesta cambra.

Però en tot cas li demanaríem, si podem demanar alguna
cosa en aquest sentit, que aquesta experiència es reculli de
manera molt clara, que aquest full de ruta d’assumpció que
existeix una nova llei i que inclou una sèrie de necessitats i de
peticions sigui contemplat, i que en un procés de canvi que
pugui existir, o que no, dins l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, es tengui en compte i estigui escrit, estigui
formalitzat i estigui constatat d’alguna manera també tot el
bagatge, tota l’experiència que s’ha recollit al llarg d’aquesta
legislatura. Pensam que és positiu i que ajudarà a no haver
d’inventar la roda cada vegada sinó a sedimentar sobre aquestes
bones experiències que hàgim tengut, deixant de banda també
totes aquelles no tan bones que també han format part d’aquesta
legislatura.

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. Sense entrar a personalitzar, Sr.
Serra, no hi estic d’acord, perquè desgraciadament ja quan se’m
va contractar per fer les tasques de gerència, no de direcció
general, l’objectiu era clar, era reducció pressupostària.
Desgraciadament durant aquesta legislatura, dins la primera
etapa com a gerent i en aquesta com a director general, la tasca
ha estat pràcticament gestionar deute i reducció pressupostària.
No he tengut, i és una de les coses que em sap greu, la part
creativa l’he poguda desenvolupar poc; no sé si és que no la tenc
molt bona i així evitarem errades, però pràcticament, llevat del
programa Can Bum, la resta a l’únic que m’he dedicat és a
gestionar el deute que hi havia, i m’agradaria, perquè crec que
a més tenim un model jo crec que preparat per madurar, jo crec
que ara el tenim preparat per madurar, havíem fet la primera
passa, que era la de reducció pressupostària i dimensionar-la en
el punt que toca, i crec que podrem deixar uns mitjans preparats
per donar aquesta passa. Estic convençut que amb aquests
indicadors que li deia, no?, de control pressupostari, de
transparència i de pluralitat en els informatius i de rigor en la
gestió deixam uns mitjans preparats per madurar.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 22 / 17 de març de 2011 393

 

I si m’ho permet, ja ho he dit altres vegades, però..., tenim
uns mitjans públics, tenim una televisió autonòmica i una ràdio
autonòmica. Els demanaria que ara que les tenim preparades per
desenvolupar-se perquè siguin allò pel qual es varen crear, igual
que amb la llei hi va haver aquesta unanimitat per aprovar la
llei, els donassin suport perquè crec que durant molt de temps
han fet el pèndol, han anat de costat a costat, han sofert molt en
aquest procés, i ara que les tenim més o manco centrades sí que
demanaria una certa unanimitat per intentar dur-les a bon port.
Crec que val la pena invertir en mitjans públics i ara que tenim
els mitjans preparats perquè acabin de ser allò pel qual es varen
crear no els dinamitem, i ja he dit altres vegades que aquesta
comunitat nostra és experta a crear projectes i a autodestruir-los.
Ho tenim preparat perquè siguin el que volem que siguin;
aprofitem-ho.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa. 

10) Pregunta RGE núm. 957/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost-benefici del Pla estratègic d'Eivissa.

Passam, llavors, a la darrera pregunta, RGE núm. 957/11,
relativa a cost-benefici del Pla estratègic Eivissa. Per formular-
la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Mai més ben dit, la darrera pregunta
d’aquesta legislatura. Per tant diríem que queda formulada en
els seus propis termes. 

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. En relació amb el Pla estratègic
d’Eivissa, ho vàrem comentar ja altres vegades, és un pla que
necessitat un temps de maduració; vàrem dir que per aconseguir
aquesta implantació a Eivissa i a Formentera necessitaríem un
full de ruta, que el tenim fet, que l’estam desenvolupant i que jo
crec que ja començam a recollir els primers fruits, però que
evidentment és a mig i a llarg termini, no es canvia la percepció
d’un canal autonòmic en quatre dies.

En la part tècnica s’està fent feina; comentàvem abans
l’obertura de centres emissors per solucionar aquesta
problemàtica tècnica que tenim a Eivissa i Formentera. Hem fet
coses, les hem comentades altres vegades aquí: vàrem emetre la
cavalcada dels Reis, la xacota, a més amb molt bona acollida
d’audiència i vàrem rebre també bastants cartes d’agraïment;
vàrem fer durant la campanya de responsabilitat social
corporativa el mes passat Deixalles Eivissa, i en els pròxims

dies -de fet demà anam a Eivissa i a Formentera- presentarem
des d’Eivissa una “promo”, que jo els demanaria que si tenen un
momentet la vegin, perquè la veritat és que és una “promo” molt
interessant, és una promoció que quasi podria ser
governamental, parla de la cohesió territorial i a més està feta en
clau simpàtica, i demà la presentarem a Eivissa, anam a Eivissa
específicament a presentar una campanya de cohesió territorial.
També presentam a Eivissa un torneig de futbol aleví que farem
a Formentera, i farem la retransmissió de l’Olimpíada Pagesa de
Formentera.

Per un altre costat en els pròxims mesos, ara a l’estiu, on el
programa Illes es fa ja des d’Eivissa, ara, avui, ja es fa des
d’Eivissa des de fa aproximadament una setmana o deu dies,
volem fer dins el mes d’abril una gala tradicional de glossadors
i de ball tradicional i volem fer una programa crònica social
també des d’Eivissa. Vull dir que desenvolupam aquell famós
pla estratègic. 

Crec que a mig termini ens donarà fruit. Ja vàrem dir que no
seria d’una manera immediata, això requereix un temps. Vull
dir, espenyar les coses és molt ràpid, arreglar-les costa molt de
temps i per això necessitam temps per aconseguir aquesta
implantació a Eivissa i Formentera.

Quant al cost, ha estat pràcticament... bé, és el que ens hagin
costat els viatges per anar a fer els diferents actes, però això
forma part del que és l’activitat ordinària dels mitjans. Vàrem
fer una bustiada, que va tenir un cost de 2.000 euros, on tota la
població ens va posar un poc quina era la problemàtica que tenia
des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de continguts
i sobre això hem anat elaborant aquest pla estratègic.

Les primeres valoracions són positives, però ja li ho deia,
crec que es nota amb la programació i a més amb la presència
d’Eivissa, el que passa és que parlam que fa dos mesos que
l’hem implantat i els fruits es recolliran a mig termini.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Parlàvem de cost i quan parlam de
costos s’entén que també (...) aquesta relació de costos fins i tot
si aquests estan inclosos dins el pressupost, no dic que siguin
costos extres, sinó necessàriament idò, el cost d’inversió que
s’hagi fet en aquest sentit entre altres coses per poder avaluar
aquest cost-benefici, si compensa el benefici respecte del cost.
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Pensam que té aspectes molt importants, que aquesta és una
línia adequada a l’hora de tractar les qüestions d’Eivissa i si
vénen acompanyats d’estabilitat de plantilla, d’estabilitat de
sistemes de funcionament encara millor, aquí hi ha un ample
recorregut de millora encara que esperam que es vagi
consolidant.

Darreres paraules, vull agrair la presència sempre aquí
amable i educada, cosa que en aquesta cambra no ha estat
sempre molt habitual per part d’antecessors seus, m’ho recorden
comissions parlamentàries bastant més entretingudes que les
que hem tengut vostè i jo, no sé si això ha ajudat i ha contribuït
a avorrir els nostres companys, crec que en altres èpoques
s’entretenien bastant més.

Vull agrair als companys del Grup Parlamentari Popular que
sempre han estat allí pendents, per suposat..., a part dels meus
constipats...., vull agrair la simpatia del president,...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

... del lletrat que tan bona feina ha fet i de tothom. 

Així que moltes gràcies, esperam haver contribuït en alguna
cosa al millor funcionament dels mitjans públics d’aquestes
illes, era la nostra feina i segur que serà també el nostre resultat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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 tenc cap dubte que la comparativa
cost-resultat és positiva, que evidentment entra dins els
paràmetres pressupostaris que teníem prevists i crec que a més
hem de continuar invertint, vull dir, per aconseguir canviar
aquesta percepció Eivissa Formentera, hem de continuar
invertint en aquest tipus d’accions.

Ja per acabar, vull donar les gràcies al president, a tots els
membres d’aquesta comissió i vull dir, de veritat, que per a mi
ha estat una experiència molt positiva, no tenia experiència en
aquest tipus de gestió pública i els puc assegurar que per a mi ha
estat una experiència molt positiva i enriquidora. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Terrassa.

Una vegada esgotat l’ordre del dia i essent també avui, com
ja s’ha dit, la darrera sessió d’aquesta comissió de control de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears d’aquesta
legislatura, vull agrair al Sr. Director de l’ens i a tot l’equip la
feina i la colAlaboració que han donat a tots els diputats, i també
a tots els diputats i diputades d’aquesta comissió per la feina
feta, pel bon tarannà, per la colAlaboració que han fet molt fàcil
la feina de la Presidència i de la Mesa en tot el conjunt.

Moltes gràcies i, com deim a Ciutadella, sort i ventura pel
que hi ha pel camí.
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