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(Inicia la direcció de la sessió el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Bon dia a tots, senyores i senyors diputats. 

I. Elecció de president/a i de secretari/a de la comissió.

Començam la sessió d’avui, i atès que el secretari d’aquesta
comissió va presentar la renúncia al càrrec deman si hi ha
qualque petició amb relació a l’elecció del secretari.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, demanaríem alteració de l’ordre del dia per
tal de fer l’elecció de president i de secretari. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Hi ha qualque inconvenient que
s’alteri l’ordre del dia i puguem elegir directament el president
i el secretari d’aquesta comissió?

EL SR. BONET I BONET:

Per part del Grup Parlamentari Socialista no hi ha cap
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari MÉS...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

També ens va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, anem a elegir el president
i el secretari d’aquesta comissió i demanaria si els grups
parlamentaris volen que es faci votació o accepten que es pugui
fer per proclamació.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, nosaltres proposaríem Carlos Veramendi,
president i Llorenç Galmés, secretari. 

EL SR. PRESIDENT:

Els altres grups parlamentaris?

EL SR. BONET I BONET:

Nosaltres no proposarem ningú, però sí que demanaríem
votació si es pot fer a mà alçada.

EL SR. PRESIDENT:

A mà alçada?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. BONET I BONET:

Idò que proclamin.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres tampoc no presentarem alternativa i tampoc no hi
ha cap problema per fer-ho per assentiment.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, entenc que per proclamació queden
nomenats president i secretari d’aquesta comissió els dos
diputats proposats pel Grup Popular. Per tant, queden
proclamats.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Buenos días a todos. 

A continuación pasamos al punto segundo del orden del día
que consiste en las preguntas RGE núm. 948, 1033, 1034, 1035,
1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 i 1044/13. Asiste el
Sr. José Manuel Ruiz y Rivero, director del Ente Público de la
Radiotelevisión de les Illes Balears, acompañado de la Sra. Mar
Adrián Cortell, directora de IB3 Televisión, y el Sr. Xavier
Muntaner Roca, director de IB3 Radio.

II.1) Pregunta RGE núm. 948/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a ERO i precarietat laboral a IB3.

Para formular la primera pregunta RGE núm. 948/12,
relativa al ERO y precariedad laboral en IB3, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario MÉS Sr. Gabriel Barceló y
Milta. Tiene la palabra, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies. En primer lloc, donar la benvinguda als
representants de la direcció d’IB3. Aquesta pregunta es va fer
abans, lògicament, que hi hagués un acord amb relació al darrer
ERO, però això no lleva que considerem que per part de la
direcció s’hagin de donar les explicacions corresponents. 

En poc temps diverses empreses subcontractistes de la ràdio
i la televisió pública de les Illes Balears han hagut de fer ERO
amb acomiadaments de part de les seves plantilles, primer va ser
un ERO que va suposar setze acomiadaments de periodistes, ara
ha estat l’àrea tècnica d’emissions que ha vist com hi ha hagut
vuit acomiadaments i, a més, baixades de sous entre el 10 i el
12%, d’uns sous que, sobretot en el cas dels tècnics, ja eren molt
baixos.

Tot això ve a afegir-se a les dificultats, que nosaltres
entenem que hi ha, de coordinació, perquè distintes àrees duen
distintes qüestions dins la Radiotelevisió de les Illes Balears,
distintes UTE, diversitat de plantilles, divisions de comitès,
personal que fa una feina i una altra i, mentrestant, bé, IB3 s’ha
rentat les mans, ha dit que això no tenia res a veure amb ells,
però la realitat és que són les qüestions del dia a dia de com es
du el pressupost i de com es compleix o no es compleix amb el
pressupost assignat a la Radiotelevisió de les Illes Balears el que
provoca aquesta situació. 

Per tant, volíem saber, per part de la direcció, com valoren
aquesta situació?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Barceló. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, Sr.
Diputat, poca cosa podem fer, poc marge de maniobra tenim
nosaltres quan el que tenim és un mandat d’aquesta casa que ens
diu el que podem gastar i el que no podem gastar. A partir
d’aquí, i en parlarem d’estructuració de l’ens i tot el que vostè
ha plantejat en la seva pregunta, però difícilment nosaltres tenim
marge de maniobra. Per tant, el que feim és acatar un mandat
d’aquesta casa i a partir d’aquí prendre decisions en
conseqüència amb allò que ens han ordenat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rivero. En turno de réplica interviene el Sr.
Barceló i Milta. Tiene la palabra.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, efectivament, resulta que IB3 el 2012 tenia un pressupost
de 30 milions, el va superar àmpliament, es va fer un ingrés
extra de 12 milions a finals de l’any passat, els 12 milions que
s’havien sobrepassat d’aquest pressupost, però la realitat és que
mentrestant els treballadors han acabat pagant aquesta situació.
Jo entenc que vostè digui que no són empreses directament o no
són treballadors directes de l’ens i que, per tant, vostè poca cosa
hi pot fer, però la realitat és que això sí afecta al dia a dia d’IB3,
aquests acomiadaments, el fet que no hi hagi un conveni marc
de tots els treballadors, el fet que s’hagi repartit d’aquesta
manera. Entenc que a l’ens li pugui anar bé, però des del punt de
vista de responsabilitat social corporativa és molt discutible que
es doni aquesta situació, fins i tot es fa propaganda per part
d’IB3 d’acords amb els temes de responsabilitat social
corporativa que llavors no aplica a les seves pràctiques
empresarials a l’hora de dur a terme la gestió de personal.

A més, en aquesta darrera vaga que hi ha hagut, hi ha hagut
una qüestió on jo crec que també s’ha de reflexionar a veure per
què ha passat, es va acabar informant al final d’aquesta vaga
quan ja s’havien tallat les emissions per mor de la vaga. Entenc
que es volgués minimitzar aquesta qüestió, però que a primera
hora del matí els telespectadors es trobassin la pantalla en negre
a causa d’aquesta vaga i no hi hagués cap nota informativa ni a
la web ni s’hagués parlat fins al noticiari del migdia, a part que
ja havien passat moltes hores i prèviament no s’havia informat
de res; no és normal, per tant, com dic aquest tancament de
notícies que es fa per part d’IB3. 
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Jo sé que vostè, evidentment, no voldrà parlar de censura
informativa, fins i tot em pot retreure que nosaltres vàrem fer un
comunicat on denunciàvem precisament aquesta situació
després que vostès haguessin anunciat efectivament o fet esment
a aquesta vaga, però el cert és que durant hores no es va produir
aquesta informació. Són coses que a vegades poden passar i
poden no passar, però crec que hem de fer mirar exactament els
criteris del que és notícia i del que no ho és, i pens que informar
prèviament d’aquesta vaga i que es tancaria l’emissió era el
mínim que els telespectadors d’IB3 es mereixien, tenir aquesta
informació. 

Una cosa que no té res a veure amb aquest tema, però que ha
passat aquests darrers dies, que també demostra que a vegades
les informacions no surten, a dimitit el director de Comerç de
Cort i no s’ha informat, no ha sortit ni a IB3 Ràdio ni a IB3
Televisió aquesta dimissió del director de Comerç de Cort per
un problema de violència de gènere. No es va informar. És un
altre exemple perquè vegi com van les coses.

Per tant, nosaltres demanam com sempre, transparència, que
s’aclareixin les qüestions de gestió; vostè ha dit moltes vegades
aquí que tal com es gestiona IB3 ja els va bé, que la situació del
personal és correcta, però el que està clar és que hi ha un
problema molt evident que es produeix contínuament i que, en
aquest cas, ho paguen treballadors "mileuristes" que es veuen en
el carrer per mor d’uns problemes de gestió i on IB3 no pot
mirar cap a una altra banda perquè és responsabilitat directa
d’aquesta gestió que es du a terme a IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Barceló. En turno de contrarréplica interviene
el Sr. Rivero. Gracias.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Vegem, perquè
ha comentat moltes coses i totes elles evidentment molt
importants. Nosaltres tenim la responsabilitat de governar i
dirigir aquesta casa, aquesta empresa, i la responsabilitat també
de prendre decisions i estam en uns moments on les decisions
que s’han de prendre, la gran majoria, no són agradables, entre
d’altres qüestions perquè hem d’ajustar la realitat d’IB3 a la
realitat pressupostària que ens han assignat.

Però això no només passa a IB3, passa a la gran majoria
d’empreses públiques, passa a la gran majoria d’economies
domèstiques, passa a la gran majoria d’empreses privades que
han de reassignar els seus recursos a les realitats i a les
possibilitats econòmiques que puguin tenir.

Realment pensa vostè que nosaltres prenem decisions
d’aquesta rellevància d’una manera alegra?, realment pensa que
nosaltres gaudim de prendre aquests tipus de decisions?, pensa
vostè que això s’ha fet de manera capritxosa?, per que sí?, no
creu vostè que nosaltres estaríem molt més còmodes obviant la
situació econòmica, mirant cap a un altre costat i no fer

absolutament res? Que això és el que es va fer fins ara, no es
prenien decisions. 

Jo crec que la resposta és ben evident, la resposta és ben
evident, el que no podem obviar és que estam en unes
circumstàncies econòmiques que obliguen a prendre aquests
tipus de decisions, que les decisions no són agradables i que IB3
no es pot mantenir aliena a allò que passa al carrer. Torn a
insistir, empreses públiques, privades, economies domèstiques
i sobretot televisions i ràdios autonòmiques, basta veure el
panorama que tenim a l’Estat espanyol en aquest sentit.

Per tant, el que nosaltres no podem fer és gastar el que no
podem pagar, a pesar dels esforços que feim, el que no podem
fer, justament, és això, que és el que es feia, torn a insistir, fins
ara. Nosaltres mantenim una estratègia de fer feina amb
humilitat, gastar el que tenim, evidentment això tendrà les seves
repercussions dins la nostra feina, però les assumim perquè no
tenim cap altra opció. 

El que no podem compartir són afirmacions absolutament
gratuïtes i oportunistes, i vostè convendrà amb mi que això és
el que ha fet el seu grup durant aquestes darreres setmanes,
s’han incorporat a les reivindicacions d’un grup que
desgraciadament s’ha vist afectat per aquestes revisions de
serveis que nosaltres hem hagut de fer, han fetes seves les seves
reivindicacions i les han llançat públicament com si això..., bé,
no tengués rere una responsabilitat important. 

Vostès han fet afirmacions francament que ens preocupen,
que nosaltres miram cap a un altre costat, que no teníem la
responsabilitat d’actuar així com toca. Evidentment, nosaltres
hem de fer ara el que toca fer ara, malgrat siguin decisions
absolutament desagradables perquè si no ho feim ara el que
farem és ficar IB3 Ràdio i Televisió en unes circumstàncies que
jo no sé si seran salvables d’aquí a un parell d’anys, i d’aquí a
un parell d’anys vostès diran és que vostès no varen prendre les
decisions quan les havien de prendre, que és ara. Les
conseqüències evidentment no són agradables, parlam de
persones i de famílies. Cregui’m que a nosaltres també ens va
costar prendre aquestes decisions, però s’han de prendre, s’han
de prendre.

El que no puc acceptar és que també ens imputi a nosaltres
una actitud, que vostès varen compartir fa un parell d’anys,
l’any 2011, quan vostès acomiadaren vint persones, vint
periodistes. El traspàs del contracte d’informatius d’SBT a
FORCE CBM va suposar que vint persones es quedassin al
carrer, i aquí no va dir absolutament res ningú, ningú no va dir
absolutament res, vint famílies que es varen veure afectades per
la seva decisió quan tenien el doble de pressupost que nosaltres
i quan tenien molt més marge, però acomiadaren vint persones.
Bé, i en aquell moment ningú no va criticar el seu grup. Bé, ho
assumim, aquestes són les coses que té la política.
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Però hi ha una altra preocupació que nosaltres també tenim
i que vostès no varen tenir, perquè és veritat que un es mostra
més sensible quan ve un grup aquí i mostra certes inquietuds i
cerca l’empara d’un grup polític, que jo ho entenc, i amb això
sí que som absolutament tolerants i comprensibles, però no em
va bé que vostès només es fixin amb això. Quants de ferits
deixaren vostès en el carrer quan no pagaven les seves factures?,
quantes productores han hagut de tancar perquè vostès no
complien amb els seus compromisos? I això són persones, rere
les productores, rere els proveïdors hi ha persones que no han
pogut cobrar, fins a vuitanta milions. Això no ve a la seva
atenció, Sr. Barceló? Per a nosaltres també aquesta gent ha de
ser prioritària. A vegades, i jo li faig aquesta confessió, no hi
arribam, no hi arribam, és tant el que hem heredat que no
arribam i hem de prendre decisions, decisions incòmodes, clar
que sí. 

Després hem diu vostè allò de la informació, que no vàrem
informar, home, el bany d’informació que vàrem donar als
nostres seguidors quan teníem els ERO per Nadal va ser
espectacular, informàvem puntualment cada dia dels ERO i les
manifestacions de la gent que fa feina per a IB3, cada dia, cada
dia...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Director.

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

... voy acabando. Ara em diu vostè de la censura, aquí tenim els
dos manifests, els dos comunicats als quals vostè ha fet
referència, un deia, amb una diferència de mitja hora, MÉS dóna
suport als treballadors d’IB3 en vaga i critica la censura dels
informatius per no informar-se. Critiquen la censura dels
informatius, i no els havien vist, i no els havien vist, després
reconeixen l’error i es queden només amb la meitat del
missatge. MÉS dóna suport als treballadors d’IB3 en vaga.
Home, home...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Director general ha superado el tiempo.

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

Discúlpeme, Sr. Presidente, però és que hi ha coses que
costa acceptar. En fi, estam pel que estam, veig que vostè també
mostra sensibilitat, nosaltres també, i això és el que ens toca
defensar al final, el bé de la nostra entitat i la nostra institució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rivero.

II.2) Pregunta RGE núm. 1033/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a processos d'ERO a IB3.

Para formular la segunda pregunta RGE núm. 1033/13,
relativa a procesos de ERO en IB3, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet i Bonet. Tiene
la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Director
general, i també els directius Sr. Muntaner i Sra. Adrián. 

Certament, d’ençà la darrera comissió han passat moltes
coses. El que ens preocupa en primer lloc, que ja s’ha parlat i
que nosaltres també li plantejam avui, és l’actuació que ha
tengut la direcció de l’ens en el cas dels ERO que s’han produït
a les empreses concessionàries d’IB3, en aquest cas.
Recordarem que CBM va preparar un ERO a tots els centres de
treball de Balears i aquest, com va dir l’empresa, venia motivat
per la baixada del pressupost a informatius un 15%, i això en un
context, curiosament, en què IB3 veia com per al 2013 es
mantenia el pressupost en 30 milions d’euros. 

Fa un moment vostè ens ha dit que la situació d’IB3 és igual
a la d’altres empreses... bé, és un poc més privilegiada que altres
empreses o altres departaments del Govern de les Illes Balears
perquè, per una part, sabíem ja que el Govern havia
complementat el pressupost de 2012 d’IB3 amb 12 milions
d’euros, deixant, d’alguna manera, en evidència el conseller de
Presidència, que va ser director general d’IB3 i que va afirmar
que seria suficient, tot i que des de l’oposició li avançàvem que
no, i desmentint, per altra banda, al Sr. Aguiló, que deia que no
posaria més doblers a IB3. Això era el maig de 2012. Li llegiré
un paràgraf: “... una vez aprobada la posibilidad de
privatización de IB3 por parte del Gobierno español, el
vicepresidente del Govern Josep Ignasi Aguiló ha asegurado
la intención del ejecutivo balear de dejar de aportar dinero al
ente de Radiotelevisión. El Sr. Aguiló, un cop més, va haver de
rectificar les seves intencions. 

De fet, vostè, molt prudentment, més prudent, més hàbil que
els dos consellers que hem esmentat, quan va accedir al càrrec
ja va dir que 30 milions no eren suficients i, fins i tot, un mitjà
de les Illes Balears va titular que el director general d’IB3 no
descarta acomiadaments. El seu auguri s’està complint, Sr.
Ruiz.

L’ERO de CBM, al qual ens hem referit, parlava de 34
acomiadaments, que desapareixeria, per exemple, la delegació
de Formentera i es va concretar finalment com a acomiadaments
objectius amb 16 treballadors; un 3,5% menys de sou; 7
acomiadaments a la ràdio, que és la més afectada; 5 de la
televisió de serveis centrals, 2 a Menorca, 2 a Eivissa. Hi ha
hagut un altre ERO a Videoreport plantejant el 33% de la
plantilla al carrer, també en vies d’acord. 
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En definitiva, de tota aquesta situació ens agradaria saber el
paper que ha jugat vostè, la direcció d’IB3, en aquest afer,
especialment després d’haver-lo escoltat a la intervenció
anterior quan ha dit que ha hagut de prendre decisions per una
banda i al mateix temps ens ha dit que no tenia marge de
maniobra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le 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. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Evidentment
la pregunta pràcticament és la mateixa que l’anterior i no pot
obtenir una resposta distinta. Jo m’he de remetre necessàriament
sí o sí a l’obligatorietat que tenim de prendre decisions perquè
les restriccions pressupostàries a això ens obliga. Vostè mateix
ha apuntat aquí, bé, la desviació que hi va haver l’any passat
respecte que vàrem superar el que teníem establert inicialment.
Bé, això és així, vostè ha tirat d’hemeroteca, jo li deman que
faci un poc més enrera on jo ja deia, quan vaig prendre
possessió, que seria molt complicat acabar amb aquests 30
milions.

Vull dir, aquí sabem què feim, aquí no venim i disparam
quatre tirs a veure què passa, tenim ben dissenyada l’estratègia
i sabem fins on podem arribar. Just per això, just per això, i en
exercici de la nostra responsabilitat prenem decisions
desagradables i, a vegades, torn a insistir, parlam de persones i
famílies. Però bé, a mi m’agradaria saber si hi ha una altra
fórmula, si vostès són capaços d’apuntar una altra fórmula amb
aquests doblers, com ho farien per mantenir el mateix nivell,
prestacions de serveis i sense gastar més. Estaria bé que ho
plantejassin.

En qualsevol cas a la rèplica ja tendrem ocasió de plantejar
alguna qüestió que vostè ha deixat damunt la taula, però torn a
insistir, en aquestes condicions serà molt difícil no prendre
decisions d’aquesta rellevància. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz i Rivero. En turno de réplica interviene el
Sr. Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Li reconec que vostè va ser més
realista o més sincer que el conseller de Presidència o que el
vicepresident Econòmic, precisament és el que li he dit.

De totes maneres li record que inicialment l’empresa CBM,
a què ens hem referit, volia acomiadar 34 treballadors i
treballadores i feia comptes tancar la delegació de l’illa de
Formentera, reduir a la mínima expressió la de Menorca i la
d’Eivissa perdent totalment el sentit de servei públic per perdre
la capacitat d’IB3 de cobrir tot el territori de les Illes Balears.

Esperàvem que ens hagués contestat que havia tingut alguna
cosa a veure amb el manteniment de la delegació a Formentera,
crec que vostè hagués pogut venir aquí a dir “escolti’m, jo vaig
mitjançar, vaig aconseguir que Formentera mantingués la
delegació o vaig salvar tants de llocs de treball...”, que,
evidentment, si té més treballadors dedicats, vol dir més qualitat
al servei, però veig o la sensació que em tramet vostè avui aquí
és que se n’ha desentès, d’aquesta situació, que té poc marge de
maniobra i per tant, no ha fet res. Crec que vostè en aquest sentit
no ha complit la funció que es podia esperar d’ell. El conseller
de Turisme deia que ell mitjançava i enviava cartes per intentar
aturar acomiadaments en una empresa privada molt important
per a aquesta comunitat autònoma, en una empresa pública on
una empresa privada que depèn d’aquesta empresa pública fa
acomiadaments, em diu vostè que no ha mitjançat ni ha
intervingut per res?, se n’ha rentat les mans?

Per a vostè podríem quedar sense delegació a Formentera i
pràcticament sense cobertura a Menorca i a Eivissa?, aquesta és
la pregunta que em faig. Pretén vostè ser el director d’una
televisió exclusivament de Mallorca, fa tard perquè ja no
existeix la Televisió de Mallorca. 

La ràdio per altra banda ha estat la part més afectada, ja en
parlarem perquè ara s’ha de mantenir el mateix servei de ràdio
amb la meitat de gent i no han faltat acusacions de persecució
política, a les quals no em referiré ara.

A més, tot això es produeix en un context per a nosaltres
preocupants, modifiquen actualment la llei d’IB3, eliminen
l’article 2.5 que (...) a través de la llei audiovisual, que obligava
a internalitzar serveis informatius, encara més. Vostè va dir
quan hi havia l’ERO aquest, “José Manuel Ruiz ha señalado
que estos ERE no corresponden a un movimiento para pagar
deuda y sí para cumplir cómodamente con el presupuesto de 30
millones que tiene IB3 al año”, un pressupost que ja incomplia
perquè va necessitar 10 milions d’euros més. Reconeixia vostè
amb aquesta afirmació que els ERO eren fruit d’una mala
gestió?, com varen interpretar els treballadors, per què no hi va
influir per salvar llocs de feina?, no creu que perdran qualitat
així com ha acabat? 

Li diré més, les coses que ens preocupen, Raul Berdonés de
Secuoya, té una opinió sobre els acomiadaments, 800 persones
de Tele Madrid o 900 de Canal 9 són peatges, no treballadors,
peatges a pagar per unes televisions autonòmiques
sobredimensionades. Vostè em pot assegurar que les empreses
que han presentat els ERO no ho fan per mantenir marges de
benefici?, i vostè quin paper hi ha tengut?, creu que és millor
defensar els marges de beneficis de les empreses o no hi ha un
interès superior a mantenir el lloc de treball o mantenir la
qualitat del servei que presta l’ens públic?

Jo li suggeriria: elimini directius si tantes necessitats té
d’acomiadar gent, tot i que és un brindis al sol perquè de
moment no hem pogut veure la RLT de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, bé, ja veim
que el qui no té rumb qualsevol aire, qualsevol vent bufa a favor
seu i vostè el que ha fet ha estat aprofitar-se d’una situació que
francament crec que és més propi... bé, d’un polític que vol
treure rendiment polític d’unes circumstàncies que afecten
persones, torn a insistir, famílies per veure si vostè és capaç de
treure algun suport polític.

Això és el que he de lamentar d’aquesta situació, però bé,
nosaltres hem de fer la nostra feina evidentment no tenim cap
altra opció i, hi torn a insistir, hem hagut de suportar ofenses,
hem hagut de suportar desqualificacions, algunes justificades
perquè som comprensius amb la gent que s’ha vist afectada per
tots aquests processos, el que no podem consentir és que hi hagi
gent de... grup polític que vulgui treure un rendiment polític
d’aquestes circumstàncies i siguin capaços de, amb una actitud
absolutament irresponsable i demagògica, treure’n profit.

Vostès s’hi ficaren, en les negociacions de CBM amb els
seus treballadors, quan es va plantejar una proposta inicial
vostès ja deien que desapareixerien la delegació de Menorca, la
delegació d’Eivissa, Formentera quedaria absolutament sense
res i (...) per enmig aprofitant “ara és el moment perquè no sigui
que tanquin un acord que sigui bo i resulti que després no
puguem dir res”, bé, varen decidir intervenir-hi d’aquesta
manera.

Evidentment, nosaltres hem fet el nostre paper, com no
podia ser d’altra manera. El que feim és defensar el servei que
tenim contractat i al final què tenim?, el servei que tenim
contractat. Tenim la delegació de Formentera, tenim la de
Menorca i la d’Eivissa que només s’han vist ressentides amb
dos periodistes, en dos!, quan vostès ja proclamaven la
defenestració de les delegacions, que això ja perdria el seu sentit
de cohesió territorial, que no defensaríem les illes menors, ni
Eivissa ni Menorca, bé, tot això ha quedat en res. 

Tot això ha quedat en res, pel que vostès predicaven
semblava que s’havia d’acabar el món, que ja IB3 no era allò
d’abans, fins i tot es va atrevir a parlar de definir un nou model
per a la televisió, bé, tot això és el que va avançar vostè
aprofitant només unes circumstàncies molt puntuals, que eren
les de negociació d’una empresa amb els seus treballadors.

Per tant, això és el que és absolutament desqualificable del
tot. Crec que això no és estar a l’alçada de les circumstàncies.

Ara em fica per enmig Raul Berdonés, propietari d’una
empresa que evidentment actua amb criteris purament
d’empresa privada, que no són els nostres, però bé, escolti’m,
ell supòs que té la llibertat de pensar el que vulgui, el que
vulgui, evidentment nosaltres el que hem fet ha estat reduir el
servei perquè no el podíem pagar -perquè no el podíem pagar-
i en un exercici de responsabilitat vàrem haver d’ajustar el
servei al que sí podem pagar, hi torn a insistir, cosa que vostès
no feien, per això ens deixaren els 80 milions de deute.

He de criticar la seva preocupació i és el que he dit abans, on
eren vostès quan acomiadaren vint periodistes?, on eren? Es
varen preocupar de veure qui guanyava amb aquest moviment,
amb aquest procés? Jo no tenc cap referència ni una de vostès,
vins periodistes que anaren al carrer i aquí ningú no va dir
absolutament res, s’han preocupat també per al gent que ha
quedat al carrer d’aquelles productores que han hagut de tancar
perquè vostès no pagaven? És que... i cregui’m quan li dic que
no vull entrar en aquest debat, el que passa és que el que no
podem suportar són actituds absolutament irresponsables -per
dir-ho d’una manera suau- i oportunistes i demagògiques, això
és el que no podem consentir.

Vostè pensa que ha estat agradable per a aquesta direcció i
per a l’equip directiu d’aquesta casa fer aquests tipus de
revisions? És que no m’ho acab de creure! És que no m’acab de
creure que vostè accepti això com a normal. 

Vostè es pensa que jo ara aniré a Raul Berdonés a veure si
ha fet els números bé, així com toca?, què es pensa vostè, que
el grup de treballadors no té representació legal i econòmica
suficient per veure si aquests eren aquests (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, irá acabando, por favor.

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

...o no, jo, això és el que m’acaba de sorprendre, francament,
m’acaba de sorprendre. Després ja ho veurem també, perquè
supòs que tendrem ocasió en pròximes preguntes la seva
participació en tot aquest procés, en parlarem, segur.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

II.3) Pregunta RGE núm. 1034/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programació d'IB3 Ràdio.

Para formular la tercera pregunta, RGE núm. 1034/12,
relativa a la programación de IB3 Radio, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Bonet i Bonet.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, vostè pot dir
“vostè fa demagògia quan em fa preguntes sobre treballadors”,
jo li dic que vostè fa demagògia quan parla de proveïdors o
parla de pagaments. Escolti, el 2007 nosaltres vàrem pagar els
deutes que varen deixar vostès, o es pensa que tot ho varen
deixar net? Ni prop fer-hi!, ni prop fer-hi.

En definitiva, el que veig, Sr. Ruiz, és que qui té la cua de
palla aviat se l’encén, és el que m’ha demostrat vostè ara aquí.
No sé què és el que li ha sabut greu del que li he demanat, quin
paper ha jugat vostè en els ERO que s’han produït a les
empreses que depenen d’IB3?, perquè -i ara em centraré en el
tema-, perquè vostè hagués pogut sortir bé d’aquesta pregunta
i el que ens ha donat a entendre és que vostè no va jugar cap
paper per salvar la delegació de Formentera, per exemple, i que
tot això ha estat fruit de la feina, de les protestes, de la
negociació dels treballadors.

En la línia de suprimir i reduir i amb l’excusa econòmica
que sempre posen per endavant, han decidit suprimir distints
programes de la graella d’IB3 Ràdio que tenien una llarga
trajectòria amb èxit, Ones de mar, El crepuscle encén estels,
Tassa i mitja -aquests dos darrers que he esmentat amb més de
1.000 programes emesos-, La Vida en paraules, Vida
mediterrània, Balears fa ciència, programes en termes generals
dedicats a la cultura, a divulgació, a la informació de proximitat,
alguns molt premiats, han deixat fora a professionals de llarga
trajectòria periodística o a dins la casa mateixa com Pere
Estelrich, Marga Noguera, Enric Culat, Joan Monse, Naomi
Garcies, Lluís Pomar. 

En canvi, han decidit mantenir altres programes, El Faristol,
d’Àngela Seguí, Zona mixta d’Alejandro Jurado, Salut i força,
Gabinet de Crisi, Del camp a la mar, i simplement ens
agradaria saber quin criteri han aplicat per decidir quins
programes es mantenien i quins desapareixien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet, le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, bé, és que tot
és el mateix paquet, totes les preguntes es podien haver
concretat només en una, Sr. Bonet, absolutament, perfectament,
sense cap tipus de problema. 

Els criteris són, com vostès sabran, intentar... és que és molt
fort, vull dir, és que tenim 30 milions, Sr. Bonet, és que tenim
30 milions, no en tenim més. Venim de 60, de 90, en tenim 30,
eh?, i els hem d’ajustar sigui com sigui, i aquestes són les
circumstàncies que hem de procurar per al reajustament de
plantilles, reajustament de graella, de programes, i aquestes són
les conseqüències... pels que hem de prendre decisions d’aquest
estil i hem de revisar la programació de la nostra ràdio tenint en
compte molts de factors, però l’impulsor real, després parlarem

dels altres, l’impulsor real és el pressupostari, punt, no n’hi ha
més, després detallarem més coses.

Aprofit ara amb el que hem diu vostè de Formentera,
evidentment ja està creant una realitat que no és la que és, si
hem ajudat o no a mantenir... cregui’m vostè... és que no em
crec el que m’està dient, és que no em crec el que m’està dient,
vostè pensa que en aquesta direcció tal dia es tenia (...) a
Formentera?, vostè mateix es contestarà, a partir d’aquí no
insistirem en el tema. 

El servei que tenim, el tenim molt ben definit en la nostra
petició al contracte amb aquesta gent i el contracte és el que és
i tenim cobertura a Formentera o no tenim cobertura a
Formentera, per tant, a partir d’aquí, està coberta Formentera,
està coberta Eivissa, està coberta Menorca, tot el que pugui fer
vostè és demagògia. Ara, continuï creant una realitat que és
distinta, que ningú no es creu, a partir d’aquí, allà vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Som esclaus de les nostres paraules i amos dels nostres
silencis, i vostè ha decidit no atribuir-se que s’hagi mantingut la
delegació de Formentera, però no vull entrar més en aquest
tema. 

Tornem a la ràdio que és la pregunta que li feia. Resulta
sorprenent la resposta que m’ha donat, crec que la pregunta era
prou senzilla. Ha d’eliminar programes, vostè m’ha dit que per
raons econòmiques, tot això, però, per què uns i altres no?, i
permeti’m que pugui fer aquesta pregunta des de l’exclusió del
Consell d’Administració, perquè no sabem per què fan les
coses. 

L’única oportunitat que tenim de demanar-li les coses i de
no llegir-les damunt la premsa és aquí, per tant, té l’obligació
aquí de donar-nos resposta que som representants dels ciutadans
elegits a unes eleccions democràtiques. Per tant, vostè
considerarà que és demagògia o que ho és menys, però vostè té
una obligació que és contestar al que nosaltres li deim i
nosaltres manejam la informació que manejam. 

Vostès eliminen programes que el Sindicat de Periodistes
estaven fets per “professionals capaços i respectats” -cit
literalment- i afegia “que la direcció de la ràdio elimina
progressivament els programes que donen sentit a una ràdio
pública”, és una afirmació del Sindicat de Periodistes. 

Recordem, en el seu moment la ràdio ja va fer desaparèixer
Hem de parlar, l’únic que es feia des d’Eivissa, per tant, dins
aquesta tònica. Però tornant a la graella que s’ha modificat ara,
dins el sector nàutic s’ha lamentat públicament, ho pot trobar
publicat, la desaparició d’Ones de mar, que va ser premiat el
2010 com a millor programa de nàutica d’Espanya per la “Real
Federación Española de Vela por su contribución al
conocimiento y divulgación del deporte de la vela”, o El
crepuscle encén estels, nom manllevat d’una expressió del
poeta Miquel Bauçà i que havia rebut la menció de qualitat al
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millor programa de ràdio als premis de Ràdio Associació de
Catalunya, el premi de millor espai de ràdio en llengua catalana
de l’Omnium Cultural el 2009 o el premi Miquel del Sants
Oliver de l’Obra Cultural Balear el 2011, premis molt
significatius, preuats, tot i que sempre dins un àmbit de la
cultura i la llengua catalana pròpia d’aquestes illes. No vull
pensar que s’eliminen programes com aquest, no per la seva
qualitat, sinó per una certa catalanofòbia de què han fet gala
alguns dels seus companys, no vostè. 

No han faltat acusacions a diferents mitjans d’entitats,
persones concretes, comitès d’empresa que estan desmantellant
la radiotelevisió pública i ho fan seguint criteris purament
ideològics. I em referiré el cas que m’ha resultat més curiós,
Zona mixta, he llegit informacions aparegudes sobre aquest
programa i sobre el seu director, a part d’aquestes que m’havien
arribat a títol particular: “Confirmado, según los datos
aportados este viernes por” una empresa de ràdio privada “el
programa Zona mixta de IB3 no lo escucha literalmente nadie.
El espacio político deportivo que conduce de lunes a viernes
Alejandro Jurado no congrega ni a mil personas en su franja
horaria” -i això que havia canviat els horaris per no competir
amb el programa esportiu més escoltat- “en cualquier caso
según puntualiza Radiomanía IB3 Ràdio ha perdido 5.000
oyentes en esta oleada del EGM respecto al mismo periodo del
2011, situándose como la décimosegunda emisora más
escuchada en Baleares”. Més: “Alenjandro Jurado va a
conseguir en un tiempo récord ser jefe de deportes de una
emisora pública con mayor número de detractores, destilando
soberbia (...) de su escaso curriculum, nula  formación y
paúperrima audiencia”. Continua, redactor d’esports d’un mitjà
escrit: “Es peligroso situar a alguien incapaz al frente de un
medio de comunicación que encima pagamos todos y más
cuando su mérito es ser militante. Ha utilizado este jueves su
programa Zona mixta para tratar de ridiculizar a un
compañero de profesión por el mero hecho de haber formulado
meses atrás una pregunta a Pablo Cáceres durante una rueda
de prensa”.

És clar, aquest programa i aquest senyor es mantenen, un
senyor que ja va ser polèmic en el moment en què se’l va
nomenar “El secretario general de Nuevas Generaciones de
Baleares nuevo cap d’esports d’IB3. Alejandro Jurado,
secretario general de Nuevas Generacions de Balears i
vicepresidente de Noves Generacions de Palma es
curiosamente el único de los cuatro candidatos a la plaza...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

...que tiene filiación del PP y que difícilmente puede acreditar
experiencia de cinco años, exempleado de la empresa
funeraria... per ventura és per enterrar el programa que el varen
posar.

Bé, m’agradaria que m’explicàs com s’explica que reformin
la graella, eliminin els programes d’èxit i en mantinguin d’altres
que no tenen, per no tenir, ni audiència i del qual l’única
explicació que hi veim és que el dirigeix un membre de la
candidatura autonòmica del Sr. José Ramón Bauzá. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Bonet, bé, estic content
que almanco ara a toro pasado hagi parlat bé dels programes
d’IB3 Ràdio, està bé que almenys hagi reconegut que hi havia
programes que funcionaven molt bé, que eren fantàstics, que
eren extraordinaris, no ho havia dit mai, mai ho ha dit, mai, mai
no ho ha dit, només a Gabinet de crisi va felicitar no sé si vostè
o el Sr. Barceló, crec que tots dos, quan li ho varen reconèixer
amb un premi, mentrestant, no va dir res mai dels programes de
la ràdio, només per malparlar, això sí, ara, quan feim aquests
canvis és quan surt a defensar-los. Estaria bé també fer aquest
reconeixement abans, home, perquè això sobretot ajuda,
sobretot ajuda i és important, aquest detall és important.

Em comenta també allò de Zona mixta, bé, Zona mixta,
l’enquesta es va fer justament immediatament després d’un
canvi d’horari i és normal, és normal, després ja veurem les
altres com surten, però bé, és que també, vostè agafa el que li
interessa.

A partir d’aquí, intentaré explicar-li, a veure si som capaç de
convèncer-lo, segurament no serà així, però bé, ho intentaré.
Obviam ja el que li he dit de les restriccions purament
pressupostàries, pensi que l’any 2008 la ràdio va gastar 6
milions d’euros i ara ens hi ficam amb un poquet menys de la
meitat, això és important i això ens delimita molt a tots els que
feim feina allà, a tots els que fan feina allà. A partir d’aquí pensi
que hi havia també un director de ràdio i cinc caps i ara tenim
un director de ràdio i tres caps que fan feina de manera efectiva,
perquè n’hi ha un altre la plaça del qual no tenim coberta perquè
no la podem pagar, per tant, això significa que hi ha un esforç
per part de la direcció també a l’hora d’incorporar aquest
sacrifici al resultat final de la ràdio, però bé, el que demanam
també i aquesta és la diferència que vostè ha puntualitzat és la
implicació plena de les productores que fan feina a la ràdio, a
cadascun dels seus programes i ho feim amb distints criteris.

Primer procuram que programació troncal que per a
nosaltres és bàsicament El faristol i els informatius tenguin
accés, en aquest cas El faristol, als ingressos publicitaris que
puguin també mitjançà per intentar captar ingressos a favor de
la televisió, de la ràdio, perdó, i a favor del seu programa. A
partir d’aquí, hem solAlicitat també a altres programes un esforç
pel seu autofinançament, alguns tenen una repercussió quant a
oients important que siguin capaços de dur algun tipus de
finançament a la nostra ràdio.
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Després, sí que és veritat que hem hagut de prescindir
d’altres programes que no podem mantenir, no els podem
mantenir, i bé, hem donat senyal de cert desgast perquè bé,
indica que no els podem donar continuïtat. Evidentment sempre
sotmès al tema finançament, si aquests mateixos programes són
capaços de dur autofinançament, n’hi ha que l’han duit,
evidentment la continuïtat la tenen absolutament assegurada.

A partir d’aquí, amb quins principis hem hagut de prendre
aquestes decisions?, idò primer a compartir riscs quant al
finançament, això és fonamental. Torn a insistir-hi, es
recuperaran si són capaços de dur algun tipus d’aportació, n’hi
ha que ja ho han fet. Després, definir una nova programació,
això no ha d’espantar ningú, això és el més habitual i propi de
ràdios i de televisions, es canvia, es revisa la programació i
ningú no té per què espantar-se i després, l’audiència, els oients,
el seguiment que marca una miqueta el punt d’inflexió d’uns i
altres.

A partir d’aquí, això és el que nosaltres hem establert per
intentar treure endavant una ràdio que entenem que té...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruíz, ha agotado su tiempo.

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

...molt de futur, con esto acabo ya, Sr. Presidente, que tenim
com a objectiu recuperar, és cert que hem augmentat en
referència a la darrera enquesta general de mitjans i això és
important, això determinarà les nostres pautes en un futur.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

II.4) Pregunta RGE núm. 1035/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manipulació informativa a IB3.

La cuarta pregunta, RGE núm. 1035/12, presentada por la
diputada del Grupo Parlamentario Socialista Pilar Costa i Serra
decae reglamentariamente al estar ausente.

II.5) Pregunta RGE núm. 1036/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a repercussions dels ERO a IB3. 

Para formular la quinta pregunta, RGE núm. 1036/13,
relativa a repercusión de los ERE en IB3, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Veramendi, abans d’entrar en
matèria m’agradaria que em permetés que el feliciti pel seu
nomenament com a president de la Comissió de control, de
seguiment de les funcions de l’oposició per part del director
general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
perquè d’açò va, crec, aquesta comissió, no?, que el Sr. Director
general controli com ho feim o com ho deixam de fer els
membres de l’oposició. Per tant felicitam el Sr. Veramendi.

I ara que l’he felicitat, em permetrà també el Sr. Director
general que expressi el meu reconeixement pel reconeixement
que li tenen a ell el Sr. Bauzá i el Sr. Gómez, perquè
evidentment en un pressupost que és cert que des del 2008 ençà
es va reduint sistemàticament i que ha passat de 120 milions
d’euros a 60 milions d’euros, açò va ser un esforç també molt
important que s’obvia, amb una pla de viabilitat que s’ha
elaborat i que també s’ha obviat, i els resultats de tot açò han
estat, entre altres coses, per una banda que vostè, que havia de
gestionar un pressupost..., és cert que el conseller Gómez és
copartícip d’aquesta gestió, però un pressupost de 30 milions
d’euros, tancat, vull dir que no es pot parlar..., vostè parla molt
d’herència perquè evidentment aquí es tracta de controlar
l’oposició, però el pressupost tancat de 30 milions, i en aquests
doblers que hem vist no hi ha ni un duro més ni un duro manco,
als paladins mundials de l’austeritat i el rigor pressupostari a
vostè li han permès no només gastar 12 milions més, almanco,
que sapiguem, d’açò, sinó que ha fet que el Govern fes una
francesilla, per dir-ho d’una manera fina, amb els pressupostos
burlant una llei del Sr. Rajoy, i que modifiquessin una llei
d’aquest parlament a través de la Llei d’acompanyament de
pressupostos per permetre-li, a vostè, continuar gestionant l’ens,
i per tant açò vol dir que li tenen un gran reconeixement i un
gran respecte, perquè s’han saltat totes les normes i tot el que
han predicat per activa i per passiva, i açò vol dir que tenen un
gran respecte personal, i jo no puc fer més que sumar-me a
aquest respecte que li tenen el Sr. Bauzá i el Sr. Gómez.

A partir d’aquí he vist que dins aquesta gestió dels 30
milions d’euros que té vostè per a l’any 2013, vostè, perquè no
li torni passar, imagín, el que li va passar l’any passat, ha decidit
posar les tisores i ha posat les tisores en els contractes que té
amb empreses concessionàries per funcions a IB3, tant pels
informatius com per les emissions. Açò ha tingut com a
conseqüència uns retalls durs, durs, de treballadors, i uns retalls
durs, molts durs, de les nòmines dels treballadors, nòmines i
evidentment no només cobraran manco, sinó que faran molta
més feina i amb manco mitjans, i evidentment sense
moltíssimes consideracions sobre allò que tan presumeix IB3 i
que li deia abans el Sr. Barceló de la responsabilitat social
corporativa.

Evidentment conseqüències per a IB3 tindran aquests ERO.
Quines repercussions tindran per a IB3 aquests ERO, Sr.
Director general?
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, és el
mateix, una altra vegada la mateixa pregunta. Bé, idò intentarem
contestar el mateix perquè si no després diran que som
incoherents i que deim coses diferents a la mateixa pregunta.

Tot aquest discurs està molt bé, tot aquest discurs està molt
bé, sobretot quan s’està en aquesta cambra assegut, sense més
responsabilitat, però quan hem de prendre decisions, les hem de
prendre amb valentia, amb coratge i amb totes les
conseqüències, i les decisions es desprenen d’una partida
pressupostària que és la que és, que és la que és, i hem pogut
reduir amb la revisió d’aquests contractes fins i tot 2,6 milions
d’euros, 2,6 milions d’euros que no teníem, només d’aquests
serveis que vostès han dit, que no els teníem. Per tant no els
podíem gastar.

Jo ara els faig una reflexió. Supòs que vostès estan d’acord
que no podem gastar el que no tenim, vull pensar que hi estan
d’acord, perquè no tenim cap altra opció, però m’agradaria que
això s’hagués traduït en qualque actuació en el debat dels
pressuposts de la nostra comunitat, és a dir, qualque esmena en
favor d’IB3, hauria estat molt bé; no d’aquestes que deien
“quite de la ajena y ponga en la propia”, no!, aqueixes no, això
és molt fàcil. Una proposta valenta, valenta. Si vostès són
conscients i accepten que això és la conseqüència de tenir un
pressupost absolutament restrictiu, per què no han fet una
proposta valenta de dir “escolti, fiquin 5 milions més a IB3, 10,
4, 2, 1,5". Per què no l’han feta? Jo els contestaré per què no
l’han feta: perquè això no du cap vot ni un darrera; s’ha de ser
molt valent per demanar doblers per a IB3, ara, s’ha de ser molt
valent!, perquè la que et cau damunt és important. Clar, per aquí
no podem anar, no podem demanar doblers per a IB3, no podem
demanar doblers perquè sigui flexible en la revisió dels seus
contractes, no els podem demanar perquè no hi hagi més gent
al..., no, no, perquè si no ens pegaran de pertot. Això hauria
estat una actuació valenta, sortir aquí en el debat pressupostari
i apostar per tenir més doblers per a IB3. Perquè en el fons jo
som ben conscients que vostès saben que amb 30 milions les
restriccions són moltes. Per això m’agradaria haver vist aquesta
actitud absolutament valenta, però desgraciadament no l’he
trobada.

A partir d’aquí, com ha afectat això a IB3? Bé, ha afectat de
diferents maneres: ha afectat sobretot a televisió, que no serem
capaços de mantenir el mateix nivell d’emissions en directe, a
veure com som capaços de substituir aquesta falta, ho farem
sense cap problema ni un; i a la ràdio evidentment hi haurà una
restricció dels minuts quant als serveis que hem hagut de
revisar, i intentarem compensar amb altres tipus de programes.
I això és el que té una revisió dels serveis, que ha suposat quasi
quasi 2.600.000 euros. N’hi ha d’altres que s’han vist també
afectats, potser no de tanta rellevància però que també són
importants, com pugui ser el manteniment tècnic de les
delegacions o el manteniment tècnic de la ràdio. En definitiva,
diferents actuacions que el que han duit darrere és un estalvi per

intentar ajustar el nostre pressupost a la realitat del que aqueixa
cambra ens ha assignat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el diputado
Sr. Borrás.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Ruiz, vostè ha estat senador, i
m’acaba de sorprendre ara com a exsenador que és amb una
cosa absolutament..., que m’ha deixat sense capacitat de reacció.
Vostè ha dit que era molt fàcil venir aquí, sense més
responsabilitat, a criticar. Però aquí, que és el Parlament, hi ha
la més alta responsabilitat que hi ha a les Illes Balears, que és la
de representar els ciutadans de les Illes Balears, i açò és una
responsabilitat molt alta, Sr. Ruiz, i és la nostra, i crec que la
seva funció no és controlar la nostra responsabilitat ni jutjar la
nostra responsabilitat, sinó fer la seva feina i fer que IB3 sigui
una televisió independent i plural que compleixi el que diu
l’Estatut i compleixi el que diu la Llei de l’ens públic de
Radiotelevisió, que és el respecte a la pluralitat de les persones
i de la política de les Illes, i etcètera.

I ens diu que facem propostes valentes per demanar recursos
per a IB3. Si ho vam demanar als pressupostos del 2012 i van
ser derrotades, ho vam fer, ho vam fer. Sí, ho vam fer, Sr. Ruiz.
Vostè no era encara director general però aquest parlament ja
existia abans que vostè fos director general i vam fer propostes
d’incorporació de crèdit per a IB3 i van ser votades en contra.

En tot cas vostè continuï jutjant-nos, perquè crec que és la
feina que vostè ve a fer aquí i és la feina per a la qual crec que
al final el Sr. Bauzá i el Sr. Gómez el mantenen, perquè vostè fa
no només de responsable polític d’IB3 i de braç del Partit
Popular dins IB3, sinó que fins i tot a la Comissió de control
d’IB3 exerceix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borrás, se le ha acabado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...d’instrument per defensar els interessos polítics del partit
que en aquests moments està governant. 

La seva funció és una altra. Vostè va assumir la direcció
amb 30 milions d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borrás, se le ha agotado el tiempo.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i vostè s’ha passat de pressupost tres pobles. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Com no puc
reconèixer l’activitat d’un polític? Sap perfectament que no
m’estic referint a això, el que passa és que les seves
intervencions són molt més còmodes que no les nostres
actuacions, i això sí que m’ho reconeixerà. Evidentment no seré
jo que llevi la importància d’un representant polític com puguin
ser vostès. Per descomptat per aquí sí que no m’hi trobarà. El
que passa és que sí que és cert que nosaltres..., bé, i els ho dic
amb absoluta naturalitat perquè així m’ho sent i jo crec que els
ho hem de dir: mentre nosaltres patíem, perquè això és el que té
gestionar, patíem, com deia abans, o fèiem les qualificacions,
idò ens trobàvem que hi havia gent que d’una manera
absolutament incomprensible encara s’afegien a aquestes coses
amb una actuació francament que nosaltres consideràvem que
no donaven la talla, però em permeti també la possibilitat de dir-
ho, jo també vull tenir la llibertat d’explicar com ens hem sentit
durant aquest temps. Escolti, almenys vull tenir aqueixa
possibilitat, esper que m’ho accepti amb absoluta naturalitat.

I no vull ser en absolut ofensiu. Ens trobam en unes
circumstàncies molt complicades, que hem pres decisions també
molt incòmodes, que han afectat gent i famílies, com deia, però
les hem hagut de prendre per intentar evitar problemes majors
en un futur. I això és el que hem fet, i en aquest cas aquests
ERO han suposat justament això, un estalvi de més de
2.600.000 euros que, bé, ha afectat 46 persones, sí. Sí, ho hem
d’acceptar així, però bé, en qualsevol cas el que no volem fer és
gastar el que no tenim i crear problemes majors. 

Torn a insistir: vostès no varen tenir cap problema ni un
quan hagueren de despatxar 20 persones amb un pressupost
major, quan s’han ficat amb problemes dins les productes que
no han sabut com sortir d’aquest tema i, bé, no ha passat res, no
ha passat res. Nosaltres volem actuar amb absoluta
responsabilitat i evitar problemes majors. I li deman per favor
que ho accepti perquè no hi ha res més.

I torn a insistir que m’hauria agradat una petita aportació per
part de l’oposició. que hagués afegit qualque cosa més...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, ha agotado su tiempo.

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

...en aquest pressupost, que francament ens hagués anat molt
millor que no ens ha anat, i segurament hauríem optimitzat
aquests imposts amb absoluta tranquilAlitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

II.6) Pregunta RGE núm. 1038/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències de la tercera onada de l'EGM.

Para formular la sexta pregunta, RGE núm. 1038/13, relativa
a audiencias de tercera oleada del Estudio General de Medios,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director, gràcies per la
seva compareixença i per exposar la seva argumentació davant
les preguntes que proposam des dels grups parlamentaris, i crec
que aquesta pregunta és molt adient, i és molt adient escoltant
les intervencions de determinats membres de l’oposició, que ara
resulta que toca atacar IB3 Ràdio i toca atacar el seu equip
directiu. 

Supòs que quan aquestes coses passen són perquè les coses
s’estan fent raonablement bé, és a dir, a una televisió, a una
ràdio per a les quals teníem un pressupost i s’han hagut de fer
esforços importants i reduccions pressupostàries importants, la
veritat és que les coses no són fàcils, i per tant això significa un
plus de responsabilitat, de creativitat i d’imaginació per tal de
fer una gestió correcta al front d’IB3 Ràdio. 

IB3 Ràdio també és una part molt important de l’ens públic
que molts de pics és oblidada, i jo crec que se li ha de donar la
importància que té perquè hi ha moltíssima gent que és molt
fidel a aquest mitjà de comunicació i perquè també és important
per tal de vertebrar i per tal de fer les tasques de funció pública
que té no únicament IB3 Televisió sinó també la ràdio. I per
això ens agradaria, Sr. Director general, que ens expliqui la
veritat de les dades d’audiència, perquè, clar, ara s’ha fet una
sèrie d’aportacions, s’ha aportat una sèrie de dades per part de
l’oposició on s’ha dit una sèrie de xifres, i ens agradaria
conèixer quines són les dades oficials i quina ha estat l’evolució
d’aquesta audiència.

Nosaltres sabem que en ràdio no és fàcil la feina, i s’està
fent una feina professional i absolutament adequada a les
circumstàncies del moment. Ens agradaria conèixer per la seva
part si ens podria concretar aquestes dades d’audiència
explicant-nos un poc, tenint en compte la programació, quin és
el perfil de l’oient d’aquesta ràdio pública i quin podria ser el
seu futur amb totes aquestes estadístiques, si ens les pot aportar.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputat, bé, tenim bones
notícies, perquè no tot ha de ser dolent i tràgic, i doblers, i parlar
de tot això. 

La bona notícia, com vostès sabran, perquè l’enquesta ja fa
un mes que va sortir, és que la darrera onada de l’Enquesta
General de Mitjans, l’EGM, ens donava un increment de 9.000
oients més respecte de l’anterior; hem passat de 10.000 oients
seguidors a 19.000, tot això de dilluns a divendres. Hem estat
capaços d’igualar Ràdio Nacional d’Espanya, i evidentment el
que hem hagut de fer també és retallar la distància amb les
diferents ràdios generalistes que s’escolten a la nostra
comunitat. 

Amb més detalls el millor resultat el podem obtenir a la
banda del matí, de 6 a 12 del matí, amb 14.000 oients, on es fa
(...), com deia a una anterior pregunta, els nostres informatius
del matí i el programa Es faristol. Tenim també una peça clau,
que és Gabinet de crisi, entre les 3 i les 4 de l’horabaixa, capaç
d’aportar 9.000 oients al resultat final del còmput global de la
nostra cadena, essent el programa més seguit de la seva franja
horària per davant de cadenes tan consolidades com puguin ser
la cadena SER, COPE, Onda Cero i Ràdio Nacional. Després
mantenim altres programes que s’identifiquen perfectament amb
aquest servei que hem defensat abans, com Salut i Força, Del
camp a la mar, Paideia, que aconsegueixen, especialment els
dos primers, a la franja de l’horabaixa, del capvespre, entre les
7 i les 8, pràcticament uns 3.000 oients. 

Quin és el perfil del nostre seguidor de la ràdio? Està molt
ben definit, segons aqueixa enquesta. Pràcticament són homes
en un 80% dels nostres oients, són homes que tenen al voltant
dels 46 anys, i com era més que previsible tenim el major
seguiment a Palma, a la nostra ciutat.

A partir d’aquí què feim amb la ràdio? Evidentment primer
mostram satisfacció per aquests resultats, perquè venim d’una
recuperació important dels nostres oients, però la ràdio ha de ser
molt dinàmica, molt viva i molt àgil. Nosaltres no ens quedam
aquí i justament per això els darrers canvis; volem consolidar
aqueixa audiència, aquest seguiment; volem millorar,
evidentment, i just per això feim apostes, i el que volem fer,
evidentment, és ajustar tot això a les nostres possibilitats
econòmiques.

Això és el còctel: intentam millorar la nostra audiència,
millorar l’audiència amb els recursos que tenim, i evidentment
les dades que ens ha posat damunt la taula aqueixa darrera
enquesta ens assenyalen que anam per bon camí.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso de su turno de réplica,
señor...? Gracias.

II.7) Pregunta RGE núm. 1039/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració entre l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears i ABITEL.

Para formular la séptima pregunta, RGE núm. 1039/13,
relativa a colaboración entre el ente público de Radiotelevisión
de les Illes Balears y ABITEL, interviene el diputado del Grupo
Parlamentari Popular Sr. José María Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gracias, presidente. El passat dia 10 de gener IB3 anuncià
el conveni de colAlaboració entre el Grup IB3 i l’Associació
d’InstalAladors de Telecomunicacions de les Illes Balears.

Què suposa la colAlaboració entre el Grup IB3 i ABITEL
amb la signatura del darrer conveni? Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, primer de tot he d’explicar qui són
els integrants d’aqueixa associació. Això és l’Associació Balear
d’InstalAladors de Telecomunicacions, és a dir, l’agrupació
d’aquells professionals que han de garantir la correcta
visualització i recepció del nostre senyal de radiotelevisió a tot
el nostre territori, i fonamentalment als domicilis de la nostra
comunitat.

Què suposa aquest conveni? Aquest conveni suposa
fonamentalment dues coses: donar compliment a un dels nostres
objectius, que és colAlaborar amb el sector audiovisual, en
aquest moment en la part purament més tècnica de les
instalAlacions; i després prestar un servei als nostres usuaris. El
conveni inclou la possibilitat que tots els usuaris de la pàgina
web d’IB3 tenguin un link, puguin accedir a la pàgina web
d’aqueixa associació a través d’un link nostre incorporat a la
nostra pàgina web, on podran fer les consultes que ells
considerin en referència a la recepció més o menys en
condicions del senyal d’IB3 o de qualsevol altra cadena de
televisió. A partir d’aquí l’associació els donarà l’assessorament
bàsic que consideri, i si ja la consulta és molt més complicada
i molt més tècnica idò derivaran a un dels seus usuaris,
membres integrants d’aqueixa associació.
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Això, que en principi no deixa de ser una qüestió més o
menys socorreguda..., d’acord, no té més transcendència. Però
per a nosaltres sí, perquè és imminent l’aprovació del segon
dividend a les diferents televisions i operadors públics del nostre
país. Això suposarà que hi haurà d’haver un moviment del
MUX canal 65 al 26, a la nostra comunitat, d’IB3; això suposarà
que hi haurà d’haver reantenització de moltes antenes i aparells
dels nostres domicilis, i això suposarà que hi haurà moltes
qüestions que la gent es demanarà a veure com ho pot arreglar.
I evidentment nosaltres hem d’estar preparats per donar
complida resposta a les diferents inquietuds que es puguin
manifestar pels nostres ciutadans. Justament aquest conveni ens
ajudarà que aquesta resposta arribi de manera fàcil, àgil i ràpida
als nostres usuaris, justament aquest conveni té aquesta
oportunitat, en previsió del trasllat d’un canal o de l’altre, amb
una data encara indefinida, que es pugui fer amb certes garanties
i amb certa tranquilAlitat per als usuaris d’IB3.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Camps, ¿desea hacer uso de su turno
de réplica? Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

II.8) Pregunta RGE núm. 1040/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya "Tots donam una mà".

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la vuitena pregunta RGE núm. 1040, relativa
a la campanya “Tots donam una mà” intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sr. Director General de IB3 y
su equipo directivo, buenos días a todos. El grupo público IB3,
tanto televisión como radio, inició una labor desinteresada de
dar difusión y voz a las entidades de nuestras islas en diversas
campañas de responsabilidad social corporativa. Así, mediantes
diversos reportajes, entrevistas, espots y cuñas, el ente público
de IB3 como medio de comunicación público de las Illes
Balears, da difusión, resonancia a la labor que realizan
diferentes entidades y asociaciones. 

De esta manera se da cobertura a asociaciones y entidades
que luchan diariamente para mejorar la calidad de vida de
muchas personas en nuestra sociedad balear, haciéndolos
protagonistas en primera persona de la campaña solidaria
denominada “Tots donam una mà”. Estas campañas se
formalizan mediante la figura de los convenios de colaboración
que el ente público firma con una periodicidad mensual, para
dar más variedad de participantes, con una entidad social o
benéfica para dar una cobertura informativa a sus diversas
actividades. 

Muy buena noticia, transmito así la enhorabuena al equipo
directivo, por la buena decisión de que estas campañas de
responsabilidad social corporativa tengan continuidad durante
el presente año 2013, como ya han anunciado pública y
oficialmente ustedes. Así, en esta primera Comisión de Control
parlamentario de este año, es un buen momento entendemos
para hacer balance de lo ocurrido el año que hemos pasado.

Por todo ello, Sr. Director General del ente público IB3 le
efectúo la siguiente pregunta al respecto, ¿qué ha supuesto la
campaña de responsabilidad social denominada “Tots donam
una mà” durante el pasado año 2012?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. 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. Efectivamente, es el momento de
hacer memoria de cuál ha sido el resultado de esta campaña de
responsabilidad social que saben ustedes que tenemos en
marcha en IB3, y es el momento porque hemos sido capaces ya
de manera definitiva de recoger las distintas impresiones de cuál
ha sido el resultado de la colaboración que hemos tenido con las
distintas asociaciones que trabajan con terceros de manera
desinteresada. 

Si me permiten, les voy a dar lectura a varios testimonios
porque creo que es conveniente saber de primera mano cómo les
ha funcionado y cuál ha sido el resultado -insisto- de esa
colaboración que hemos mantenido con ellos a lo largo de los
distintos meses del año 2012. 

Illesport, que es una fundación pública, nos comenta que “la
repercusió que es va donar tant a través de la televisió com de
ràdio va ser molt favorable, per poder aconseguir l’objectiu de
donar a conèixer els beneficis de la pràctica esportiva”. Una
altra, ABAIMAR, de malalties rares ens diu “una campanya
com aquesta sempre va molt bé a associacions com la nostra,
ja que en poc temps hem pogut tenir una major difusió”.
Després tenim ASNIMO, de síndrome de Down. Ens diu
“durante el mes que se desarrolló la campaña, así como en las
primeras semanas tras la finalización de la misma, notamos un
aumento del número de llamadas y correos interesándose por
nuestra entidad y nuestra fanpage en Facebook, registró 45
nuevos seguidores”. Respiralia ens diu:“empreses i entitats
com Arabela Golf, Eroski, Degrof, Consorci de Palmayola,
Esra, Rotari Club de Calvià, Massanella o Ikea, s’han
interessat per al nostre projecte per iniciativa pròpia, és a dir,
no hem anat a tocar a les seves portes perquè colAlaboressin
amb nosaltres”. El Banc de Teixits: “cualitativamente se ha
conseguido llegar con el mensaje de la donación de sangre a
mucha gente en muy poco tiempo”. 
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GADMA també ens ha fet arribar la seva valoració,
defensa del medi ambient. “És d’agrair que en temps tan
difícils, la difusió per part de Radiotelevisió de les Illes Balears
transmeti amb total transparència les informacions de les
problemàtiques”. ABDEM, dedicada a l’esclerosi múltiple:
“ens va ajudar en la captació de fons en l’època que estam
passant”. ARDICA de discapacitats: “opinam que aquest és un
gran projecte fet per IB3, la televisió pública en les seves
funcions i limitacions i que hauria de tenir continuïtat.
APASIB, conjunt de productores solidàries. Aquests cada
vegada que entren a la seva pàgina incorporen uns cèntims a les
seves comptabilitats, diuen: “decirte que a finales de agosto no
llegamos a 150.000 visitas y a principios de octubre se
contabilizan 180.000". Rehacer: “las visitas a nuestra página
web se han incrementado en un 247% en comparación a otros
meses”. Treball Solidari també ens agraixen la possibilitat:
“els beneficis rebuts per aquesta colAlaboració han estat molt
grans, ja que ens ha permès informar la població de la nostra
comunitat d’allò que Treball Solidari està fent per ajudar a
persones que viuen en situació de gran necessitat, tant en el
nostre país com en països empobrits del sud”.

Como ven ustedes, testimonios del resultado tan beneficioso,
no solamente para IB3, porque nos permite cumplir con nuestras
obligaciones de servicio público, sino también a las
asociaciones que nosotros ayudamos. Por lo tanto, es una
apuesta firme que debe tener continuidad y como pueden
ustedes comprobar, el resultado no deja de ser extraordinario.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Director general. Entenc que el Sr.
Veramendi no vol intervenir.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II.9) Pregunta RGE núm. 1041/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comercialització conjunta de FORTA.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la novena pregunta, RGE núm. 1041/13,
relativa a comercialización conjunta de FORTA, interviene la
diputada del Grupo Parlamentario Popular Sra. Carolina Torres
i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Director de l’ens, en primer lloc
agrair-li a vostè i als càrrecs que l’acompanyen la seva
presència en aquesta comissió.

No fa falta ampliar gaire sobre els avantatges de pertànyer
a la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques, sobretot a l’hora d’aconseguir drets de
produccions alienes, que solen ser bastant costoses, així com
també els drets de cinema. Pensam que és un bon instrument no
només d’estalvi i optimització de recursos, sinó també de
captació d’ingressos comercials. I per això la meva pregunta és:
quin ha estat el resultat de la comercialització conjunta de la
FORTA l’any 2012?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Carolina Torres. Le contesta el Sr. Ruiz
Rivero.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Bé, una de les conseqüències de
tenir una molt bona audiència, és que estam en disposició
d’augmentar els nostres ingressos comercials. Això és una regla
de tres directa i que evidentment ningú no qüestiona i que per a
nosaltres pot suposar una empenta important a l’hora de poder
incrementar el nostre pressupost i tenir més disponibilitat de
despesa.

Efectivament, l’increment d’audiència ens ha donat la
possibilitat, justament només en aquesta campanya de
comercialització conjunta, la comercialització conjunta és
aquella que es fa a través de la FORTA, normalment són
empreses que dediquen publicitat a nivell estatal i que ho fan a
través de la FORTA, hi ha incorporats en aquesta campanya 9
de les 12 televisions i ràdios públiques i autonòmiques que
tenim a la FORTA, és a dir, la FORTA té 12 operadors de ràdio
i televisió i d’aquests 12 n’hi ha 9 que estan incorporats a aquest
programa de comercialització conjunta.

Hem ingressat en aquest concepte 466.000 euros, una xifra
important per a nosaltres, això s’ha fet justament perquè hem
estat capaços de captar un 15% més de GRP, recordin que
vàrem tenir ocasió de parlar d’allò que era el GRP?, que és la
capacitat de penetrar dins la nostra audiència, això es trasllada
directament en termes comercials i això és el que ens dóna els
ingressos que pot tenir cada cadena de televisió. 

Nosaltres ens hem situat quant a increment percentual com
a primers de totes aquestes televisions que estan incorporades
en aquest programa de comercialització conjunta, amb un 15%.
El segon que ha aconseguit aquest increment ha estat la
Televisió de Galícia, amb un 8,3%. Per tant, podran comprovar
que els nostres ingressos s’han disparat en termes percentuals,
hem estat capaços de doblar al segon que també ha incrementat
els seus ingressos. I això s’ha fet -insistesc- perquè l’audiència
ens ha ajudat i hem aconseguit ingressos extra per cobrir les
nostres despeses.
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A partir d’aquí, no fan falta més explicacions, és una
satisfacció plena i absoluta. Hem estat capaços d’incrementar
aquests ingressos. Saben vostès que tenim dues vies d’ingressos,
la que ve per dotació purament parlamentària, dels pressuposts
de la nostra comunitat i la purament publicitària. I en aquest
sentit nosaltres hem pogut gaudir d’una empenta important.

A mode de tall els diré que aquests dos dies que ens hem vist
immersos en aquest ERO, la televisió pràcticament ha estat
bloquejada, excepte els informatius i després el programa de La
mirada, això ha posat en risc una part important dels nostres
ingressos, de moment hi ha hagut quatre empreses publicitàries
que varen decidir retirar la campanya a la nostra televisió.
Afortunadament i per una reacció ràpida i oportuna del nostre
departament comercial, vàrem ser capaços d’aturar això i
afortunadament no hem tengut cap conseqüència a l’apartat
d’ingressos publicitaris per mor d’aquesta paralització que
vàrem haver de patir. Però bé, si això ens ha passat a nosaltres
en dos dies, què haurà pogut passar a Telemadrid, ja com
anècdota, que s’ha aturat molts de dies, a la Televisió de Múrcia
també i també a Canal 9. 

Per tant, el tema de l’audiència té una repercussió
absolutament directa i immediata en els ingressos publicitaris,
per això, justament aquí, és quan ens toca defensar que
l’audiència sigui la màxima. En aquest cas ha de ser la prioritat
absoluta a l’hora d’incorporar ingressos.

Per tant, satisfacció plena perquè hem estar capaços de ser
els primers quant a increment d’ingressos publicitaris de totes
les televisions autonòmiques que participen de la
comercialització conjunta de la FORTA.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Desea hacer uso...

II.10) Pregunta RGE núm. 1042/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a audiències de l'any 2012.

Para formular la décima pregunta, RGE núm. 1042/13,
relativa a audiencias año 2012, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, vostè apuntava
la importància que tenen les audiències per a una televisió
pública i per a una televisió privada també, però en aquest cas
parlam de l’Ens Públic IB3. Hi ha una gran importància per al
tema dels ingressos econòmics, però també hi ha una gran
importància i és que quanta més acceptació hi hagi per part
d’una societat, més identificada estarà amb el model audiovisual
i amb l’oferta de la programació d’aquesta televisió i d’aquesta
ràdio i, per tant, això significa que l’ens públic va en sintonia
amb una societat que està mostrant mes rere mes que se sent
bastant identificada amb aquesta televisió pública que, per tant,
compleix amb la tasca de servei públic que és un objectiu de
vertebració i cohesió social de la nostra comunitat autònoma,
com diu la pròpia Llei d’IB3.

Consideram que són importants els tractaments que es donen
en els informatius i jo crec que això sí que és un confirmació per
part de l’audiència, perquè quan l’audiència detecta que els
informatius no són imparcials, són parcials o són sectaris, es
nota que la gent no vol consumir aquest espai i per tant, es
limitaria a no sintonitzar el canal autonòmic. Però això no passa,
segons les dades que vostè ens ha aportat, els serveis
informatius tenen una audiència i per tant, un suport públic
important i això demostra, per tant, aquesta fidelitat en
l’objectivitat i la imparcialitat de la cadena pública.

Ens agradaria que ens fes una comparació de les audiències
de l’any 2012, en comparació a l’any 2011, que l’any 2011 ja li
vàrem demanar per aquesta qüestió, ja que l’any ha acabat. I
també ens agradaria saber si vostè té qualque tipus de dada de
l’any 2013, estam parlant del mes de gener, com al mes de
febrer, però no sé si vostès tenen qualque tipus de dades amb la
qual ja es podria apuntar quina seria l’evolució i com ha
començat aquest nou any.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, sí que tenim
les dades, evidentment. He de subscriure allò que vostè ha
apuntat aquí, no em queda altra opció, que l’audiència puja
significa que la gent se sent identificada amb allò que nosaltres
som capaços de transmetre, tant a la televisió com a la ràdio i
això és important perquè és un aval per a la nostra feina. Sabem
perfectament cap on hem d’anar i evidentment les audiències ho
ratifiquen així. Quan trobes xifres com aquesta, a part de donar-
te una tranquilAlitat, tens el convenciment que les coses que
feim, les feim de manera encertada i amb certes garanties.

A partir d’aquí podem parlar de la comparativa que vostè ha
demanat. Hem tancat l’any 2012 amb una quota de pantalla del
6,3%, això és un increment del 21% sobre l’any 2011, un 21%
que no és qualsevol cosa. Hem estat capaços de millorar les
dades que teníem de l’any 2007, amb aquest 6,3% de quota. Ens
hem consolidat durant l’any 2012 com la quarta cadena de
televisió més vista a la nostra comunitat, dins les 30 que emeten
en obert. Hem estat l’única cadena que ha augmentat
d’espectadors respecte de l’any anterior. També és veritat que
hem experimentat una pujada percentual poc usual, per motius
que més endavant explicaré. 
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Aquesta és la nostra satisfacció, hem estar capaços l’any
2012 de tancar el mes d’octubre, com a referència especial, amb
una quota mitjana del 6,6%, ha estat el mes d’octubre més
important en aquest sentit des que es varen iniciar les emissions
l’any 2005. On trobam la franja de més audiència? Entre les 14
i les 17 de l’horabaixa, amb un 9,3% de quota de seguiment,
evidentment això és gràcies al lideratge dels nostres informatius
del migdia, especialment dilluns, divendres, dissabte i
diumenge. I després el del vespre també ha experimentat una
pujada del 15% en comparació a l’any 2011.

Quin és el perfil dels nostres seguidors? Ben igual que a la
ràdio, aquí també tenim que són homes, amb un 6,4% de quota
de pantalla. Són homes entre 45 i 64 anys. I la major audiència
la trobam en els municipis més petits de menys de 10.000
habitants. Com a curiositat, l’emissió no esportiva més vista
durant l’any 2012 ha estat la Pujada al Pi de Pollença amb un
20% de quota, seguida d’altres programes com l’Aiguafoc i un
especial que vàrem fer d’Agustín El Casta el mes d’agost.

A partir d’aquí tenim la nostra producció, Uep com anam!,
amb unes jornades que va arribar al 15%. Fires i mercats, amb
valors per damunt del 10% de quota. Tira a tira, tots ells
programes coneguts per vostès, que ha estat el més vist en la
seva franja horària. I després l’Anell que ha estat seguit durant
tota la seva emissió per aproximadament 500.000 persones,
pràcticament la meitat de la gent de la nostra comunitat.

Després en referència al mes de gener, li he de comentar que
vàrem tancar el mes de gener amb un 7,1% de la nostra quota de
pantalla, cosa que va significar un 16,4% de pujada respecte el
desembre de l’any 2012 i un 26% respecte el desembre de l’any
2011. Hem estacar capaços de rejovenir un poc la nostra
audiència. Hem incrementat un 23% el (...) poblacional entre els
13 i 24 anys. Mantenim, perquè així està consolidat la nostra
audiència entre la població de 45 i 64 anys. I hem de fer
referència, com no pot ser d’altra manera, a les distintes estrenes
que hem fet durant el mes de gener. Com el programa Això és
mel, que ha tengut una mitjana durant la seva emissió d’un
10,2%. Després els ja coneguts com Tira a tira amb els nous
programes, amb un 8,6%. El Uep com anam!, consolidat com
vostès saben com a programa líder dels dijous, amb un 10,2%.
I altres programes que també són novetats d’enguany i que són
Veïnats, amb un 8%; Made in Balears amb un 7%. Continuam
amb l’èxit de formats que ja existien com és Mira per on, amb
un 13,5%. Una nova ficció que hem estrenat enguany, Migjorn
que aconsegueix un 11%, que millora així el resultat que tenia
l’altra ficció que era l’Anell.

A partir d’aquí, programes puntuals que han tengut un èxit
extraordinari dins el mes de gener, com puguin ser les Festes de
Sant Antoni, que han millorat tots els registres en referència a
allò que teníem l’any 2005. Beneïdes de Muro, el Pi de
Ternelles, Pi de Pollença, que va ser una retransmissió de 8
hores i vam ser capaços de mantenir expectants a més de
300.000 persones amb una quota de l’11,6%.

Com sempre, lideren la nostra audiència les notícies del
migdia, amb una mitjana del 14,2% i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, ha agotado su tiempo.

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

Amb això ja acab. Vull destacar el que ha comentat el Sr.
Diputat, quan aquestes coses funcionen és perquè la gent s’hi
sent identificada i s’hi sent identificada perquè són programes
de molta proximitat que és allò que ens ha garantit l’èxit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

II.11) Pregunta RGE núm. 1043/13, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la sèrie Migjorn.

Para formular la pregunta número 11, RGE núm. 1043/13,
relativa a la serie Migjorn interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. José María Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA.

Gracias, Presidente. Sr. Ruiz, el 2012 des d’IB3 es va
anunciar la creació de la nova sèrie Migjorn. Es diu que a
Menorca estam molt contents, perquè compta amb actors
menorquins i dóna un poc més de protagonisme a l’illa de
Menorca. Aquesta sèrie d’humor i de ficció on es parla d’Es
Migjorn sembla que va per bon camí, que ha suposat la
presentació de la sèrie Migjorn a Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, el primer que
ha suposat és una satisfacció plena i absoluta perquè si em
permet abans de parlar de dades, si em permet parlar una
miqueta de la presentació de la preestrena que vàrem fer just
allà mateix, al poble d’Es Migjorn Gran, vàrem ser convidats
justament pel batlle, Pere Moll, a la preestrena varen assistir
distintes autoritats, el president del consell i altres batlles de
l’illa de Menorca, i hi varen assistir, el que és més important,
més de 200 persones per compartir amb nosaltres la preestrena
del primer capítol, 200 persones pràcticament és el 20% de la
població perquè calibri una miqueta què va suposar la
presentació en aquest acte.
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A partir d’aquí, idò bé, hem pogut donar compliment a una
de les qüestions que a nosaltres ens interessa molt, que és
l’acceptació dels nostres productes. Nosaltres anam allà, som
capaços de conviure... no se’n riguin perquè és... va ser una
jornada francament important i no tot són problemes,
pressuposts i altres consideracions, vàrem gaudir d’una jornada
amb la població a peu de carrer, vàrem gaudir d’un capítol
d’aquesta sèrie, com molt bé vostè ha dit, còmica, que bé,
intenta distreure la gent i bé, l’acceptació va ser absolutament
extraordinària.

Això ens dóna un plus de proximitat que és el que nosaltres
pretenem aconseguir, evidentment, al marge de la cohesió
territorial perquè saben vostès que allà parlen els mallorquins
amb els menorquins, bé, amb un to molt alegre i distès que fa
que la sèrie sigui molt atractiva.

Torn a insistir-hi, l’acceptació de la nostra feina és el que
ens va moure a això, vàrem poder comprovar in situ que aquest
programa agrada i que la gent l’accepta plenament, i després, el
concepte proximitat que al cap i a la fi entenc que és el que ens
ha diferenciat d’altres operadors privats com pugui ser Tele 5,
Antena 3, La 1, bé, la 1 és pública, però bé, autonòmica,
proximitat, identificació plena i absoluta.

És una sèrie que té un pressupost molt raonable, una ficció
amb un pressupost molt raonable, té una acceptació no només
a Menorca, no només a Es Migjorn, molt important, sinó que la
té al territori de la nostra comunitat, que marca un 11% de
quota, això són xifres molt importants. I això és el que ens
indica cap on hem d’anar, productes de molt bona qualitat, amb
un preu relativament ajustat, i l’èxit està garantit, però aprofitant
aquesta pregunta vull parlar també d’un acte que va passar
justament a Lloseta aquesta setmana, dilluns mateix, també ens
vàrem demanar per intentar compartir l’emissió d’un programa
com és Això és mel, bé, i així ho vàrem fer a un teatre municipal
d’aquesta població, de Lloseta, on els veïnats que varen voler,
perquè això va ser una petició de l’ajuntament, evidentment
nosaltres no podem més que correspondre a aquestes coses, ens
va demanar a veure si els podíem ajudar en aquesta emissió i ho
vàrem fer, en un teatre municipal vàrem ser capaços d’emetre
també un capítol d’una producció nostra d’IB3.

Torn a insistir, aquesta sensació que la gent vol estar devora
IB3, això ha de ser intocable, això s’ha de blindar i la nostra
feina va encaminada a això, perquè d’aquesta manera és quan tu
et sens útil, quan tu dius, bé, anam pel bon camí, feim les coses
raonablement bé, la gent del carrer ens està acceptant, la gent
del carrer ens demana compartir el que feim i donam complida
resposta a això. No s’imagina vostè la satisfacció que és això,
és no s’ho imagina, no per a aquest director general, sinó per a
tot l’equip, tota la família que integra IB3. Aquesta és la millor
recompensa que podíem tenir. I ho feim fora de qualsevol
consideració, miri quins dos municipis li he dit, aquí no hi ha en
consideració ni política ni de llengua, absolutament de res,
simplement la gent accepta la nostra feina, accepten els nous
productes, els nostres productes i ens demanen de compartir-los
amb ells, i evidentment en això sempre ens hi trobaran.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Camps, desea ...?

II.12) Pregunta RGE núm. 1044/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la variació de les retribucions dels
càrrecs directius de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Pasamos a la siguiente pregunta. Para formular la pregunta
número doce, RGE núm. 1044/13, relativa a variación de las
retribuciones de los cargos directivos del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General,
aprofitant el discurs que fan determinades persones que volen
fer demagògia amb tots els problemes que hi ha hagut per
revisió de contractes, per tal de reajustar el pressupost d’IB3,
que vostè molt bé ha dit que s’ha d’ajustar a 30 milions d’euros,
en els temes dels ERO que d’una manera absolutament
intencionada també utilitza l’oposició i s’aprofita de
determinades qüestions que afecten a persones que fan feina a
l’ens d’IB3, també ens agradaria que ens deixàs clar una sèrie
de qüestions, ja s’ha comentat que les xifres de les quantitats
que perceben els directrius d’IB3 eren xifres escandaloses, que
eren xifres que no es corresponien al moment i per això, crec
que és important que vostè deixi clar aquesta qüestió dels sous
de l’equip directiu d’IB3.

Per això, ens agradaria que ens fes una comparativa del que
es cobra ara i del que es cobrava abans... i, per tant, també
consideram que seria interessant si ens pogués comparar la
quantitat d’IB3 Televisió quant als sous de l’equip directiu amb
altres televisions públiques d’altres comunitats autònomes per
saber si efectivament aquí vivim amb unes xifres que són
escandaloses i que no estan ajustades a la realitat o si
efectivament també l’equip directiu, com fa tota l’Administració
pública, tots els treballadors de l’Administració pública, però
també els alts càrrecs de l’Administració pública amb
reduccions a tots els departaments importants, per això voldríem
saber si també l’equip directiu d’IB3 s’està adaptant a aquesta
nova realitat i a aquesta nova circumstància.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz.
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EL DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, bé, es porta a
colAlació la pregunta perquè efectivament tot aquest procés de
revisió dels serveis com hem hagut de fer i dels distints ERO
que les empreses han plantejat als seus treballadors, aquí, com
sempre, s’han mesclat ous amb caragols i bé, el més fàcil és
acusar el jòquer de sempre, manual del político, el que cobren
els directius, més directius que res, no sé què no sé què més, bé
i un nota certa impotència a l’hora d’explicar que efectivament
això és una demagògia absoluta i inoportuna, desafortunada i
que no té raó de ser.

S’han fet declaracions de tot tipus, de tot tipus, hi torn a
insistir, jo entenc que qui ha de defensar el seu lloc de feina,
hagi de fer segons quines coses, però el que no entenc és que
algú per treure’n profit s’apunti a això i a més tiri més llenya al
foc. S’han sentit declaracions de l’estil de la clamorosa
diferencia de sueldo de los trabajadores de empresas
concesionarias y los directivos del ente público y que se
despiden trabajadores mientras se mantienen a todos los
directivos, vaja!, això és de manual! Això és de manual, això,
supòs que això ho poden aplicar aquí en aquest cas, a Burgos,
a Logronyo, on sigui, vull dir, s’ha de dir això, venga, idò ho
deim, és que no és veritat, és igual, però ho deim. Idò no, idò
no, perquè li torn a dir, jo tenc necessitat d’explicar les coses i
bé, a vegades resulten ofensives i com que tenc la possibilitat de
dir el que hi ha, idò aprofit la seva pregunta per dir-ho, per dir-
ho, i ara establirem diferències.

Miri, l’any 2007 i l’any 2012, els directius d’ara cobren un
46% menys, un 46% menys, abans eren 24 i ara som 14. El
director general l’any 2007 cobrava setanta... jo entraré a si és
molt o és poc, però cobrava 74.000 euros, i aquest senyor que és
el que més cobra d’IB3, altres cobren el mateix que jo, però
això és el sou màxim d’IB3 són 53.000 euros, de 74.000 a 53,
estic segur que qui feia aquestes afirmacions sabia perfectament
el que hi havia, ho sabia perfectament, però bé, com que això és
el que s’ha de dir, idò es diu i com que he de donar suport a un
grup que té una necessitat, ho feim, i bé, si hem de dir coses, les
deim, barbaritats d’aquest estil.

La comparativa, però, no només la suportam al que hi havia
abans, sinó la comparativa també la suportam a ràdios i
televisions públiques d’altres comunitats. Els donaré un parell
d’exemples perquè vegin com estam i no m’estic queixant, eh?,
això és el que hi ha i punt i a això és al que ens obliguen les
circumstàncies i punt i ho acceptam com a uns privilegiats, però
bé, és que s’han d’explicar. El director general de Radiotelevisió
d’Andalusia l’any 2012 va guanyar 150.000 euros, 150.000
euros!, que no està malament, que no està malament, crec que
ara li revisaran a la baixa, però 150.000 euros! A TV3, hi ha 42
treballadors que cobren més que el president del Govern, més
que Rajoy, 42!; n’hi ha més de 6 que cobren més de 100.000
euros; 117 que cobren més de 70.000 euros, no hi ha ningú a
IB3 que els cobri, no hi ha ningú, de cap manera!

Tele Madrid, perquè no em diguin “és que...”, no, a Tele
Madrid el director general ha arribat a cobrar 170.000 euros,
l’any 2011, ara li han baixat, li han deixat en 120.000, li ho han
deixat en 120.000, bé, i n’hi ha a Tele Madrid més d’una

vintena que cobren entre 80.000 i 136.000, 80.000, que és el
mínim d’aquests no els cobram nosaltres, vull dir, nosaltres
arribam als 53, i no m’estic queixant, els acceptam així com són
perquè és el que s’ha de fer, però podem continuar. A Galícia,
114.000 euros, el director general. A Aragó, 106.000 euros. A
Canàries, 96. A Astúries, 83.000 i Astúries més o manco són
com nosaltres. A Castella-La Manxa cobra més que la
presidenta de la comunitat. A Múrcia, 84.000 euros. Vaja!, que
diguin que aquí els directrius... bé, que cobren una barbaritat i
que, a més, continuen allà mentre s’acomiaden a altres, ens
sembla d’una demagògia absolutament irrespetuosa i
irresponsable.

A partir d’aquí, tots intentam nedar en la mateixa direcció,
els directius, els treballadors i les productores que han tengut a
bé fer feina amb nosaltres amb aquests preus que hem pogut
pagar i bé, l’esforç és generalitzat i universal. A partir d’aquí,
després cadascú farà la seva estratègia política, serà el més
còmode.. parlar d’assessors, parlar de sous, parlar... bé, d’acord,
ho acceptam, què hem de fer?, no podem fer res per evitar això
que intentar explicar les coses.

Per tant, a partir d’aquí, per favor, el que deman és menys
demagògia i més responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Una vez agotado el orden del día de hoy,
sólo queda agradecer la presencia del Sr. Director del Ente
Público de Radiotelevisión de les Illes Balears y de los cargos
que le acompañan.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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