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LA SRA PRESIDENTA:

Bon dia, senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a les
preguntes RGE núm. 6879, 6881, 6890, 6892, 6894 , 6896,
6898, 6880, 6882, 6891, 6893 i 6895/12.

Assisteix a la sessió el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero
director de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat del Sr. Xavier Muntaner Roca, director d’IB3
Ràdio. Moltes gràcies per haver vengut.

1) Pregunta RGE núm. 6879/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes de debat.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 6879/12,
relativa a programes de debat, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Feim aquí una pregunta...
bé, primer de tot vull donar la benvinguda al director general,
han passat uns mesos en què no els havíem vist, deia que feim
aquí una pregunta sobre programació, no tenim altre espai on
per ventura plantejar una qüestió tan elemental sobre... una
opinió que tenim sobre la programació actual de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Pensam que amb la situació social existent, situació social
i política complexa que dóna molt de si en aquest temps que
vivim, una televisió pública, una ràdio i televisió públiques, no
només ha de tenir uns caires informatius, sinó que també és
necessari que s’hi puguin contrastar les opinions, la diversitat,
la pluralitat d’idees que existeixen que recordem que són valors

que la mateixa llei d’IB3 defensa, diu que han de ser (...),
actuació de la Radiotelevisió pública de les Illes Balears. 

D’alguna manera és aquesta opinió, trobam a faltar
programes de debat d’actualitat política a la programació de la
Radiotelevisió pública a les Illes, el motiu pel qual li formulam
avui, Sr. Director General, aquesta pregunta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruíz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per la benvinguda, Sr.
Diputat. Bé, no hi ha massa misteri, Sr. Diputat, el fet que no
haguem tingut fins ara un debat purament polític, un debat
d’actualitat política, és perquè no s’havia inclòs dins les nostres
prioritats. 

Quan aquest nou equip directiu va entrar a IB3 Ràdio, a IB3
Televisió vàrem trobar que hi havia altres prioritats, entre
d’altres la de consolidar el funcionament de la nostra radio i
televisió, madurar un projecte, establir noves línies estratègiques
i francament fins a la data d’avui no vàrem considerar que
incloure-hi un debat polític estigués dins les nostres prioritats.
Per tant, és per això que fins ara no hem gaudit d’aquest debat
que vostè planteja.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, intervé el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Li demanaré que m’expliqui què vol dir “fins ara”. És a dir,
si tenen alguna cosa pensada també li agrairíem que la’ns
anunciàs. 

Nosaltres pensam que és una qüestió d’utilitat pública, que
és una qüestió important el fet que la realitat política pugui ser
analitzada. De fet, li vàrem formular una pregunta escrita on li
demanàvem els tertulians i participants a programes de debat i
informatius d’IB3 Televisió i IB3 Ràdio, és clar, veient el llistat
de programes dels quals ens parlava, La Mirada a la televisió o
Al Dia o El Faristol o Redacció de Nit a la ràdio de les Illes
Balears, ens trobam que cap d’espais és realment un espai de
debat de temàtica -diguem- política o social. 

Per tant, sí que li faríem el suggeriment aprofitant la
pregunta que la Radiotelevisió pública incorpori programes de
debat i encara li diria més, debat entre representants polítics que
en aquest temps són tan qüestionats per les circumstàncies que
ens ha tocat viure. Per ventura no està malament que organitzin
des de la Radiotelevisió pública a les Illes Balears, debats entre
els diferents representats de les diferents forces parlamentàries.

Li vull recordar també que donam importància a aquesta
qüestió i que vostès també donaven molta importància durant la
legislatura passada als programes de debat i així ho reclamaven
i ho exigien tant a les comissions que tenien lloc aquí per parlar
d’IB3, com també quan parlàvem de la Televisió de Mallorca al
Consell de Mallorca on vostès varen fer molta incidència, molta
protesta amb la finalització d’un programa de debat precisament
tot i que després va ser substituït per un altre programa de debat.
Per tant, sempre hi va haver d’alguna manera un espai on es
podien conèixer les diferents..., la pluralitat d’opinions
polítiques que existeixen a les Illes Balears.

En definitiva, li ho dic, lamentam que no hagi estat una de
les seves prioritats, visualitzar aquesta pluralitat política i social
que existeix a les Illes Balears. Esperem que d’aquí endavant ho
sigui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé
el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, almanco coincidim en la
necessitat d’intentar traslladar al nostres ens, tant a la ràdio com
a la televisió, l’actualitat política que envolta el dia a dia de la
nostra comunitat. 

També li he de dir, Sr. Diputat, que això no ha estat
absolutament oblidat pel que fa a la nostra programació
habitual. Com sabrà tenim el programa Parlament que cobreix
el debat que hi ha en aquesta seu parlamentària, sap que és una
programació que feim -amb la interrupció d’aquest estiu per
raons òbvies- cada diumenge. Per tant, no tenim desassistida la
nostra població quant a coneixement del que passa en aquesta
casa, per tant, en el debat polític fonamental i de pes que aquí es
pot desenvolupar.

També és cert que no hem deixat de debatre qüestions
purament polítiques amb representants de cadascuna de les
formacions polítiques que hem fet a la nostra ràdio, hi han
tengut cabuda aquests debats amb representació -torn a insistir-
de les distintes formacions amb distints noms. Per tant, no ha
estat del tot desassistit. 

El que passa és que si em demana -i hi coincidesc,
coincidesc amb vostè- un debat purament polític, li he de dir -
per això he dit “fins ara”- que està dins les nostres intencions
posar en marxa un nou programa de debat d’actualitat política
que es començarà a emetre a partir del mes d’octubre i on es
veurà un altre visió del debat que hi ha aquí i personalitzat en
els senyors diputats, el traslladarem a la graella de la televisió
on cadascun dels representants tendran l’ocasió de parlar sobre
diversos temes d’actualitat política, podran ser polítics o podran
ser no polítics. 

A partir d’aquí el que volem és que la gent entengui que hi
ha distintes visions d’un mateix tema, no obviam la realitat
política de la nostra comunitat i, efectivament, consideram que
això ha de ser una prioritat del nostre interès públic tal com ho
ha plasmat vostè. El que passa és que -torn insistir-, tenim altres
prioritats, entre d’altres la supervivència d’aquesta televisió que
crec que està per damunt de qualsevol altre interès.

Per tant, coincidesc amb vostè que és necessari i per a la
seva tranquilAlitat ha de saber que a partir del mes d’octubre
tendrem un programa que s’ajusta -vull pensar- a allò que ens
demana. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 6881/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment dels acords i convenis.

Per formular la segona pregunta, RGE núm. 6881/12,
relativa a compliment dels acords i convenis, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr. Director,
últimament no en tenim notícia, però sí que evidentment IB3 ha
signat o manté convenis amb clubs esportius, entitats i
associacions, hi ha convenis que no necessàriament ha signat
vostè, poden ser dels seus antecessors que es mantenen vius o
que encara es mantenen en qüestió. 
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M’agradaria que ens pogués fer una relació de la situació
dels principals convenis, acords que mantenim perquè, per
exemple, un conveni que ha estat polèmic en la seva...
tancament o en l’execució final és, presumptament -
presumptament, vostè m’ho haurà de confirmar o no-, manté
IB3 a tres bandes, amb Illesport, amb el Menorca Bàsquet, que
en aquests moments està en concurs de creditors, però la relació
d’IB3 amb el Menorca Bàsquet és una història llarga, una
història que neix pràcticament des dels orígens d’IB3 quan IB3
era una televisió rica i que a més de ser rica es comportava com
un nou ric en aquesta comunitat. Eren els temps en què el
president Matas i el director general d’Esports i el director de la
Televisió de les Illes Balears, IB3, passejaven, sovintejaven
moltíssim el pavelló del Menorca Bàsquet, era un temps de...
diguéssim, en què hi havia un llarg nuviatge entre el Menorca
Bàsquet i IB3, era el temps també en el qual el Sr. Moreno
actuava a IB3 cada dissabte i que Rockefeller, el seu ninot,
era..., va acaba sent una metàfora de la realitat política de les
nostres illes en aquell moment.

Deia que aquest acord a tres bandes, entre el Menorca
Bàsquet, Illesport i IB3, que no és del seu mandat com a
director, és anterior, vull dir... donava un ampli suport, una
àmplia cobertura al Menorca Bàsquet no només per la
retransmissió dels seus partits, sinó també per la difusió que
podia fer de les Illes diguéssim a tot l’Estat espanyol a través
de... passejar el nom de Menorca en una competició tan
important com l’ACB.

En aquells moments eren... el director general d’Esports, el
Sr. Mateu Canyelles, presumia de ser una imatge de marca
important per a les Illes el Menorca Bàsquet i d’aquell temps hi
ha un deute viu segons afirmen els responsables de tirar
endavant el concurs de creditors, els responsables judicials de
tirar endavant, els administradors concursals que defensen que
el Govern deu 820.000 euros al Menorca Bàsquet, 120
directament d’Illesport, evidentment no és la seva
responsabilitat, però sí 700.000 d’IB3, molts dels quals segons
el conveni hauria de pagar IB3, Illesport perdó a IB3 i IB3
traslladar-los al club, segons el conveni que vostè ens ha de
confirmar si existeix o no.

Evidentment, ha passat el temps des que el seu antecessor a
la direcció d’IB3, el Sr. Gómez, conseller de Presidència també
d’aquest govern, deia que “llegaremos a acuerdos
importantes”, que el Menorca Bàsquet era molt important, ha
passat d’açò a revisar l’únic acord que s’ha signat durant aquest
mandat amb IB3, que es va suspendre, la pròrroga del conveni
que s’havia reduït a 20.000 euros, però que es va suspendre i en
aquests moments tenim que el mes de juliol els administradors
concursals varen reclamar un pagament de 700.00 euros a IB3.
IB3 en principi va dir desconèixer l’existència d’aquest deute,
davant les proves documentals presentades -sembla ser, estic
parlant de la informació en premsa- que varen aportar els
administradors concursals, IB3 va reconèixer aquest deute i va
dir que intentaria pagar-lo tan aviat com pogués. Evidentment,
com que va ser tard no va entrar dins el pla de pagaments d’IB3,
però finalment hem vist també -i açò és posterior a la meva
pregunta, però açò vol dir que el problema és viu i latent-hem
vist que als diaris d’ahir, al Diari de Menorca d’ahir, sortia
publicat que en una reunió dels administradors concursal amb
Illesport, Govern i IB3 s’havia dit que s’havia de revisar la
legalitat d’aquest conveni. En aquests moments la situació de la

plantilla de treballadors del Menorca Bàsquet està en una
situació molt precària perquè evidentment no es pot tancar
aquest concurs i per tant, no es poden ni tan sols apuntar a
l’atur, estan diguéssim en un llimbs jurídic com a treballadors,
estan pendents, entre d’altres coses, no únicament de la solució
d’aquest conveni, sinó d’altres qüestions també estan pendents
de la posició final del Govern.

Per tant, sé que no és la seva responsabilitat haver signat
aquest conveni, però evidentment... així com les herències en
aquest país semblen ser molt importants, així com tenim que
Illesport té moltes dificultats per sufragar les seves despeses
perquè un terç del pressupost total de 9 milions d’euros, un terç
se’n va a pagar simplement el manteniment del Palma Arena...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...tenim aquestes dificultats després per poder pagar, 6 milions
del Palma Arena fan impossible poder sufragar altres deutes. 

Simplement m’agradaria que m’expliqués els convenis
vigents i la situació d’aquest conveni en concret. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, he de reconèixer que m’ha despistat
un poc perquè em demana sobre la meva valoració sobre el grau
de compliment dels convenis i m’ha parlat només del Menorca
Bàsquet. El podria haver informat puntualment de com van les
negociacions amb el Menorca Bàsquet, Illesport i el Govern
balear si m’hagués fet la pregunta sobre això, però vaja, li he de
contestar sobre el que em pregunta i em pregunta el meu grau de
satisfacció sobre el compliment..., i li faré una menció també
sobre el Menorca Bàsquet és lògic, però bé, permeti’m que em
refereixi també al compliment global que m’ha demanat, de
manera marginal, però també m’ho ha demanat.

 A veure, tots coincidim, almanco des de la direcció d’aquest
ens, que la retransmissió dels esdeveniments esportius és
fonamental per aconseguir un dels principis rectors de la nostra
programació, que és la proximitat. Evidentment, això de
vegades xoca amb el que és audiència, però no ens ha
d’espantar, no ens ha d’espantar perquè l’audiència no és el
primer objectiu que perseguim en el nostre pla estratègic, però
sí que és cert que ens hem de fer ressò de tots els convenis que
signam per traslladar això a la nostra graella.
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A partir d’aquí, idò bé, ens hem d’ajustar, tots aquests
convenis que volem subscriure o als quals volem donar
continuïtat o volem mantenir s’han d’ajustar a un principi molt
bàsic que és la proximitat. Ho dic perquè tots coneixem aquí
convenis com el de la Fórmula 1, com el de la Champions, com
el de la lliga de l’Estat, en fi, són convenis que han sortit molt
cars en aquesta televisió i que bé, la rendibilitat pública social
no ha estat tant perquè normalment no s’han compartit o s’han
compartit amb altres cadenes i això ha suposat que el seguiment
que s’ha fet des d’aquí no hagi estat tan important, però bé, en
qualsevol cas... i quan em demana la valoració del grau de
compliment, li he de dir que és molt positiu, elevadament
satisfactori.

Hi podem trobar alguna objecció en algun punt en concret
d’algun conveni que tal vegada no ha acabat així com havia
d’acabar, però no hem d’oblidar que els convenis que s’han
resolt, s’han resolt per mutu acord, els convenis que s’han resolt
s’han resolt perquè hi ha hagut una imposició clara d’una
restricció pressupostària, vull dir que no hi havia opció i,
afortunadament, sí que hem tengut l’enteniment i la participació
i comprensió de l’altra part. Això com a norma general.

A dia d’avui no tenim convenis, amb ningú. A dia d’avui no
tenim convenis amb ningú, ni Menorca Bàsquet ni (...), no tenim
convenis amb ningú, afortunadament perquè probablement no
podríem correspondre amb el pagament que això suposaria. Per
tant, en aquest sentit sí que estam una miqueta alleugerits.

Em demana pel tema en concret del Menorca Bàsquet. Li
puc assegurar, d’ençà que vaig entrar, que el primer que em vaig
trobar va ser ajudar a la fase d’ascens al Menorca Bàsquet i al
Bàsquet Mallorca, les dues entitats, perquè parlam de bàsquet.

Vàrem fer tot el que vàrem poder per ajudar el Menorca
Bàsquet, tot el que vàrem poder, no ens vàrem entendre, després
el temps ha explicat el per què no ens vàrem entendre perquè les
pretensions econòmiques que oferíem eren res amb el que havia
de menester el Menorca Bàsquet, però vàrem fer l’esforç màxim
que podíem fer. Per tant..., i amb la bona voluntat i humilitat
que, almanco des que hi ha el nou equip directiu, intentam
aplicar a totes les negociacions. No va anar bé, després ens
vàrem assabentar del conflicte, bé, ja sabíem que estava en una
situació econòmica complicada, però bé, concurs de creditors.

A partir d’aquí, entren els administradors concursals i
comencen a auditar, a mirar el què. Efectivament, va sortir un
deute de 700.000 euros fruit dels distints convenis i distintes
addendes, que és el que estudien els serveis jurídics, no només
els nostres, també el de la comunitat juntament amb els
administradors concursals i és la discussió que existeix ara, a
veure aquests 700.000 euros a què obeeixen, fruits de quin
conveni penja o de quina addenda. Aquesta és la valoració que
estam fent, aquesta és la negociació que duen a terme i això és
la feina que estan fent fins ara. A partir d’aquí, no li puc avançar
res més. És la feina que els ocupa, tant als administradors
concursals, als nostres serveis jurídics i als serveis jurídics de la
comunitat. Al final, idò, es resoldrà evidentment, és clar que es
resoldrà, com?, no ho sé, no li ho puc avançar.

I això és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 6890/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de les audiències.

Per formular la tercera pregunta, RGE núm. 6890/12,
relativa a valoració de les audiències, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Director General,
benvingut al Parlament de les Illes Balears, gràcies per al seva
compareixença. 

Volíem demanar des del nostre grup per les audiències de la
televisió pública. Consideram que aquesta és una pregunta
important i és una pregunta important perquè quan parlam d’una
televisió pública, que es finança amb doblers públics,
concretament al darrer pressuposts 30 milions d’euros és
important que pugui complir el seu compromís de servei públic
amb la ciutadania, que sigui un instrument vertebrador, un
instrument de cohesió social i això significa que serveix i que
dóna resposta quan aquesta televisió i aquesta ràdio són
escoltades o són vistes per la gent de la nostra comunitat
autònoma.

Per això, sí que ens agradaria que ens pogués comentar
quines han estat les dades d’audiència aquests mesos d’estiu; si
ens podria també fer una comparativa de quines serien aquestes
dades o aquest increment, si és que s’ha produït, a la televisió
pública i quina ha estat l’evolució de l’audiència de la resta de
cadenes que podem veure aquí a les nostres illes.

Això és important perquè el món audiovisual és un món
competitiu on hi ha molta oferta, on la gent pot triar la cadena
que s’estimi més o amb la qual es pugui sentir més identificat i
creim que és important veure de quina manera la gent de la
nostra comunitat autònoma se sent identificada amb la televisió
pública de la nostra comunitat autònoma.

Especialment aquest ha estat un estiu..., bé, que no ha estat
tan fàcil, m’imagín, perquè s’han produït fites importants com
són uns jocs olímpics, això ha suposat que s’hagi produït, supòs,
un increment d’espectadors a la televisió pública estatal, i ens
agradaria saber de quina manera això ha repercutit en les
audiències de la nostra comunitat autònoma.
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I també ens agradaria saber quin tipus de programació hi ha
hagut durant aquest període estival i quina ha estat la resposta
de la nostra ciutadania, si s’han sentit atrets per aquesta
programació, per aquests programes que s’han fet durant
aquesta fase d’estiu. Per tant, ens agradaria que ens pogués
concretar aquestes dades que li demanam.

Moltes gràcies, Sr. Director general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Una consideració prèvia a la meva
contestació. El tema de les audiències, efectivament van molt
bé, qualsevol televisió, qualsevol ràdio parlar de les seves
audiències, el diari parlar del seu seguiment. Jo crec que és
natural que se’n parli. El que passa és que jo vull defensar el
que dic des del primer dia, nosaltres ho tenim en compte, però
no és prioritari, no feim feina pensant en millorar la nostra
audiència única i exclusivament i no com a primera opció.
Nosaltres feim feina pensant que tenim un instrument públic,
que té unes funcions públiques molt concretes que s’han de
desenvolupar i que la nostra feina s’ha d’ajustar a això,
justament al servei públic que suposa la ràdio i la televisió. Si
les audiències són bones, fantàstic. Si són molt dolentes ens
hauríem de preocupar. Però afortunadament no estam en aquest
supòsit. Per tant, jo ara parlaré de les nostres audiències, però
que tothom entengui que no és allò que ens mou a nosaltres com
a primer principi. M’agradaria que quedàs molt clar perquè això
per a nosaltres és important.

I dit això, en atenció a la seva pregunta li comentaré que IB3
aquest estiu ha aconseguit unes dades francament
extraordinàries. Els mesos de juliol i agost hem superat en un
44% les xifres de l’any passat, hem passat d’un 4,3% a un 6,2%.
Jo crec que són xifres notables i molt importants i a més,
consoliden la nostra cadena com a la quarta, ja ho sabíem, però
bé, aquest posicionament es va consolidant com la quarta més
vista a la nostra comunitat, cada vegada retallam més espai a les
tres primeres que són la Primera, Telecinco i Antena 3, com
vostès saben.

Aquest creixement no és un creixement dèbil, està molt
consolidat perquè a més es fa a totes les franges poblacionals de
la nostra comunitat, no és que hagi augmentat a la població de
la gent major o als més infantils, no, ho feim a tot el ventall de
la nostra població, amb la qual cosa això ens dóna una idea clara
que estam consolidant de manera important la nostra audiència.

Sí m’agradaria destacar que el mes d’agost hem pujat el
50% l’audiència respecte de l’any passat. El 50%! Jo crec que
són dades extraordinàries. I ho fem en un entorn que no és fàcil.
Hem hagut de lluitar efectivament amb les olimpíades, però
també ho feim competint amb 50 cadenes que emeten en obert.
Vull dir que això també suposa una feina notable i
extraordinària. Hi ha altres cadenes que se n’han ressentit
davant d’això, Televisió Espanyola ha perdut un 28,8% de la
seva quota, estic parlant de l’estiu. Telecinco ha perdut un

18,5%, la Sexta un 14% i Cuatro un 7,1%. Vull dir que les altres
han davallat i nosaltres hem augmentat. Sí que és veritat que
alguna cosa s’està fent bé i els resultats així ho demostren.
Durant aquests temps estam per damunt de televisions
autonòmiques com Telemadrid, Castella-La Manxa, Canal 9 i
Múrcia, Múrcia amb un 2,9%. Per tant, això ens reafirma que el
camí que hem encetat és el correcte.

I com hem aconseguit això? La fórmula no ha estat massa
complicada, hem fet servir la producció pròpia, allò que a
nosaltres ens dóna molta proximitat a la nostra comunitat i en el
dia a dia d’allò que passa a la nostra terra. Estam parlant de
programes com: Anam a sa platja, Tira a Tira, Uep, com
anam!, Cuina de casa, El Casta maldament siguin redifusions.
I després els nostres informatius que francament funcionen
d’una manera extraordinari, amb un percentatge mitjà del 7% en
el mes d’agost i en un 15% durant tot l’any. Després hem
complementat això mitjançant programes especials, com ha
estat el de Joan March i dels nins robats. I tot això ha conformat
una graella que afortunadament ens ha donat aquestes dades. Jo
he de dir que si no haguéssim tengut aquesta audiència o
tenguéssim una audiència com la Televisió de Múrcia -repetesc-
amb un 2,9% de la quota, seria molt difícil defensar aquest
projecte. Per tant, en aquest sentit sí que li vull donar la
importància que té l’audiència a l’hora d’apuntalar un projecte
com és el que hem encetat nosaltres.

Ja per acabar només vull destacar un fet que jo crec que és
important i és que el cent per cent dels programes que s’han
emès durant l’any 2012 els han fet productores d’aquí. Per tant,
això ens parla de la garantia de fer feina amb ells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol intervenir?

4) Pregunta RGE núm. 6892/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programació de la propera temporada.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 6892/12, relativa
a programació de la propera temporada intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Alejandro Sanz i Benejam. 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Director
General por acudir en esta comparecencia. IB3 se ha
caracterizado entre otras cuestiones, por apostar por programas
de máxima aceptación y de intentar ofrecer una televisión con
una programación que cubra diversos gustos y edades. A la vista
están los resultados de audiencia que usted antes ha
mencionado, entre otras cuestiones como resultado del ejemplo
de la gestión al frente con un presupuesto que se ha reducido a
30 millones de euros.
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Por lo tanto, nuestro grupo quiero conocer la programación
prevista para IB3 Televisión, si hay variaciones o no para la
próxima programación, y también en cuanto a IB3 Radio se
refiere. Por lo tanto, la pregunta está formulada en los mismos
términos. Es decir, ¿cuál será la programación para la próxima
temporada para la televisión y la radio de las Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias Sr. Diputado. No vamos a variar mucho la fórmula
que nos ha garantizado este éxito, las cosas como son, porque
además sería temerario tal y como estamos y tampoco las
restricciones presupuestarias nos dan margen para muchas
alegrías. Pero en cualquier caso sí que hemos introducido
novedades que nos van a permitir, entendemos nosotros,
consolidar esa audiencia y cumplir con lo que está establecido
para nuestro servicio público.

En el último cuatrimestre de este año vamos a seguir
apostando por programas de proximidad como son: Fires i
mercats con nuevos programas; L’anell, vamos a retomar la
ficción que dejamos de emitir en junio para la nueva temporada
de este último cuatrimestre. Continuamos con el Uep, com
anam! que tantos éxitos en materia de audiencia nos está dando.
Tira a tira. Y luego también el cine sin interrupciones. Eso
como concepción general de lo que será la programación.

Después desmenuzando un poco más en el detalle. De lunes
a viernes, bueno seguimos prácticamente con lo que tenemos
hasta la fecha, con producción propia hasta prácticamente las 12
del mediodía, donde empezará La mirada. Seguimos con la
redifusión de nuestra ficción, Mossèn Capellà. Y a partir de ahí
enganchamos con los informativos, insisto que son pieza
fundamental dentro de nuestra programación. Luego por las
tardes todo será producción propia de 18,30 a 20,30. Antes sin
embargo, continuamos con la emisión de películas del oeste y
la serie de Sreck. Y luego nuevamente enganchamos antes de
llegar a los informativos con el programa de La mirada de la
tarde y Una micona més con recetas nuevas de nuestro
programa de cocina.

A partir de aquí sí que me gustaría hacer cuatro comentarios
sobre el prime time a lo largo de la semana. Los lunes incluimos
el Fires i mercats con nuevos programas y el programa de
actualidad política que comentábamos en la primera pregunta,
a partir del mes de octubre. Los martes continuamos con Tira a
tira. Miércoles seguimos con el cine sin interrupción. Jueves
Uep, com anam! nueva temporada y Made in Balears, que es un
programa de estreno que incorporamos en nuestra parrilla.
Mientras tanto los viernes seguimos con el cine sin
interrupciones.

Los fines de semana, por las mañanas incorporamos dos
programas nuevos de deporte, Tot pàdel, que hará referencia al
mundo del pádel. Y luego el Fútbol de ca nostra, que ustedes
ya han podido seguir el fin de semana pasado, hace un repaso a
toda la actualidad el fútbol balear. Seguimos también con
programas como Dali gas, Parlament y Mossaic. Mientras tanto
los fines de semana intentaremos retransmitir algún partido ya
sea de segunda división o tercera de nuestra comunidad. Por las
tardes seguimos con programas nuevos, como Cocina de casa,
son recetas que nos llevan a la tele no profesional en el mundo
de la cocina. Luego Balear nostrum, que ya habrán tenido
ocasión de ver, es un programa que hace referencia a los oficios
de nuestra comunidad, un programa francamente atractivo.
Mientras tanto en prime time, iniciamos ciclos de Paul Newman
y Gregori Peck. Y luego el domingo por la tarde, enganchamos
con otra nueva ficción L’anell, la nueva temporada.

A partir de aquí, esa es la definición que hacemos de la
nueva temporada de la televisión. Ven ustedes que hay
incorporaciones nuevas, continuamos con las apuestas que nos
han dado éxito, intentamos mantener la fórmula mientras los
recursos nos lleven a esta opción.

Luego en la radio mantenemos nuestros programas de
análisis de actualidad. Abordan temáticas de aspecto social,
económico y cultural. Y ahí como les he comentado antes, es
más que probable que traslademos el programa Parlament que
tenemos en televisión a nuestra radio.

Fundamentalmente esas son las cuatro indicaciones que
hacen que nuestra parrilla ahora de invierno intente mantener la
audiencia y cumpla con ese interés social y público con el que
hemos pretendido presentarnos ante la sociedad. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol rèplica?

5) Pregunta RGE núm. 6894/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajust pressupostari a la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta. Per formular la cinquena
pregunta RGE núm. 6894/12, relativa a ajust pressupostari a la
Radiotelevisió de les Illes Balears intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Carlos Veramendi i Mestre. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Director General de IB3 y Sr. Director de IB3 Radio, muchas
gracias por asistir a esta comparecencia. La actual situación de
grave crisis económica y por supuesto de restricciones
presupuestarias, como no podía ser de otra manera, también
afecta a este ente público.



132 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 8 / 20 de setembre del 2012 

 

Así, actualmente en este ejercicio presupuestario a IB3 se le
ha asignado el presupuesto más restringido en toda su historia,
según se ha manifestado públicamente y es conocido, pasando
del pasado presupuesto de 50 millones de euros, al actual
ejercicio económico de 33 millones de euros. Por tanto, esto
representa prácticamente una reducción de un 40% en
comparación.

Tal adaptación del presupuesto requiere un gran esfuerzo a
la actual directiva de IB3, que conlleva una reestructuración
interna de la cadena, en palabras del propio director general Sr.
Ruiz, así como también impulsar una reestructuración del ente
público, para así adecuar IB3 a su disminución presupuestaria,
en palabras del mismo director general; además de manifestar
que el futuro de esta cadena pasa por ajustar el trabajo a este
presupuesto. Destacar la posible entrada, dada a conocer, de
capital privado en un posible modelo mixto público-privado.
Todo ello siempre en aras de buscar la viabilidad de este ente
público de IB3. Recordar que en abril, esta cámara debatió que
a la hora de aplicar posibles medidas de ajustes presupuestarios
se mantengan los programas de carácter informativo, así como
la priorización de los espacios que cumplan las funciones de
servicio público.

La dirección de esta cadena ha manifestado públicamente
que no apuesta por los contratos muy costosos, ni millonarios
como hemos tenido conocimiento. Además de invertir en
producciones, como muy bien nos ha dicho, propias, con
productoras de las Islas Baleares. Así se está ante el importante
reto también de aumentar audiencia con el presupuesto más bajo
de toda su historia, un reto muy importante, Sr. Ruiz.

Por todo ello, Sr. Director General le formulo la siguiente
pregunta. ¿Qué iniciativas están previstas para realizar el ajuste
presupuestario en la Radiotelevisión de les Illes Balears IB3?

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Diputado. Bueno entramos ya en harina, de
abandonar un poco la cuestión puramente romántica de lo que
es puramente tratar en una televisión y una radio y lo que ello
supone. Sí que es cierto que ya tenemos que hablar de
presupuesto, de recursos, de posibilidades y evidentemente lo
que el ente no puede hacer es obviar cuál es la realidad de las
cosas, obviar que hay un govern balear que está intentando
ajustar sus gastos a un máximo presupuestario y a partir de ahí
lo que tenemos que hacer es colaborar y aportar nuestro grado
de arena, en la medida que podamos.

Y justamente buscando eso, hemos establecido distintas
lineas de trabajo que son obvias y que no ofrecen alternativa
más que esas. La primera es intentar revisar los distintos
contratos que tiene el ente con distintos proveedores.
Evidentemente estamos trabajando con especial interés en
aquellos proveedores más notables que son los que consumen
mayor presupuesto, respecto a otros que tienen un volumen de
negocio menor. Este tipo de contratos, estamos ya en plena
negociación, esperamos perfilar la firma en breve de alguno de
ellos para intentar rebajar entre un 15 y un 20% en cada uno de
los casos que es nuestro objetivo. Sin esa rebaja, sin esa
participación de los proveedores, será muy difícil ajustarnos a
nada, porque mantenemos el mismo nivel de gasto que hemos
mantenido hasta la fecha, con las dificultades que eso supondría,
como ustedes entenderán.

No les tengo que advertir de la dificultad de esas
negociaciones, son documentos, son contratos que están
escritos, negro sobre blanco, con un aval jurídico que se hizo en
su momento y evidentemente revisar todo eso supone una
discusión a cara de perro con el proveedor. Pero bueno, tenemos
sobre la mesa todos nuestros recursos para ver si somos capaces
de convencer de que esa necesidad es imperiosa y que no es una
opción y que rebajen sus pretensiones. Por regla general están
entrando los proveedores y entienden que es preciso revisar eso,
yo entiendo que llegaremos a un acuerdo en la mayoría de los
casos. Del mismo modo también estamos prescindiendo de
algunos acuerdos que antaño se firmaban, de convenios con
entidades deportivas millonarias, que a día de hoy no podemos
mantener.

Cerrada esa primera linea de trabajo, estamos de manera
paralela revisando servicios que consideramos que en esta
situación de restricción presupuestaria son absolutamente
prescindibles. A lo mejor en otras circunstancias no, pero ahora
son prescindibles. No les voy a adelantar cuáles son, porque
ahora estamos en el estudio de su eliminación, claro afecta a
terceros, a proveedores y tampoco quisiera que se enterasen que
estamos revisando eso precisamente por una noticia en prensa.
En cualquier caso es algo similar a lo que paso con el diario
digital, que se suprimió y se ha compensado con otras cosas. Y
esa es una linea de trabajo que en la que estamos trabajando a
día de hoy.

Otro punto es, y esto sí que se lo puedo adelantar, estamos
intentando hacer un traslado de las instalaciones de la radio al
polígono de Son Bugadelles. Estamos en el inicio, en el estudio
técnico que nos va a decir si es posible o no, yo entiendo que sí,
o los que están trabajando en ello no ven ninguna dificultad
técnicamente en que la instalación de la radio tenga acogida en
el polígono de Son Bugadelles, y a partir de ahí, en un primer
vistazo nos permitirá adivinar que habrá un ahorro de costes
muy importante, en distintas facetas, recursos materiales,
suministros básicos como la luz, el agua, la seguridad, recursos
técnicos, el transporte de la señal, las agencias informativas,
incluso el alquiler de las instalaciones que tenemos que pagar
aquí y que ya sería un ahorro evidente. Insisto, estamos
pendiente del informe coste-beneficio, a ver qué nos supondría
el coste del traslado. Y si eso nos lo permite, trabajaremos de
manera firme para que ese traslado sea una realidad ya el año
que viene. No sé si en marzo, junio o septiembre, pero el año
que viene, cuanto antes sea posible mejor, porque entendemos
que hay una capacidad de ahorro en ese movimiento importante.
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Y luego una revisión puramente organizativa de todos
nuestros servicios que busquen la optimización de nuestros
recursos. Sabemos que hay departamentos a los que les faltan
recursos de cualquier tipo y hay otros que los tienen sobrantes
y es un análisis que estamos haciendo de manera muy detallada,
simplemente para con una reorganización interna, ser capaces
de optimizar todos nuestros recursos.

Y esas son las lineas fundamentales en las que estamos
trabajando, esperamos que con un ahorro notable para poder
descargar peso, no solamente para el ente, sino también para la
comunidad. Eso es todo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 6896/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programació estival.

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 6896/12, relativa
a programació estival, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no m’allargaré en la formulació
de la pregunta, perquè vostè ja ha fet menció d’una sèrie de
dades molt positives respecte als nivells d’audiència, dins uns
marcs d’ajustaments i restriccions pressupostàries a l’ens públic.
Però ja que aquesta és la primera comissió que es celebra dins
el nou període parlamentari, m’agradaria que fes una valoració
de la programació estival, tant de ràdio com de televisió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Diputada. Li seré absolutament franc.
Nosaltres vàrem iniciar la temporada estival amb dubtes, dubtes
perquè deixàrem d’emetre dos productes que eren molt bons, un
era una ficció, L’anell, que tenia un seguiment important a la
nostra població, a la nostra audiència, i un altre era el futbol, la
Champions League, que va disparar l’audiència, la mitjana de
l’audiència a la nostra televisió, d’una manera notable, i
encetava la temporada d’estiu pensant que això, idò bé, ens
suposaria un problema en temes d’audiència, però preocupació
relativa pel que hem comentat abans, tampoc no és una qüestió
que ens obsessioni, però vàrem començar l’estiu pensant en
això.

De totes maneres, vàrem continuar apostant per la nostra
producció, per la producció pròpia de proximitat i ens vàrem
trobar amb xifres sorprenents francament. El mes d’agost vàrem
tancar amb un seguiment dels 6,7 de mitjana, el mes d’agost.
Mentre que l’any passat es va tancar amb un 4,4. Si parlam en
termes de mitjana aquesta és una diferència important.

Com s’ha aconseguit això? Idò això s’ha aconseguit amb
això, amb producció pròpia ben elaborada, encertada
evidentment i ajustada al que la gent ens demana i als interessos
generals de la nostra televisió, amb noms molt concrets,
programes com Anam a la platja, Uep, com anam?, amb una
mitjana del 10%, amb programes, amb redifusions com Agustín,
el Casta, que agrada, Tira a tira i els informatius que en el mes
d’agost -com hem comentat abans- han tengut una mitjana del
17%. 

No hi ha massa més misteri, és a dir, vàrem apostar per això,
podríem haver fracassat o podríem haver encertat i vàrem
encertar, i la gent del carrer va decidir mirar IB3 pels
programes, per la realitat que era capaç de transmetre i perquè,
bé, entenc que se senten a gust mirant la nostra televisió, basta
passejar també pel carrer per veure que, efectivament, això és
així, ho dic jo, perquè la gent m’ho comenta, supòs que a algú
de vostès també algun comentari li deu arribar.

En qualsevol hi ha una dada que m’agradaria realçar i és que
de les 50 emissions -i ho dic pel debat aquest que hi ha de
producció pròpia i producció aliena i tot això-, de les 50
emissions més vistes d’IB3 aquest estiu, 46 han estat producció
pròpia, de les 50, 46; de les més vistes només 4 han estat
pelAlícules, producció aliena. Per tant, això ens reafirma en
l’estratègia d’apostar per la producció pròpia, i quan dic
producció pròpia dic informatius, dic El Casta, dic Uep, com
anam?, Tira a tira, programes d’aquest caire. Això ens indica
que l’aposta s’ha de fer per la producció pròpia, una producció
pròpia ben elaborada, ben feta i que s’ajusti evidentment a allò
que reclamam. 

Per tant, una vegada superat aquell dubte que teníem de si
seríem capaços de mantenir el nivell o no, ho vàrem fer, ho
vàrem fer amb nota i ho vàrem fer, el més important, amb
producció pròpia. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol intervenir?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Molt breument, només, Sr. Ruiz, em
queda felicitar-lo per aquesta línia que han començat. Consider
que la valoració és bastant positiva especialment en les
circumstàncies amb que li ha tocat gestionar l’ens públic on els
criteris d’austeritat, com ha mencionat, marcats pel Govern,
emmarquen un poc la situació actual. 
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Senzillament, el que fa vostè és optimització dels recursos
que té i ho fa en un entorn molt competitiu com és el món dels
audiovisuals on hi ha molts de productes. Això, des del nostre
grup pensam que té molt de mèrit sobretot si ho comparam amb
resultats d’audiències d’altres èpoques amb pressuposts més
elevats, malgrat que la vocació de l’ens, com també ha
mencionat i ha incidit molt en aquest assumpte, no sigui ser
líder d’audiència, sinó que té vocació de servei públic.

Per tant, des del nostre grup l’animam a continuar per
aquesta línia que ha encetat, que pensam que a més és molt
encertat, el tema de la producció pròpia, i que amb els recursos
de què pot disposar fa molt bona feina, amb bons resultats més
que satisfactoris.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té torn de contrarèplica.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sra. Diputada, no puc obviar un comentari, el mèrit
no és meu, el mèrit és de la direcció de la televisió i de la
direcció de la ràdio i de tots els que fan feina tant a la televisió
com a la ràdio. Saben que probablement jo sigui el que menys
ens sàpiga, dins IB3 de programes i de totes aquestes històries,
probablement i és una qüestió que no negaré i ho he dit i ho vaig
dir quan vaig entrar i quan em demanaven quina era la meva
experiència. No me n’amagaré, d’això. Per tant, el que he de fer
és traslladar aquest mèrit a qui realment el té que és l’equip
directiu tant de televisió com de ràdio i tots els que fan feina
tant a la ràdio com a la televisió i, si em permet, els traslladaré
la seva felicitació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ruiz. 

7) Pregunta RGE núm. 6898/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
confecció de les notícies a IB3.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 6898/12, relativa
a confecció de les notícies a IB3, intervé el diputat del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar les
gràcies per la seva presència tant al director general de l’ens
com al director de la ràdio que l’acompanya.

La pregunta és sobre els criteris a l’hora de confeccionar i a
l’hora de fer el seguiment de notícies a IB3. Hem vist amb
preocupació, aquests darrers temps, com hi ha hagut un retrocés
important en la pluralitat informativa, tant a televisió com a
ràdio, però sobretot destacaria la ràdio, justament.

Concretament hem vist, per exemple, com hi ha bona part de
la programació que es converteix pràcticament en un
plublireportatge del Govern, amb poca presència de qualsevol
veu de l’oposició o de veus alternatives. Fent el seguiment, i
basta escoltar la ràdio, els informatius, veim com
sistemàticament quan hi ha declaracions de l’oposició,
sistemàticament, darrera immediatament ve la resposta d’algú
del Partit Popular, sempre, pràcticament no sortim mai tot
solets, es veu que no som prou grans, sempre hem de sortir amb
algú que contesti immediatament, curiosament del Partit
Popular. Això quan sortim, perquè evidentment també ens hem
trobat que hi ha.., per una banda hi ha una tendència important
al bipartidisme, només treure els dos grans partits, PP, PSOE,
tant a ràdio com a televisió, fins i tot ja hem manifestat alguna
queixa en aquest sentit. I insistim per tant, que no sortim.  A
més, llavors és curiós perquè si aconseguim sortir, presència de
l’oposició a l’informatiu del migdia, el vespre mai no sortim,
això sí que... i a més és una cosa que es veu tant a televisió com
a ràdio i li parl del que veim diàriament, Sr. Ruiz, no m’ho
invent. Qualsevol que faci el seguiment dels informatius de
ràdio o de televisió ho pot comprovar.

Llavors també hi ha altres qüestions, també ens agradaria
saber, com que no estam al Consell de Direcció com sabeu, el
Consell de Direcció és únicament i exclusivament del Partit
Popular, no hi som, vostè em va vendre com a una cosa
important el fixatge de Neus Albis, una important professional,
al programa Al dia, ara com que ha desaparegut es fan
repeticions dels informatius tal com vénen editats el vespre, el
matí, bé... per la qual cosa... vespre que ja he dit que no hi
sortim. O per exemple el fet d’haver llevat la pluralitat a través
de llevar les tertúlies de Parlament, la que hi havia el dilluns a
Al dia o la que hi havia el dijous a El Faristol, avui ha anunciat
un nou debat a televisió, ja veurem a partir del mes d’octubre
com va.

Llavors, hi ha altres criteris que tampoc no entenem massa
bé, per exemple, hem vist com la darrera hora no surt, moltes
vegades, als informatius, especialment a ràdio, a vegades passen
coses importants, però és igual, la portada es va repetint amb el
que ha estat la notícia que ha interessat des de primera hora i tal
vegada hi ha una darrera hora i no surt com a portada. És mal
d’entendre.

Bé, tot això és el que voldríem aclarir amb vostè.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat, d’aquest tema ja n’hem parlat en
aquesta seu parlamentària, el tema dels informatius. Em demana
per les directrius o criteris, està bé la correcció, els criteris.

Els criteris són els que professionalment estan establerts, és
que... ens han de disculpar, però en això sí que he de ser molt
caparrut, és que no hi ha altra versió, és única. Els criteris els
estableixen els professionals de la casa, dels informatius, els
periodistes, tant de televisió com de ràdio, amb un procediment
que està molt protocolAlaritzat, que es fa servir aquí, a Canal
Sur, a Canal 9 i a TVGA, i tot funciona exactament igual. 

Bé, aquí hi ha una precisió. Em diu que ha perdut pluralidad
informativa, és que no sé com es pot calibrar si s’ha perdut
pluralitat informativa, que si surt el migdia no surt el vespre, és
que tal vegada el vespre hi ha notícies més importants i més
d’actualitat, que hi ha... sempre que en surt un, en surt un
després del Partit Popular, bé, és que no ho he mirat, però bé, si
parlam de pluralitat, idò pluralitat ha de ser bidireccional, no?,
per a tots. No sé, són conceptes molt relatius.

Que ens agradaria sortir més? A tots, probablement als del
Partit Popular d’Andalusia els agradaria sortir més també, però
bé, la realitat és la que és i els criteris periodístics els marquen
-ho torn dir- els editors, els redactors, els coordinadors dels
redactors i són ells els que estableixen l’escaleta. 

A partir d’aquí no tenc altra resposta, Sr. Diputat, perquè la
resposta és única, està en mans de professionals que estableixen
els criteris per ocupar o per informar d’un tema o d’un altre i
poca cosa més. Això sí, circumscrit a les nostres possibilitats,
als nostres recursos, no podem estar per tot, ho intentam, no
podem gravar tothom, ho intentam, i bé, a vegades s’escapa
alguna cosa, d’aquí i d’allà i de l’esquerra i de la dreta, de tots.
Estic segur que si ho demana al Partit Popular també els
agradaria sortir més. Arribam fins on podem. Intentam fer un
exercici de pluralitat compensat i això ho deixam en mans de
periodistes que han d’actuar amb el seu criteri. 

No li puc contestar res més, aquesta és la única resposta que
tenim.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, ja m’imaginava que
em respondria com m’ha respost altres vegades, amb aquests
criteris. Darrerament li insistesc que això... i no m’ha contestat
a res, li dic que automàticament que nosaltres hem fet unes
declaracions, automàticament, surt la resposta del Partit
Popular, curiosament, no?

És més, ara li diré una qüestió que ens preocupa molt i és
que tenim informació que la cap de premsa del Partit Popular
dicta els titulars que han de sortir a IB3 Ràdio. La cap de
premsa del Partit Popular dicta els titulars que han de sortir a
IB3 Ràdio, Sr. Ruiz. Això és molt greu, el que passa a la ràdio.
De fet, hi ha una qüestió, vostè ha parlat abans d’audiències, i
no ha esmentat les audiències de la ràdio, les de la televisió són
públiques, és impossible amagar-les, a més són generals, les de
la ràdio fa molta estona que no surten i per la informació que
ens arriba hi ha hagut una baixada espectacular i vostès no la
fan pública. Ens preocupa això. 

Ens preocupen -com li he dit- els criteris que se segueixen.
Hem sentit darrerament, a la ràdio concretament,
publireportatges d’empreses privades que curiosament
coincideixen amb el discurs del Govern del Partit Popular que
faran aquí un desembarcament amb no sé quantes inversions i
amb no sé quants de doblers. La darrera que vaig escoltar jo
personalment, fent una propagandassa de Carrefour, un
publireportatge, reportatges, entrevistes també per televisió...
bé, no si estaran molt contentes les patronals de comerç, (...)
PIMECO i AFEDECO, d’aquests publireportatges que entenc
jo que són gratuïts, que com a mínim si cobrassin d’això a la
ràdio, dius bé, com a mínim en treim algun profit!, però la
veritat és que no...

Insistesc també a l’hora de triar els titulars, la manifestació
de Barcelona, a vostè li agradarà o no li agradarà, però el vespre
va tenir 10 línies, sense cap tall de veu, ni un sol tall de veu, en
el matinal ni va sortir, o la portada de les dades d’atur d’agost,
per desgràcia, una xifra rècord d’atur, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, vaig acabant. Xifra rècord de dades d’atur, 5% més que
l’any passat i el titular deia: “Feia 14 anys que no teníem unes
xifres tan bones”, ... bé, la veritat és que vostès poden continuar
negant el que és l’evidència, però, un seguiment de la ràdio i la
televisió ens du a aquesta conclusió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li respon el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat, poca cosa més, vostè en la seva rèplica
ho ha confirmat. Evidentment això és un m’agradaria, això és
un m’agradaria, bé, però és que hi ha uns criteris professionals
davant un m’agradaria. Li sembla malament que hi hagi una
rèplica d’un del Partit Popular després d’un que no és del Partit
Popular, bé, però em parla de pluralitat. Per què no ha de ser
bidireccional la pluralitat? 

Més ressò de la manifestació a Barcelona, és clar que a vostè
li agradaria que això tengués tot el ressò possible aquí, enorme,
i que això fos una altra cosa, l’acceptació que aquesta idea
arrelàs aquí i la poguéssim traslladar, però...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...sí, però bé, al final el que queda és la impressió que a vostè li
agradaria que això es dugués d’una altra manera i que vostè
pogués participar-hi més i que tenguessin més cura de la seva
formació política o d’altres interessos que a vostè li agradaria
que sortissin allà i que no hi tenen cabuda. 

Li torn a insistir, el protocol és molt clar, vull dir, hi ha una
reunió dels editors amb els coordinadors dels redactors que
estableixen quines són les notícies que s’han de cobrir, després
això es trasllada als redactors que són els que cuiden aquesta
notícia i a partir d’aquí es confecciona l’escaleta i l’escaleta...,
a la confecció de l’escaleta no hi és la cap de premsa del Partit
Popular, jo li ho puc assegurar. Li ho puc assegurar, vaja!, m’hi
jugo una mà, ni a la televisió ni a la ràdio. I a la ràdio el
procediment és exactament igual, la responsabilitat està en els
editors i redactors que són els que confeccionen, donen prioritat
a una notícia o a una altra en termes d’oportunitat, de
possibilitat d’assistir-hi o no assistir-hi i bé, al final, el que
impera és un criteri purament periodístic perquè si no, no faríem
feina amb aquesta gent.

A partir d’aquí tot allò altre, torn a insistir-hi, estam
convençuts que aquest mateix discurs el farà la gent del Partit
Popular a Andalusia, n’estic absolutament convençut, perquè és
el discurs de sempre, Sr. Barceló, és el discurs de sempre. Vostè
ho ha dit, probablement aquí en l’anterior legislatura algú diria
el mateix, però a l’inrevés i estam amb aquest bucle que bé,
vostè em va interpelAlar en això i jo li he de contestar això i la
realitat és la que és, que estam en mans de professionals.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 6880/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model de gestió.

Passam a la següent pregunta. Per formular la vuitena
pregunta, RGE núm. 6880/12, relativa a model de gestió, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Cosme Bonet i
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El projecte de llei de
reforma de la Llei general de comunicació audiovisual que s’ha
aprovat en l’àmbit de l’Estat, presentat pel Govern central, ha
obert la possibilitat de canvis en el model de gestió a les
televisions autonòmiques arreu de l’Estat i ha posat damunt la
taula el debat sobre la privatització de les televisions
autonòmiques, un fet del qual aquí, a les Illes Balears,
curiosament en parlam des de fa un any.

Hem recuperat un article d’opinió de fa un any, d’octubre de
l’any passat, que conclou: “en bona part de les regions o a totes
on governa el PP existeix un elevat interès a aprimar-ne
l’estructura, de les televisions autonòmiques, sanejar-ne els
comptes i, desinteressant-se de tota la resta i especialment dels
professionals que hi fan feina, anar així preparant-la per a una
futura privatització”. No és escrit meu tot i que podria compartir
en part aquesta opinió.

Ens ha preocupat, per cert, la resposta a una pregunta
anterior, sobre la supressió de serveis. Em fa la sensació que va
en aquest sentit que aventurava aquest periodista fa un any, no?,
però per altra banda, hi ha informacions bastant contradictòries
sobre el procés del famós capital privat que ha d’entrar dins IB3
i l’ha de salvar: “El Govern no se desprende de IB3 y
mantendrá su financiación pública”, deia un diari dia 24
d’agost. Altres informacions en canvi preveuen una nova
reducció del pressupost, per tant, una certa confusió amb la
informació que es transmet.

El pla d’entrada de capital privat, com dèiem, continua sense
definir-se, ens agradaria saber si pensen en privatització total o
parcial, sé que vostè em va dir que això ho havia de contestar el
conseller de Presidència, però de moment no ha vengut a
contestar les preguntes. El conseller Gómez també descartava
que passàs a mans privades a un altre mitjà. Per altra banda, la
mesa audiovisual demanava que incrementassin la producció
pròpia, una reestructuració real de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, però que es mantingui la gestió pública. Al
mateix temps que diu el Sr. Gómez que no estan previstes més
retallades, avui vostè ens anuncia que tancaran serveis, no ho sé,
li he dit que el felicitaria, el felicito per una informació que deia
un diari digital que li atribueix, a vostè, les gestions perquè no
desaparegui IB3, perquè va ser el mateix president del Govern,
Sr. Bauzá, que en una entrevista afirmava amb tota rotunditat
que “lo más fácil sería cerrar IB3".

En definitiva, davant aquesta certa confusió sobre el futur
d’IB3 que diferents responsables del Partit Popular van
transmetent, entre les diferències que hem sabut, entre un
govern que vol entrar capital privat i el que públicament demana
el sector, que és gestió directa, voldríem saber si vostè ens pot
informar d’aquestes reunions que per la premsa sabem que han
mantingut.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Veig que l’ha preocupat aquest tema,
és lògic i normal, a tots ens ha preocupat aquest tema, l’ha
preocupat a vostè, ens ha preocupat a nosaltres, ha preocupat...
quan parl d’aquest tema, dic l’aprovació de la Llei general de
comunicació audiovisual, li preocupa a vostè, ens ha preocupat
a nosaltres, ha preocupat al Govern balear, preocupa a tots i a
cadascun dels membres de la mesa audiovisual i efectivament,
hi ha hagut reunions per intentar trobar punts en comú per veure
si érem capaços o no de pronunciar-nos sobre el futur de la
televisió. 

Efectivament hi ha hagut reunions, i el resultat és un, només,
és un, només: que s’ha apostat, de les diferents opcions que hi
ha a la llei, que s’ha apostat per la gestió directa. La gestió
directa és el que estam fent fins ara, no s’ha mogut
absolutament res. Això és l’aposta de tots els protagonistes
d’aquesta història, això és l’aposta que s’ha volgut fer pública
amb més o menys encert, però això és el que tots volem per a la
televisió d’IB3. No hi ha més. 

Podem precisar detalls que si vostè després vol hi podem
entrar, però esvaeixi els seus dubtes: gestió directa, el model
que tenim fins ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. Té la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies. Bé, idò en aquest sentit nosaltres, clar, tenim
una sensació que l’interès de modificar la Llei de comunicació
audiovisual venia a obrir la porta al fet d’obrir a la privatització
de la gestió, amb diferents opcions de gestió indirecta, però
també inclou la privatització de la titularitat, que podria produir-
se un cas de despublicatio del servei. Per tant aquest perill ens
preocupa molt, com imagín que també preocupa a molts de
ciutadans i especialment als professionals i també al sector
audiovisual, que de fer feina amb el Govern de les Illes Balears
passaria a fer feina amb una empresa pública. Seria parlar d’una
gran corporació d’àmbit estatal, varen sortir informacions en
aquest sentit. El conseller de Presidència fa poc també deia..., en
sentit contrari deia que si entrava capital privat, i continuava
parlant d’entrar capital privat. Per tant entra capital privat i fan
gestió directa?; això és el que ens agradaria saber, que ens ho
explicàs.

Però al mateix temps, clar, ell deia que seria capital d’aquí,
d’empreses d’aquí. És a dir, nosaltres pensam que en tot això...
La llei els dóna una plataforma molt bona per a la capitalització
i expansió mediàtica de grups i empreses afins al Partit Popular.
Això s’està donant a altres comunitats autònomes i temem que
pugui ser aquí. A nosaltres ens agradaria, vostè ha estat molt
contundent en el tema de la gestió directa, però al mateix temps
el conseller de Presidència va fent declaracions públiques en

què insisteix en l’entrada de capital privat. En quin sentit entrarà
aquest capital privat? Estam parlant de grans corporacions?; ell
diu que no. 

Jo recordaré que aquí vàrem parlar ja en una ocasió que
mitjans econòmics, de temàtica econòmica, consideraven que la
privatització de les cadenes autonòmiques era un gran negoci,
tant per a empreses que afrontin reestructuracions, tancaments,
consultors o fons especialitzats per a l’externalització
d’activitats de grups audiovisuals privats; per tant... I aquí
s’esmentava, per exemple, aquesta gran corporació. Vostè em
parla de gestió directa, però m’està parlant també
d’externalització d’alguns d’aquests serveis que diu que no
faran de reestructuració de personal? Està parlant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha acabat el temps.

EL SR. BONET I BONET:

...de reestructuració de personal? Està parlant de reestructuració
de personal?

Perdoni. Acab. Sé que vostè és possible que no em pugui
contestar del tot, i també sé o puc sospitar que allò que em
contesti avui ho pot desmentir un canvi d’opinió des del
Govern, però el cert és que m’agradaria conèixer la seva opinió
amb més detall.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta en torn de contrarèplica el Sr. Ruiz i
Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. M’he quedat amb les ganes de saber
quina és la seva opinió sobre el model, i m’hauria agradat.
Evidentment jo no el puc interpelAlar. Després m’agradaria,
m’agradaria que després..., m’agradaria que després m’ho
comentàs perquè jo crec que és important, també, saber què
pensa l’oposició sobre aquest tema.

Vegem, la qüestió està ben clara, és a dir, apostam per la
gestió directa. El que passa és que hi ha diferents maneres
d’enfrontar-se als distints escenaris que planteja la llei. Podem
tenir una actitud absolutament passiva, esperar a veure quines
opcions ens dóna la llei, després acollir-nos a una d’elles, o
podem tenir una altra actitud molt més activa, molt més
proactiva, que és dir que nosaltres sabem quin model tenim,
vegem si dins la llei encaixa aquest model, i efectivament això
ha estat el que nosaltres hem fet. Teníem, almenys aqueixa
direcció tenir molt clara quina era l’opció per la qual s’havia
d’apostar, i l’aprovació de la llei l’únic que ha fet ha estat
confirmar que efectivament podíem continuar amb el mateix
model, i quan dic model, dic model de gestió directa cent per
cent, cent per cent el que tenim fins ara, d’acord? 
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I ara intentaré detallar què és el que tenim, que és el que
tenim a la nostra televisió, a la nostra ràdio, perquè podem
parlar de gestió directa però tenim diferents possibilitats. Gestió
directa és el que hi ha Madrid, gestió directa és el que hi ha
hagut a Múrcia, gestió directa és el que hi ha a Aragó, gestió
directa és el que hi ha València i gestió directa és el que hi ha
TV3. A Castella-Lleó no hi ha gestió directa, és indirecta. Però
tot això són models de gestió directa. N’hi ha hagut que han
funcionat i n’hi ha hagut que no han funcionat. Un model de
gestió directa externalitzat cent per cent que és el d’Aragó no ha
funcionat, no ha funcionat. Models de gestió directa amb poca
externalització com són els de Madrid i TV3 ara s’estan
qüestionant. Bé, bé, vegem on és el punt d’èxit de la gestió
directa, i jo crec que el punt d’èxit de la gestió directa és el que
nosaltres feim servir aquí i és el que Aragó està fent servir a la
seva televisió, que és molt semblant al que nosaltres tenim aquí.
Es tracta de cercar el punt d’externalització que compensi
l’interès públic, per tant que l’administració tengui la
possibilitat de controlar el que es fa i el que no es fa, i
l’externalització suficient com perquè la utilització dels recursos
sigui òptima, i estam en aquest supòsit. Per això l’aposta que
feim per la gestió directa, aquesta gestió directa, és la correcta.

Vostè em dirà que ho ha dit el conseller. Bé, el que hagi dit
el conseller..., ho ha d’aclarir ell, evidentment jo no puc explicar
el que ell ha volgut dir. Però jo li diré el que jo sé.
L’externalització es fa amb entitats privades, amb empreses
privades, que són les que fan, entre altres coses, la producció o
els informatius, la producció pròpia o els informatius, i això és
una participació d’empreses privades, això és capital privat que
està colAlaborant amb IB3, però ningú no s’ha d’espantar perquè
és el que hem fet fins ara, vull dir que aquí no hi ha canvis
radicals de cap manera. És a dir, fins ara hem tengut la
participació, amb aquesta externalització moderada, amb un
nivell important però moderada que ens ha permès controlar la
nostra televisió, d’empreses privades de la nostra comunitat i ha
funcionat. I per què fins ara no ha anat bé i ara ha d’anar bé? Idò
perquè el que hi ha hagut ha estat un malbaratament absolut i un
descontrol de disciplina pressupostària brutal, que és el que sí
que és vera que ha posat en qüestió aquest model, però aquest
model, practicat amb una restricció pressupostària ajustada...

LA SRA PRESIDENTA:

Sr. Rivero, ha d’anar acabant.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Acab. ...ajustada al que tenim aquest model funcionarà,
n’estic absolutament convençut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 6882/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei públic d'IB3.

Passam a la següent pregunta. Per formular la novena
pregunta, RGE núm. 6882/12, relativa a servei públic d’IB3
Ràdio, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Damià Borràs i Barber. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Possiblement vostè i jo, Sr. Director,
coincidirem, més que vostè amb el Grup Popular, que
l’audiència no és el primer mesurador d’una televisió o una
ràdio públiques. El Grup Popular sempre li demana per
audiència, audiència, audiència, i vostè sempre matisa que
audiència no és el primer maldecap que té, el primer objectiu
que vostè té. En tot cas l’audiència sempre està condicionada,
i ho compartim, m’estic segur, al compliment de servei públic
que ha de tenir una televisió i ha de tenir una ràdio públiques.
Crec que el mesurador hauria de ser la capacitat que tengui
l’oient de comprendre la realitat de la comunitat en què viu a
través de la programació de l’emissora.

Per tant crec també que un altre mesurador hauria de ser la
defensa dels valors comuns dels ciutadans que conformen una
comunitat: la seva història, la seva cultura, la seva llengua, el
seu patrimoni, el llegat, tot això que fa ser un país així com és.

I entenc també, evidentment, que l’altre mesurador ha de ser
la capacitat d’informar amb equitat, rigor, professionalitat i
independència professional. La informació, sobretot a un mitjà
públic, ha de permetre a l’oient poder comprendre la realitat del
país on viu. La informació ha d’ajudar els ciutadans, a través de
dades objectives, a comprendre. La informació no ha de
justificar allò que passa sinó que ha d’ajudar a comprendre la
realitat del país. Per tant tampoc la informació no ha de
justificar les decisions del govern sinó explicar la realitat
política d’aquell país, sobretot un mitjà públic, que mai no ha de
poder amagar la realitat ni l’ha d’emmascarar darrere
d’expressions amables, darrere la realitat aparent d’un país com
són les seves fires, festes i inauguracions, sinó a través del que
realment preocupa els ciutadans. Evidentment hi ha vegades que
l’entreteniment guanya molt de pes; altres vegades els oients
demanen informació i poder comprendre la realitat del país.

En aquest context, i deixant assentat molt clarament que crec
que IB3 Ràdio té uns magnífics professionals que hi fan feina,
m’agradaria que vostè opinés sobre la situació de audiència i
seguiment de programacions que fan els ciutadans de les Illes
Balears -el Sr. Barceló ja ho ha esmentat- a IB3 Ràdio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Amb tota franquesa, no tenim per què
amagar les coses. Estam fent feina en un projecte per aconseguir
una major acceptació de la nostra ràdio. Abans el Sr. Barceló
deia que no havíem donat dades de seguiment de la ràdio; bé,
idò jo dic aquí ara que sí que feim feina per intentar aconseguir
una major acceptació i seguiment de la nostra ràdio. Això és una
realitat, és francament millorable. També ho és la televisió,
tampoc aturarem per intentar millorar en l’acceptació de la
nostra televisió.

Per tant això és una prioritat nostra. Probablement ho hem
aconseguit amb més èxit a la televisió que no a la ràdio però
estam fent feina. Podríem morir d’èxit si això funcionàs (...) tant
a la ràdio com a la televisió, ja podríem plegar i fora. Per tant
que costi més o menys està dins la nostra feina i jo entenc que
amb mesures correctores ho aconseguirem.

En qualsevol cas sí que em preocupa, i ho he deixat clar a la
meva primera intervenció, malgrat que vostè ho hagi volgut
dissimular un poc, la vinculació directa que fan d’acceptació, és
a dir, audiència, amb el compliment d’un servei públic. Això em
preocupa, perquè independentment que jo parli d’audiència
intent deixar molt clar que no és la nostra prioritat, però és que
vostè amb el plantejament que em fa de la pregunta deixa molt
clara la vinculació: no hi ha interès públic si no hi ha audiència
i no és així, i no és així, no van de la mà. Per tant m’agradaria
que intentàs distingir les dues coses perquè si no convertirem
això en una ràdio i en una televisió comercial, que no és el
nostre objectiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. En torn de rèplica té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Intentaré en aquesta segona intervenció
demostrar-li que no confonc audiència amb servei públic. Miri,
segons el darrer Estudi General de Mitjans IB3 Ràdio té 10.000
oients, vostè em contradirà si m’equivoc, i el 2009 IB3 Ràdio
tenia 23.000 oients. El 2009 Catalunya Ràdio tenia 3.000 oients,
i en la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans té 37.000
oients. Són dos serveis públics i resulta que quasi quatre
vegades més oients tenen interès a seguir un servei públic de
fora de la nostra comunitat però que té una vinculació de
llengua, i la defensa de la llengua crec que és un valor important
de servei públic, i per tant entenc que alguna cosa passa. 

Si açò ho interpretam a través de l’Institut Balear d’Estudios
Avanzados, aquesta primera 2012, situació audiència d’IB3 d’un
2,4% d’audiència. És la pitjor quota d’ençà que l’IBES fa
estudis d’audiència. Ha arribat a estar al 6% de la quota
d’audiència IB3 Ràdio i en aquests moments està, segons
l’IBES, en 21.943, més que duplica la informació de l’Estudi
General de Mitjans, és més favorable a IB3, més que duplica,
però evidentment està molt per davall també de la informació
del seguiment de Catalunya Ràdio que dóna l’IBES i està per
davall d’una ràdio local de Mallorca com és Ràdio Murta, que
té 23.181 oients. Ràdio de proximitat, Ràdio Murta aconsegueix

l’objectiu de ser més pròxima als mallorquins que no IB3 Ràdio,
que és un problema. I no és que confongui audiència, és que és
un indicador de la capacitat de proximitat que té IB3 Ràdio. I
que Catalunya Ràdio tengui moltíssima més audiència a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa, les tres illes -a Formentera no
hi ha mesurador- on està mesurada és una indicador també que
hi ha un públic que entén que la necessitat de comprendre el
país passa per altres informacions, per altres programes que els
que fa IB3 Ràdio, perquè si té quasi quatre vegades més és que
hi ha una realitat, hi ha un món, passen coses en aquesta
comunitat, passen coses al món que interessen als ciutadans de
les Illes Balears i que igual són alienes a l’actual programació
d’IB3 Ràdio.

Jo no repetiré la intervenció del Sr. Barceló sobre els
informatius d’IB3 Ràdio, però evidentment, jo que no crec que
s’hagi de valorar l’audiència com el primer objectiu sí que
entenc que..., li he posat un exemple d’una ràdio molt pròxima,
és una ràdio que Montuïri que aconsegueix molt més l’objectiu
de proximitat, li he posat un servei públic com és Catalunya
Ràdio que dins la nostra comunitat té molta més fidelitat dels
seus oients en aquests moments que té IB3 Ràdio.

Vostè em desmentirà si les xifres són equivocades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...però entenc que proximitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

...ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i defensa de la identitat i de la llengua són dos valors -estic
acabant, presidenta- que hauria de defensar IB3 Ràdio i que no
li dic que no els defensi; crec que no els defensa, vostè pensarà
que sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...però que no..., que els oients no li fan cas. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta en torn de contrarèplica el Sr. Ruiz i Rivero.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, jo crec que no hi ha gaire més
discussió. Evidentment jo ara no entraré a discutir les xifres de
l’EGM, és que no hi entraré, perquè segons com les agafi el
resultat pot ser un altre o no. Jo em quedaria més amb
l’evolució, potser amb l’interanual, perquè potser hi ha onades
que posen la pell de gallina del resultat que donen. Per tant... El
que passa és que no anirem a qüestionar. El que sí m’agradaria
és que això es miràs amb un espai de temps molt més llarg. Per
tant aquí les xifres són més fiables.

En qualsevol cas, torn a insistir, estam fent feina per intentar
millorar aqueixes dades. Hi ha qüestions que ens indiquen que
efectivament tenim (...) i tenim la capacitat per millorar tot això,
entre altres qüestions, bé, que a nivell informatiu som l’única
ràdio que no fa desconnexions a nivell estatal amb una altra
ràdio, per tant això ens ha de donar la possibilitat d’explicar
amb més detall el que passa aquí. Hi ha moltes emissores locals
també que fan servir la nostra programació per ocupar un espai
de la seva graella. 

I després hi ha qüestions que m’agradaria traslladar aquí, i
per això vull distingir el que és el concepte d’acceptació del que
és interès públic, o servei públic. És més que probable que hi
hagi una càrrega molt important de principis que regeixen el
servei públic a la nostra ràdio, perquè s’està cuidant de temes
que altres ràdios, les comercials, d’un perfil extraordinàriament
comercial, no se’n cuiden, que és la cultura, l’educació, serveis
socials... Això no ho trobareu a una ràdio purament comercial;
a la nostra, sí. I d’això ens hem de cuidar, agradi o no agradi.
On podem tenir el problema? Que potser el format no és
l’adequat, o el format no té l’acceptació que ens agradaria i que
la televisió sí que el té. Però quan parlam de serveis públics, de
serveis d’utilitat social, de serveis..., com els vulgui dir, la
càrrega que té la nostra programació és notable, eh?, és notable,
i si escoltau la ràdio els horabaixes us n’adonareu tot d’una. 

Ara, en quin sentit feim feina? Intentam compensar aquests
continguts amb el format que sigui suficientment atractiu com
perquè sigui escoltada igual que la televisió és vista, amb aquest
nivell d’audiència, i per això tenim un director que té cura
d’aqueixa feina, tenim uns responsables que en tenen cura, que
ho estan analitzant amb detall, i jo crec que independentment
que la pròxima onada de l’EGM digui una cosa o una altra, que
probablement millorarà, o no, ja ho veurem, la continuïtat, el
termini més llarg és el que ens interessa, i evidentment podeu
estar ben tranquils que les mesures..., nosaltres som conscients
d’això que plantejau i establirem mesures correctores sense cap
problema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz.

10) Pregunta RGE núm. 6891/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Mesa audiovisual.

Passam a la següent pregunta. Per formular la desena
pregunta, RGE núm. 6891/12, relativa a Mesa audiovisual,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Fernando
Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim amb vostè, Sr.
Director General, amb la valoració que fa en el tema de les
audiències, tot i que potser no és el criteri més important o que
és un criteri que s’ha de tenir en compte, sí que creim que no
s’ha de tenir audiència a qualsevol preu. Això efectivament no
és un criteri que hagi de regir a la televisió pública. La televisió
pública ha de tenir altres criteris, com són els criteris
vertebradors, cohesionadors, els criteris dels serveis informatius
imparcials, objectius... Això és el que ha d’imperar dins el
model audiovisual públic. 

Però veure que s’està aplicant tota una sèrie de criteris
periodístics imparcials, veure que s’ha produït una
reestructuració i una redimensió de la televisió pública, veure
que s’ha reduït el pressupost al 50% i que això no és un obstacle
perquè a més les audiències pugin, això ens dóna satisfacció, i
això significa que és perfectament possible tenir una televisió
pública que està en sintonia amb la nostra societat i tenir una
televisió pública més rendible i més equilibrada per la situació
econòmica en la qual ens trobam, i per això li volem donar
l’enhorabona.

A més a més també li volem transmetre la nostra satisfacció
per l’interès que vostès demostren en el sector audiovisual.
Abans vostè ens ha comentat que el cent per cent  de
productores contractades eren d’aquí, de la nostra comunitat
autònoma. I també hem vist que aquest estiu vostè s’ha assegut
amb la Mesa audiovisual, per tal de parlar del nou model
audiovisual, sobretot després de la llei estatal que s’ha aprovat,
la Llei general de comunicació audiovisual recentment i això
implicarà modificacions jurídiques necessàriament al nostre
règim jurídic audiovisual aquí, a les Illes Balears, perquè en el
moment en què es dóna la possibilitat de gestionar amb capital
privat, ... vostès saben perfectament que la Llei d’IB3 no dóna
aquesta possibilitat, no dóna aquesta cobertura, per tant, si es va
per aquesta línia, o si es vol introduir de manera mixta aquesta
línia de gestió de capital privat, s’haurien de fer les
modificacions normatives i legals oportunes.

Per això creim que és important asseure's, com dèiem, amb
el sector i vostè ho va fer. També podem constatar que des del
primer moment que el Govern de les Illes Balears va prendre
possessió, va tenir especial interès a prendre les decisions més
importants que afectaven a l’ens públic, amb el sector
audiovisual, amb la Mesa audiovisual i això es va veure d’una
manera clara, malgrat hi va haver aquell intent que la televisió
no pogués tenir els canvis que havia de tenir després d’unes
eleccions democràtiques.
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Tot i això, insistim a donar-li l’enhorabona perquè creim que
en aquests moments de dificultats s’ha d’escoltar el sector
audiovisual, sobretot quan estam parlant de canvis importants
en la regulació jurídica que ve des de Madrid. I per això ens
agradaria saber quines varen ser les conclusions, o quines varen
ser les recomanacions que li varen fer arribar els membres de la
Mesa audiovisual a vostè.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. Diputat. Ara vostè ha fet una mica de memòria
de quin ha estat el recorregut de la nostra feina, destacant la
lluita contra el deute i la despesa que s’havia mantingut fins ara
i les limitacions pressupostàries amb les quals intentam arribar.
Bé i m’han vengut al cap dos conceptes que tal vegada han
passat desapercebuts, però jo crec que és important destacar-ho
i que a l’inici d’aquesta legislatura pareixia que ningú no tenia
clar com acabaria això. 

Primer de la continuïtat de la televisió, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Hi va haver molt de debat,
afortunadament ens hem oblidat d'això, sobre la continuïtat o
no, si es tancaria o no la televisió. Hem assumit amb certa
normalitat que continuarà, afortunadament, però és que és un fet
destacable i ja el donam per fet i jo des d’aquí m’agradaria
destacar-ho. Això ja està consolidat, hem tancat un capítol. Hem
fet una passa més enllà.

Ara ja sabem que continuarà. Com continuarà? En mans
d’un particular, la posarem a la venda, la destrossaran i la
vendran a trossos. Com es farà això? Ja tenim la gestió directa,
ja sabem quin serà el model de gestió a la nostra televisió, és
l’actual. Vull dir que és també una passa molt important. A poc
a poc tancam capítols, però desgraciadament passen
desapercebuts. I per a mi són fites molt importants. Ja hem
abandonat la discussió de la continuïtat, ja sabem quin amb quin
model gestionarem tot això. Això s’ha de destacar i això s’ha de
dir, per això ho he de dir i he aprofitat que vostè ha recordat
totes les passes que hem seguit per fer-ho.

Sí que és cert que el president de la nostra comunitat va
convocar la Mesa audiovisual, juntament amb IB3, per, una
vegada tenir aprovada la Llei general de comunicació
audiovisual, saber els protagonistes de tota aquesta història què
en pensaven. I la voluntat de la convocatòria va ser aquesta,
saber la Mesa audiovisual, són els primers interessats del sector
audiovisual, evidentment, de la nostra comunitat, què pensaven
de tot això. Per això vàrem convocar una primera reunió,
dirigida pel conseller Gómez, on es tractava d’això, de dir els
protagonistes del nostre sector, els més interessats, què
opinaven.

Jo francament era un poc reticent que això donàs bons
resultats, perquè primer s’havien de posar d’acord tots els
membres de la Mesa audiovisual, com saben allà hi ha distints
colAlectius i interessos i després, un cop aclarida la seva opinió,
traslladar-la al Govern i a IB3. Pensava que això era complicat.
Bé, la meva sorpresa va ser que la primera reunió que vàrem
tenir, torn insistir, escassos dies després d’haver aprovat la Llei
general audiovisual, ens reunim i tots coincidim que el millor
model és aquest que tenim i que hem tengut fins ara de la gestió
directa.

Per tant, i amb això tancam el capítol de la gestió, la
satisfacció ha de ser plena. Vull dir que coincidim tots que
això..., vull pensar que les altres formacions polítiques també,
coincidim que aquest és el millor model, ben gestionat i
evidentment amb les diferències que jo he explicat abans quan
parlàvem de models. Per tant, la satisfacció és absoluta i plena.

Ara la Mesa audiovisual, amb la qual tenim una relació molt
fluïda, vol anar més enllà i vol transmetre certes recomanacions.
Evidentment està en el seu dret i des de la direcció general
s’escoltarà i se'n prendrà nota. Però evidentment a qui toca
dirigir aquesta ràdio, aquesta televisió és al director general amb
els seus directors. Jo en prendré nota, però l’estratègia la tenim
ben definida. Jo ja els he dit que evidentment ho llegirem, ho
mirarem i probablement farem nostres les idees que ens
traslladin, però altres no. Però bé, ells faran les seves
recomanacions i amb aquesta comunicació fluïda i contínua que
tenim, evidentment en prendrem nota i els farem cas.

A partir d’aquí, jo crec que el paper de la Mesa audiovisual
també ha estat notable, aquestes reunions pràcticament no tenen
massa sentit que continuïn, perquè ja s’han pronunciat. I a partir
d’aquí el que toca és veure quin pressupost tendrem per a l’any
que ve i dissenyar una nova estratègia que vagi en la línia de
l’interès general i comú de tots els protagonistes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pot continuar...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només volia agrair la seva resposta
i li volia donar l’enhorabona perquè creim que és aquest un dels
temes cabdals i importants que ens preocupava a nosaltres com
a grup parlamentari i jo crec que preocupava a tot el sector
audiovisual. I li vull donar l’enhorabona perquè podem
consensuar el model de gestió, en aquest cas pareix que hi va
haver un acord total que fos gestió directa i fa que l’interès del
Govern de les Illes Balears i també de la direcció de l’ens públic
de la televisió és anar en sintonia amb el sector audiovisual, que
és el sector empresarial de la nostra comunitat autònoma. Per
tant, li volem donar l’enhorabona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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11) Pregunta RGE núm. 6893/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya publicitària de FORTA.

Passarem a la següent pregunta. Per formular l’onzena
pregunta RGE núm. 6893/12, relativa a campanya publicitària
de FORTA, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La Federación de
Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómico es
una asociación sin ánimo de lucro que asocia a organismos con
entidades de derecho público para la gestión directa de los
servicios de radiodifusión y televisión de las diferentes
comunidades autónomas. Por lo tanto, una de sus misiones es
potenciar la imagen de las televisiones autonómicas en lo que es
el mercado publicitario.

Recientemente se ha presentado una campaña de FORTA en
este mismo sentido y por lo tanto, la pregunta de nuestro grupo
parlamentario es la siguiente: ¿cuál es la valoración que hace de
la campaña publicitaria que Forta pondrá en marcha los
próximos días?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Diputado. Si le tengo que ser franco, no me
gusta, no me gusta que FORTA tenga que hacer una campaña
de este estilo y le voy a intentar por qué. A nadie se le escapa
que esta crisis está golpeando de manera muy fuerte a todas las
empresas y eso se refleja directamente en la inversión que hacen
en publicidad en todos y cada uno de los medios. Y FORTA,
que como saben es la federación de las distintas organizaciones
de televisión autonómica, está viendo muy, muy dañadas sus
previsiones de ingresos publicitarios y comerciales por dos
motivos. Primero, porque la crisis -insisto- golpea de manera
muy fuerte a las empresas y lo primero que se resiente es su
capacidad de invertir en publicidad y eso evidentemente
también lo notamos en las televisiones y radios autonómicas que
esa cifra baja de manera notable. Pero no sólo nos golpea eso,
nos golpea otra cuestión que es de orden estratégico y logístico,
que es la fusión de los grandes operadores, Cuatro y Telecinco,
Antena 3 y la Sexta, que prácticamente se llevan el 90% del
mercado publicitario, estoy diciendo el 90% del mercado
publicitario. El 10% restante se lo tienen que repartir las
televisiones autonómicas y las televisiones temáticas de
diversos operadores prácticamente marginales. 

Eso describe una situación complicada. Los ingresos
publicitarios en algunas televisiones han bajado en torno al
35%, en algunas ha llegado hasta el 50%. Es una situación que
necesita un auxilio y un socorro inmediato. Y la FORTA intenta
con esta campaña amortiguar eso. Ha confeccionado esta
campaña, lo que intenta es diferenciar la publicidad de las
televisiones autonómicas del resto, haciendo especial hincapié
en esa proximidad y en esa identidad que debe de haber entre las
televisiones autonómicas y su población. Utilizando eso y
utilizando recursos grastronómicos, en este caso un pincho, cada
uno lo hace en su comunidad como puede, o como le guste más.

Básicamente la campaña es esa, llegar a todos y al gusto de
cada uno y vamos a intentar trasladar eso. Si tu quieres que
realmente tu producto llegue bien y de manera directa, utiliza
las televisiones autonómicas, pero es una campaña que se
produce por necesidad, no por gusto, ni para mejorar una cifra,
se produce a modo de auxilio para intentar recuperar los
ingresos publicitarios que se perdieron.

A partir de ahí, como no podía ser de otra manera, IB3
participa también con los espots que ya han podido ver de 30
segundos. Tiene cobertura también en la radio y en distintas
revistas especializadas de marketing y publicidad donde se hace
eco de esta campaña que se ha iniciado.

Pero insisto, no me gusta porque nace de la necesidad y no
hay otra opción. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

12) Pregunta RGE núm. 6895/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a futur dels drets esportius concrets.

Passam a la següent pregunta. Per formular la dotzena
pregunta RGE núm. 6895/12, relativa a futur dels drets esportius
contrets, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Director General de IB3. Las
dificultades no están siendo un obstáculo para nuestra radio y
televisión autonómica en la necesidad de difundir el deporte y
mucho más nuestro deporte, ya que demuestran la buena
sintonía entre este ente público y los responsables federativos
deportivos autonómicos. Por ello darle la enhorabuena.
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Como ya se ha dicho, esta cadena pública no apuesta por los
costosos contratos -ya lo he reiterado- millonarios del pasado,
descartándose convenios deportivos que han supuesto un fuerte
gravamen para el futuro de IB3. Recordemos como también hoy
ha manifestado usted Sr. Ruiz, IB3 dejó de emitir en abierto
partidos de la liga de primera división para ajustarse, además de
no emitirse en exclusiva. Igual caso se puede aplicar a la
llamada Fórmula 1 de carreras automovilísticas.

Destacar la puesta en marcha de nuevas fórmulas que
aporten viabilidad a la retransmisiones deportivas,
especialmente nuestro fútbol regional, clara apuesta de la actual
dirección de IB3 que consideramos muy positivo. Por último
destacar la valoración muy positiva por parte de la Federación
de Futbol de las Illes Balears a la emisión del programa Fútbol
de ca nostra que IB3 ha programado para los sábados al
mediodía y que agradará mucho a los espectadores que sigan a
sus equipos locales.

Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta al Sr. Director
General. Sr. Ruiz, ¿cuál es el futuro de los derechos deportivos
contraídos por IB3?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Diputado. La respuesta va a ser muy
contundente, no tienen futuro, no tienen futuro porque no nos
podemos permitir pagar por el derecho de retransmisiones
deportivas, ya lo he anunciado en distintas ocasiones, porque
independientemente de que nos gustase o no nos gustase poder
disfrutar de esas retransmisiones deportivas, a día de hoy con
nuestro presupuesto y con las posibilidades que eso supone, no
podemos permitirnos el lujo de pagar por retransmisiones
deportivas. No podemos permitirnos el lujo que antes sí se
permitían de pagar hasta 8 millones de euros anuales en
derechos para retransmisiones deportivas, como fue el año
2010, 2011 y parte de este 12, que hemos tenido que hacernos
cargo de una importante cantidad. Por lo tanto, no tienen futuro.
De momento no está contemplado el pago de más derechos
deportivos por retransmisiones deportivas. ¿Y esa es mala o
buena noticia? No lo sé, porque a lo mejor a alguien que no le
guste el deporte, no está dispuesto a que se pague con sus
impuestos ningún tipo de derecho de retransmisión.

En cualquier caso, tendríamos la posibilidad de valorarlo si
presupuestariamente tuviéramos la capacidad, pero como no la
tenemos, tenemos que resolver y liquidar esa posibilidad. A
partir de ahí, y en auxilio de alguna entidad que acude a
nosotros para ver cómo podíamos ayudar, una vez anunciado
públicamente eso, que todo el mundo acepta con cierta
normalidad, incluso los interesados y con comprensión en la
situación que estamos, pues bueno, intentamos ingeniárnoslas
para ver cómo podemos ayudar a distintas entidades deportivas
para que puedan transcurrir con naturalidad las nuevas

temporadas y para hacerse cargo de algunos gastos a que tienen
que hacer frente.

Y lo estamos haciendo especialmente en el futbol, que son
los que más rápidamente se han puesto a trabajar con nosotros
para ver si hay algún tipo de colaboración para que ellos puedan
ingresar algo a cambio de que IB3 pueda disfrutar y todos
nuestros seguidores de sus imágenes en nuestra pantalla,
imágenes de sus eventos deportivos.

El principio de acuerdo que todavía no está firmado es
básicamente que nosotros corremos con los gastos de
producción, es decir llevar las cámaras, nuestros trabajadores
ahí para que se hagan cargo, sin pago de derecho ninguno y que
luego ellos, con un trabajo que puede ser mejor o peor para
ellos, procuren ingresos comerciales que luego repercutirán en
cada una de las entidades o clubes. Por lo tanto, ellos se hacen
corresponsables de esos pagos y efectivamente, están trabajando
en ese sentido.

La idea ha tenido buena acogida entre las entidades que se
han puesto a trabajar, porque en ello ven una posibilidad de
recuperar algunos de los gastos en los que incurren,
simplemente por pertenecer a una federación, o por tener que
participar de una liga, tarifas que no se han revisado
increíblemente. O sea, los clubes no llegan a pagar esas tarifas
y nadie las revisa. Sin embargo nosotros tenemos que pagar
derechos. En cualquier caso y obviando esa consideración,
insisto que estamos trabajando en eso porque nos interesa,
porque tiene también su interés público que se pueda reflejar en
nuestras televisiones en los eventos deportivos, estamos
colaborando con las distintas entidades.

A partir de ahí, decirle que muy desencaminados no vamos,
porque ha habido otras televisiones que nos han pedido
información sobre este tipo de convenio o acuerdos, para ver si
ellos por lo menos pueden iniciar negociaciones con sus
entidades respectivas para ver si pueden hacer algo parecido en
cada uno de sus territorios. Canal 9, incluso Radiotelevisión
Española, que se ha interesado por este formato para ver si ellos
lo pueden valorar y también aplicar en el ejercicio de sus
responsabilidades y acuerdos futuros que pueden tener con
entidades deportivas.

Por lo tanto, el futuro del pago de los derechos es nulo
porque no vamos a pagar derechos por emisión de eventos
deportivos, no podemos. A partir de ahí, lo que no podemos
tampoco y no es nuestra voluntad, dejar en la estacada a las
entidades deportivas. Y si encontramos fórmulas de
colaboración con ellos lo haremos. Pero insisto, sin pagar
derechos deportivos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ruiz. Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Para finalizar, sólo agradecerle esa
racionalización que hoy nos ha explicado de un dinero que es de
todos y tan escaso. También darle la enhorabuena por esa
fórmula del principio de acuerdo pionera, creo que beneficiará
a este interés público, a los espectadores y por supuesto a
nuestros equipos deportivos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol intervenir?

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 del càrrec que l’ha
acompanyat.

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

Moltes gràcies.
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