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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, comenzamos la
sesión de hoy. En primer lugar, solicitaría si se producen
substituciones... no hay ninguna substitución.

Pasamos al punto único del orden del día relativo a las
preguntas RGE núm. 3831, 3833, 3798, 3830, 3832, 3837,
3835, 3838, 3827, 3826...36 perdón, 3828 i 3829/13.

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director del Ente
Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, acompañado de
la Sra. Mar Adrián i Cortell, directora de IB3 Televisión, y del
Sr. José María Castro i Catena, director d’IB3 Radio, darle la
bienvenida a su primera comparecencia.

1) Pregunta RGE núm. 3831/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de la proximitat de la televisió a
Mallorca.

Para formular la primera pregunta, RGE núm. 3831/13,
relativa a mejora de la proximidad de la televisión en Mallorca,
interviene la diputada del Grupo Parlamentario Popular la Sra.
Rosa María Bauzá i Colom. Tiene la palabra.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volia donar la
benvinguda al Sra. Ruiz i Rivero i al seu equip. 

Senyores diputades i senyors diputats, des de sempre i per
a qualsevol mitjà de comunicació els espais informatius tenen
una importància vital i més si es tracta d’un mitjà públic i en
vocació de servei públic. És un valor afegit molt important el fet
de poder estar com més prop de la notícia millor. Les nostres
illes tenen una important riquesa cultural, artística i de
tradicions que no podem negar i la seva transmissió fa que
siguin conegudes a la resta d’indrets... i una important publicitat

que ens aporta riquesa. D’aquí la importància de millorar la
informació de proximitat. 

Sabem que els temps que vivim no permeten segons quins
luxes, però voldria demanar-li si IB3 Televisió té previst
millorar la informació de proximitat a Mallorca.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada, deixin-me
abans de contestar la pregunta, perquè crec que ha de ser així,
agrair als tres grups aquí representats, igualment a la Mesa
d’aquesta comissió, la possibilitat que em donaren de no
comparèixer a la darrera comissió. Saben vostès que un petit
problema de salut em va impedir que això fos així i no em
queda altra opció que agrair-los el consentiment de no
comparèixer, per tant, el meu agraïment.  

També vull donar a benvinguda a aquesta casa a José María
Castro, el nou director de IB3 Radio, ja tendrem ocasió de
parlar-ne en una de les preguntes que s’han formulat en aquesta
comissió, però avui com a director general, li don la benvinguda
a aquesta comissió.
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A partir d’aquí, li contestaré, Sr. Diputada. Evidentment,
destapa vostè un dels grans principis que regeixen la nostra
feina a l’ens, tant a la televisió com a la ràdio, és el tema, el
principi de la proximitat, per a nosaltres és fonamental fer la
nostra feina amb proximitat als nostres ciutadans, proximitat al
carrer, proximitat a la realitat que vivim en la nostra comunitat
autònoma. Si a això afegim que és un dels principals
components que ha de tenir la informació tant a la ràdio com a
la televisió, evidentment el nostre interès és multiplica per n, per
tant, crec que parlar d’aquest tema és fonamental, també
tendrem ocasió de descobrir-ho al llarg d’aquesta comissió.

No és una qüestió que afecti només IB3, com a televisió o
ràdio públiques, sinó que és un concepte que està molt ben
instalAlat i molt ben consolidat tant a les ràdios com a les
televisions autonòmiques del nostre país. Els donaré una dada
que probablement aclarirà molt el que parlam. El pes de
l’audiència dels informatius, de les distintes graelles de les
televisions autonòmiques arriba pràcticament al 30% -al 30%-,
és a dir, més o manco dins aquest percentatge hi ha els
informatius de la nostra televisió autonòmica i en contraposició
a això tenim espais que tenen els informatius dels distints
operadors privats dins la seva audiència, que pràcticament no
arriba al 15%. Per tant, poden entendre que és el que cerca la
nostra audiència en una ràdio i una televisió autonòmica, que és
informació, informació de proximitat. A partir d’aquí,
evidentment hem de dedicar la importància que tenen els
informatius i respectar sobretot aquesta proximitat que és el que
la gent ens reclama.

Justament amb aquesta intenció el que feim és corregir una
situació que vàrem provocar també l’any passat, va ser una cosa
nostra, una decisió nostra de tancar les delegacions que teníem
a Mallorca, la de Manacor i la d’Inca perquè simplement no
podíem mantenir-les, amb aquesta política de gastar només el
que tenim, idò bé, vàrem diagnosticar que efectivament aquestes
delegacions no podíem mantenir-les. Aquí hi va haver cert
debat, que això..., bé, no acabava d’optimitzar la nostra funció
de servei públic perquè es ressentiria la informació de
proximitat, la rapidesa a arribar... l’agilitat a arribar a la
informació i evidentment, però bé, repercussió sí que en tendria.
Intentam corregir això i crec que estam en el camí de
recompondre aquesta situació.

Els dic això perquè, ho hauran vist, en el comunicat que
vàrem enviar, justament en l’aliança amb els distints municipis
hem tengut la possibilitat, la setmana passada, de firmar un
conveni amb l’Ajuntament de Felanitx a través del qual ens
oferien la possibilitat d’usar un local propi de l’ajuntament per
tal que IB3 pugui desenvolupar allà la seva tasca, tant ràdio com
televisió. Això és una manera d’intentar recuperar aquell mapa
que vàrem haver de baratar, justament per qüestions
pressupostaris, per tal de recuperar aquesta agilitat, aquesta
rapidesa a l’hora d’arribar a la informació, no perdem tampoc
informació que també es podria donar el cas, perquè bé, des de
Calvià fins a segons quins pobles la distància era important, bé,
tenint allà un centre estratègic descentralitzat tota aquesta feina
millora bastant. 

Per tant, crec que estam en vies de millorar aquesta
proximitat que defensam tant dels nostres informatius, de la
programació en general, tant de la ràdio com de la televisió,
gràcies en aquest cas a una aliança firmada amb l’Ajuntament
de Felanitx, n’hi ha més, tenim més propostes, ja els ho puc
avançar, però bé, hem encetat aquest camí per recuperar aquest
mapa, aquesta organització que teníem abans de prendre la
decisió. Per tant, crec que estam en el bon camí, justament per
potenciar aquesta proximitat que tan necessària es fa per la ràdio
i la televisió autonòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ruiz. Sra. Bauzá, quiere ...

2) Pregunta RGE núm. 3833/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació amb motiu del tercer centenari del
naixement de Fra Juníper Serra.

Para formular la segunda pregunta, RGE núm. 3833/13,
relativa a participación con motivo del tercer centenario del
nacimiento de Fray Junípero Serra, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Director General de IB3
y acompañantes, este año se celebra el tercer centenario del
nacimiento de fray Juniper Serra y como ya saben el Govern de
les Illes Balears para su conmemoración lidera el proyecto “Año
Junípero Serra 2013" que impulsa desde las diferentes
instituciones de esta comunidad autónoma. Esta celebración
constituye una oportunidad idónea y única para poner en valor
su figura y su obra.  El proyecto tiene el objetivo de revalorizar
la figura de uno de los españoles más universales, nacido en el
municipio de Petra, cuya labor fundacional y apostólica en
tierras californianas ha sido decisiva en la historia de los
Estados Unidos. 

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
previsión de participación tiene la radiotelevisión autonómica
en este tercer centenario de fray Juniper Serra?

 
EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, dice nuestra
ley en el artículo 4, punto 1, apartado n), que una de las
misiones que tiene IB3 es la de promover el conocimiento, la
creación artística, la ciencia, la historia y la cultura. 
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Justamente en el cumplimiento de este mandato legal nos
vemos en la obligación de corresponder a esa declaración que
se hizo en las Cortes Generales con ocasión de la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado del Año 2013 Fray
Junípero Serra, la declaración que és la d’“Esdeveniment
excepcional d’interès públic”, no podía pasar desapercibida
para lo que tenía que ser, para lo que es una televisión y una
radio autonómicas, evidentemente centrándonos en esa
declaración legal a la que he hecho antes referencia. 

Son muchas las instituciones que han participado de este
proyecto, que tienen interés en desarrollar distintas iniciativas
centradas en la imagen de fray Junípero Serra, las podemos
relacionar: las mismas Cortes Generales como decía en ocasión
de la aprobación de los presupuestos; el Consell Insular de
Mallorca, con una partida presupuestaria dedicada a esto; el
Ayuntamiento de Palma; el Ayuntamiento de Petra, también; el
Govern balear, por supuesto. Evidentemente, nosotros no nos
podíamos mantener al margen y dejar pasar una ocasión tan
importante para la cultura de nuestra comunidad como era esta
misma celebración.

Y lo hemos hecho como mejor sabemos hacerlo, con
producción audiovisual, pero en este caso no lo hemos hecho
solamente nosotros. Lo hemos hecho con una alianza con dos
productoras locales de nuestra comunidad autónoma, ya sean
Tresques y la Periférica que bueno, incluso algunos de ellos se
adelantaron a las instituciones a la hora de adivinar que aquí
efectivamente había un proyecto cultural muy interesante que se
debía desarrollar, pues bueno, la alianza con ellos nos ha
permitido además la posibilidad de protagonizar también una
pequeña aportación a la globalidad de ese proyecto. 

Se lo puedo contar, relacionar, son dos proyectos firmados
con cada una de ellas. Con la productora Tresques estamos
haciendo, ya han empezado la grabación de una serie
documental de nueve capítulos aproximadamente cada uno de
ellos de media hora, bajo el título Conexión Junípero, los
enigmas del Pare Serra, lo que hace es describir las distintas
rutas de fray Junípero Serra ya sea aquí en Mallorca, por
supuesto por América también, México, California,
Washington, incluso llegan hasta Roma, bueno, evidentemente
eso va a tener repercusión en nuestra parrilla en el momento en
que lo emitamos en IB3.

Probablemente cerremos en acuerdo también con el segundo
canal de Televisión Española, incluso con su canal internacional
para que evidentemente esta inversión que se hace tenga toda la
repercusión posible, internacional incluso.

Luego tenemos también la coproducción firmada con la
Periférica, que es bajo el título L’home que caminava, es un
documental biográfico, esta va un poquito más allá también,
tiene la participación de TV3, por supuesto de Televisión
Española, creo que pendientes... no?, estos ya han formalizado
su acuerdo y también con un canal de televisión mexicano,
Once TV México. Por supuesto todo eso perfila muy bien lo
ambicioso de la campaña en el momento en que somos capaces
de trasladar fuera de nuestras fronteras, con distintas emisiones,
ese proyecto.

Tengo que adelantarle también que evidentemente lo que se
pretende es que haya un retorno, vamos a ver si se pueden
comercializar esos productos para que la inversión que se haga
en cada una de las coproducciones sean capaces de procurar
ciertos ingresos que luego puedan amortizar este gasto.

Por supuesto vamos a colaborar también con la cobertura
informativa necesaria de todos y cada uno de los eventos que se
desarrollen, se descuelguen de esos distintos programas que
tienen elaborados distintas instituciones, ahí vamos a estar
nosotros para dar fe de cómo se está trabajando en ese sentido
tanto de la radio como de la televisión, por supuesto con las
cortinillas necesarias y con los logos necesarios para identificar
todo lo que aparezca en nuestra televisión, como parte
integrante de esa campaña tan ambiciosa, distintos programas
como pueden ser los informativos, La Mirada, los que se
considere en su momento.

En definitiva, un proyecto cultural de una envergadura
internacional donde evidentemente, justamente por querer
cumplir con esas obligaciones culturales, IB3 en radio y el
televisión no pueden estar al margen.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Sanz...

3) Pregunta RGE núm. 3798/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a desviacions pressupostàries del 2012.

Pasamos entonces a formular la tercera pregunta, RGE núm.
3798/13, relativa a desviaciones presupuestarias de 2012,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario MÉS Sr. Gabriel
Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda al director general i a la resta de l’equip d’IB3 que
és avui aquí en aquesta comissió de control.

La pregunta va en relació amb l’execució pressupostària,
fent referència al que va passar al 2012 i com anam en aquest
2013. Tornam repetir que el seguiment pressupostari del dia a
dia i continuat hauria de ser dins el marc del Consell de
Direcció, però com que el Consell de Direcció és monocolor i
no hi ha participació de l’oposició, s’ha hagut de traslladar
aquest control a la comissió, aquesta on som avui, amb totes les
limitacions que això suposa de temps i de documentació,
evidentment.

El 2012 el pressupost d’IB3 que era de 30 milions
aproximadament, al final hi va haver una despesa, segons la
liquidació que s’ha presentat de pràcticament 43 milions
d’euros, aproximadament, a grosso modo, uns 13 milions de
desviació pressupostària que damunt el percentatge total són
molts de doblers, això ens fa veure evidentment per una banda
que el pressupost o no estava ben fet o no s’ha complit
correctament i les expectatives que s’havien posat no es varen
poder dur a terme.
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A més, com sabem, llavors això va suposar que el Govern de
les Illes Balears fes tota una sèrie de modificacions
pressupostàries per cobrir aquesta desviació provinents entre
altres de Conselleria d’Agricultura, Conselleria d’Educació i
Cultura, Conselleria de Sanitat, etc., un poquet de pertot es va
arreplegar, però més de la meitat venia d’Educació, Cultura i
Agricultura... i Sanitat, perdó.

Bé, és preocupant, evidentment, i crec que dins l’opinió
pública la visió que s’han de destinar tants de doblers a IB3
provinents d’altres qüestions o d’altres bandes on s’havien fet
retallades importants s’ha d’entendre que no és bona per la visió
que pugui tenir la gent d’IB3.

La pregunta concreta és, com anam en aquest 2013?. Tenim
ja el primer trimestre i, quines són les previsions de cara a
l’acabament d’aquest trimestre?, si complirem el pressupost que
torna ser aproximadament d’uns... parlo de memòria, 29,5
milions, 30, per al 2013.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat. Gracias, Sr. Presidente. A veure em
qued tranquil amb la pregunta, Sr. Diputat, ja em qued tranquil
amb la pregunta i amb el to que vostè ha fet servir per elaborar
la pregunta, això denota, vull pensar, tal vegada som massa
càndid, però vull pensar que hi ha una preocupació pel futur
d’IB3 o de com es faran les coses amb aquesta quantitat
assignada.

Evidentment, no tenim opció, Sr. Diputat, no tenim opció,
això és el que hi ha, hem de fer feina amb aquest import i per
tant, hem de fer feina sí o sí amb aquests 30 milions i mig
d’euros, 30 per arrodonir, i no tenim marge d’error, llevat que
vostès puguin disposar una altra cosa, per vostès dic aquesta
casa... seria molt interessant per a nosaltres, idò bé, que algú ens
digués que tenim certa flexibilitat o marge, però com que entenc
que això no és així, no tenc altra opció que complir sí o sí el
mandat pressupostari que aquest parlament ens ha enviat.

Per tant, faré una petita referència al que va passar l’any
passat, així com ho ha fet vostè. Nosaltres només prendre
possessió del càrrec... vostès ho saben perquè així... els diaris en
poden donar fer, de tot d’una d’analitzar una miqueta els
comptes vàrem advertir que no era suficient per acabar l’any, els
30 milions de l’any passat, idò bé tot d’una que vàrem veure que
no podíem complir els compromisos i que no serien suficients,
efectivament al final la realitat ens va donar la raó i vàrem
acabar amb aquest desviament que vostè ha dit, 42 milions i
busques, i que bé ha provocat aquest moviment, aquesta opinió
crítica social, fruit també d’uns titulars que obeeixen a la
realitat, vull dir s’han hagut d’agafar d’altres pressuposts per
intentar cobrir aquesta falta de doblers a IB3.

Farem el que es pugui, farem el que es pugui i ara sí, si em
permet, després podem continuar parlant d’aquest tema, però és
que en principi no tenim cap altra opció que complir aquest
mandat parlamentari, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, si, gràcies, Sr. President. S’ha d’afegir a més el
desafortunat moment que es va triar per anunciar aquestes
modificacions pressupostàries per part del Govern, en aquest
cas, i que era just després d’un important ERO que s’havia fet
dins IB3, que concretament afectava els periodistes. És clar, la
impressió era s’acomiaden periodistes i ara injectam doblers per
compensar la desviació pressupostària, desviació pressupostària
que, a més, d’acord amb la Llei 15/2010, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, pressuposava que tot el
Consell de Direcció, el director general, havien de cessar
automàticament si hi havia un dèficit de resultat pressupostari
amb una desviació igual o superior al 3%. 

Afortunadament per a vostès aquesta previsió de la llei, de
l’article 17.5 va ser derogada per la Llei de pressuposts de 2013
que va entrar en vigor dia 1 de gener de 2013 i, per tant, aquests
cessaments automàtics no es varen haver de produir. En
qualsevol cas està clar que aquesta situació no es pot mantenir.

I torn reformular la pregunta perquè no m’ha donat dades
concretes, m’ha avaluat el que va passar el 2012, però no el del
2013 perquè la meva preocupació, allò del 2012 ha passat, ha
estat absolutament desafortunat, hagués suposat el seu
cessament i el del seu equip, no ha estat així per una
modificació pressupostària duita a terme pel Grup Popular i a
més passa després de l’ERO a informatius, passa... que tota una
sèrie de modificacions pressupostàries d’empreses que s’han de
dur... d’altres empreses que han acomiadat treballadors, s’ha
acomiadat personal sanitari, s’ha acomiadat personal
d’Educació i com dic, per tant, la imatge no és bona, però això
el 2012, vegem el 2013, com estan els números el 2013?

Quina és la previsió, vist com ho tenim el 2013? La
informació que m’arriba és que pràcticament tot el que estava
destinat a producció pròpia per a aquest 2013 ja està
pràcticament esgotat tant a ràdio com a televisió, per exemple,
i queda encara molt per acabar l’any. Per tant, la preocupació és
com acabarem aquest 2013, quina és la previsió?, quins
números té vostè aquest trimestre, primer trimestre, perquè ja
deu haver tancat el trimestre -gener, febrer, març-, ja no li
deman l’abril, aquest primer trimestre, quins números té vostè
i a veure quina previsió tendrem a dia 31 de desembre de 2013
per veure si es tornarà a repetir una situació com la que ja vàrem
viure a finals de l’any 2012, amb nova desviació pressupostària
i nova injecció...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Ja acab, Sr. President... amb nova injecció de doblers
provinents d’altres àmbits i d’altres conselleries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Li contestaré molt clarament i
després, si de cas, ja enriquirem un poc tota aquesta discussió
amb altres xifres que per a nosaltres també són importants. Sí,
vull dir, aquest trimestre estam dins el nostre pressupost.
Evidentment, nosaltres tenim l’obligació de fer un control
pressupostari molt exhaustiu i el primer trimestre ens dóna el
resultat que nosaltres esperam. Per tant, estam en el compliment
del pressupost. Per aquí amb tranquilAlitat, evidentment
nosaltres ho tenim tot dissenyat d’aquí fins a 31 de desembre
d’enguany i en principi, si no hi ha cap ensurt, absolutament res,
complirem el pressupost. 

El que vostè m’apunta de la producció pròpia ja està
pràcticament tota esgotada, evidentment, però és que nosaltres
no contractam només per al primer trimestre, nosaltres ja tenim
contractat pràcticament tot l’any. Vull dir, la despesa ja és
possible que estigui feta, encara tenim cert marge, però la
programació arriba fins a 31 de desembre. Per tant, sí que és
veritat que pràcticament tota la producció pròpia està
contractada, però no consumida. Això ho distribuirem d’aquí a
31 de desembre. Per tant, en aquest sentit pot estar tranquil.

No ha dit vostè cap mentida ni una, cap mentida ni una, vull
dir, el desviament pressupostari... però és que jo puc participar
del que vostè comenta, el desviament pressupostari ha estat el
que ha estat, i després ja entrarem en altres preguntes com què
és el que ha motivat tot això, però també és cert que hi ha una
realitat que no sé per què tothom té intenció d’obviar, que és
l’estalvi que nosaltres vàrem procurar en la nostra feina de
restricció pressupostària de l’any 2011-2012, hem estalviat 19
milions d’euros. Jo ho he de dir, és que ningú no ho diu, però jo
ho he de dir. Vàrem remetre un comunicat, bé, va tenir la
repercussió que va tenir, però és que hem estalviat 19 milions
d’euros, vull dir, això s’ha de posar en valor perquè és molt
important, una baixada del 30% del nostre pressupost. A mi
m’agradaria veure un municipi que tingués un pressupost de 100
milions aproximadament, n’hi ha, pot ser Calvià o un altre, que
li diguin d’avui per demà, escolta, ja no en pots gastar 100,
n’has de gastar 30, a veure què passaria, probablement
aprovarien mesures, però a mi m’agradaria veure al carrer què
passa, què passa.

Per tant, l’esforç que es va demanar va ser absolutament
extraordinari, ens vàrem quedar amb un estalvi de 19 milions.
Miri, miri, vàrem poder estalviar només 19 milions, sí, ens
vàrem quedar pendents 12 milions, té raó, però bé, vàrem
prendre mesures per tal que aquest estalvi, que no era efectiu
l’any 2012, sigui efectiu aquest any 2013, aquests ERO que
vostè ha mencionat, que no són nostres que són de l’empresa
que ha fet feina per a IB3, però bé, tendran, recollirem el seu
fruit, però bé l’any 2013. Li record que això pràcticament va ser
a finals de l’any passat, per tant, era molt difícil que això
repercutís dins el pressupost de l’any 2012. Repercutirà sobre
enguany, per tant, ERO que afectaven els serveis informatius,
serveis tècnics, adquisició de producció aliena, evidentment
també la producció pròpia amb (...) de preus de les nostres
productores i d’optimització de recursos, però bé, s’ha pogut a
l’any 2012 arribar a aquesta xifra i entenem nosaltres que
arribarem també al compromís dels 30 milions i mig per
enguany, per al 2013.

Per tant, un esforç extraordinari que, per descomptat, hem
d’agrair a la gent que fa feina per a IB3 que ha tengut danys
importants amb aquestes persones que han hagut de deixar de
fer feina per a IB3, però, en definitiva, l’únic camí que podíem
prendre, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruíz. 

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

4) Pregunta RGE núm. 3830/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb l'estratègia de
proximitat de l'ens públic.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 3830/13, relativa
a actuacions amb relació a l’estratègia de proximitat de l’ens
públic, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señores y señores diputados. Sr.
Director General de IB3 y su equipo directivo que lo acompaña,
buenos días a todos.

Para garantizar la eficiencia del gasto público, mucho más
en el escenario de contención presupuestaria, es totalmente
necesaria una buena coordinación de manera que los diversos
entes públicos, por lo tanto sustentados con fondos públicos, se
complementen evitando así funciones solapadas o duplicadas
prestando por tanto un mejor servicio y a la vez ahorrando los
escasos actuales medios públicos. También recordar que los
medios de comunicación públicos, como es el caso del ente
público IB3, están claramente destinados a satisfacer el interés
general de la ciudadanía.
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Ante ello, el grupo IB3 apuesta actualmente por ser un
medio de comunicación cada vez más cercano, más próximo a
la sociedad en la que presta su servicio. Ejemplos actuales son
varios, como los diversos programas que recogen el día a día el
pulso de nuestra comunidad. Así, además, el grupo público IB3,
tanto televisión como radio, ha puesto en marcha una labor de
proximidad, incluso de mayor pluralidad, dando difusión y voz
a otros medios de comunicación, generalmente de carácter local,
acercando así la realidad de nuestra comunidad, el día a día, a
todos los ciudadanos de las Islas, de todas las islas, dando así
cobertura a medios de comunicación local como clara estrategia
de proximidad que impulsa, muy acertadamente, la actual
dirección de nuestro ente público de comunicación IB3.

Por lo tanto, por todo ello le pregunto, Sr. Ruiz Rivero,
director general de IB3, ¿qué actuaciones están previstas para
profundizar en esta estrategia de proximidad del ente público?
Gracias

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Diputado. Gracias, Sr. Presidente. Volvemos a
hablar de proximidad, cuestión fundamental para nosotros y un
principio rector de todas y cada una de las iniciativas que
pretendemos desarrollar. Insisto, porque eso es lo que nos
diferencia a las televisiones y a las radios autonómicas
probablemente de los operadores privados, la proximidad y que
la gente se pueda identificar con cada una de las cuestiones que
nosotros programamos. 

En este caso, efectivamente, estamos trabajando también con
la radio para ver si somos capaces de ahondar en ese mismo
concepto, lo estamos haciendo con la participación de los
municipios, para nosotros esto es clave, intentar trasladar la
realidad local, la realidad fundamental, es esencial en el
desarrollo de nuestros trabajos.

Y, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo
con desconexiones, vamos a dar la posibilidad a todas aquellas
radios que lo consideren oportuno y que estén decididas a
convenirlo pues a establecer conexiones con IB3, vamos a ver
la posibilidad de que sean capaces de llenar su parrilla con
producción y programación de IB3, evidentemente con los
programas que se consideren, que consideran las mismas radios
locales que puedan ser de su utilidad, ya puedan ser
informativos, ya pueda ser un magazine de entretenimiento, ya
puedan ser retransmisiones deportivas en directo. En definitiva,
todo el abanico de programación que nosotros tenemos que
ponemos a disposición de todas y cada una de las radios
municipales de nuestra comunidad.

A partir de ahí, bueno, podemos definir las ventajas y los
inconvenientes que eso pueda tener, inconvenientes, desde
luego, yo no los veo, ventajas veo bastantes, fundamentalmente
dos, primero, que seremos capaces de rellenar, de llenar, (...) la
parrilla de las radios municipales o locales, eso es un coste que
no van a tener porque es producción que van a coger de nuestra
radio, por lo tanto, el coste para llenar esas franjas que ellos
consideren van a ser mínimos, y luego, que los recursos que las
radios dediquen precisamente a esas franjas horarias pues se van
a liberar para utilizarlos en la mejora de la calidad de su
programación o en ampliar sus horarios en la parrilla. Por lo
tanto, una ventaja importante.

¿Qué es lo que ganamos nosotros? Pues ganamos la
colaboración con las distintas radios municipales locales, las
radios públicas locales. Eso nos va a dar un feedback importante
para nosotros porque nos permite estar en contacto permanente
con la vida local, con la vida municipal, nos va a llevar a tener
información también que a lo mejor de otra manera no
llegábamos. En definitiva, una colaboración importante tanto
para cada una de las radios como para nosotros.

Evidentemente, en esta política también de alianzas nosotros
cumplimos también con unos objetivos que nos obliga la ley, es
decir, la colaboración con el sector audiovisual de nuestra
comunidad. Insisto, un argumento fácil, el momento que ellos
van a ser capaces, las radios locales, van a ser capaces de liderar
recursos porque ese espacio ya lo llenamos nosotros pues,
evidentemente, esas mismas productoras responsables de esas
radios van a tener la posibilidad de o mejorar esos programas o
de hacer programas nuevos. Por lo tanto, entiendo yo que es un
convenio que ayuda a todas las partes.

Radios que ya están a punto de formalizar ese acuerdo, y
estamos pendientes de cuestiones puramente administrativas o
incluso técnicas, pues Radio Marratxí, podría ser una; Alcudia
Radio, también ha mostrado su interés; Radio Pollensa; y en
Menorca, Radio Es Castell, también tiene interés en acercarse
a IB3 en este sentido, y luego hay otras que todavía las
observamos un poquito más lejanas porque no se acaban de
materializar los detalles, pero entiendo que en breve será así,
como puedan ser Santanyí y Capdepera.

En definitiva, proximidad, acuerdo con quien realmente
encarna esa proximidad y acuerdos que nos van a dar a nosotros
la posibilidad de tener un conocimiento real y cierto de lo que
pasa en nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ruiz. Entenc que el Sr. Veramendi no vol
intervenir.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.
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5) Pregunta RGE núm. 3832/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nova etapa a IB3 Ràdio.

Para formular la quinta pregunta RGE núm. 3832/13,
relativa a nueva etapa de IB3 Radio, interviene la diputada del
Grupo Parlamentario Popular Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Ruiz i Rivero, agrair-li a vostè i als membres del seu equip
la seva presència per contestar les diferents qüestions que li
plantejam en aquesta comissió. 

Entrant en matèria demanar-li, quines serien les propostes
més significatives que té previst desenvolupar la nova direcció
d’IB3 Ràdio en aquest nova etapa que comença? Coneixem
molt bé la situació financera i el pressupost reduït del qual
disposa, per tant, entenem tots i cada un dels ajusts que s’han
produït dins l’ens públic, un s’ha d’adaptar al que pot pagar, no
com a altres temps on es gastava com si els recursos fossin
ilAlimitats, i el més xocant, Sr. Ruiz, és que aquí escoltam cada
vegada algun portaveu que critica aquests ajusts com si no
haguessin gestionat l’etapa anterior, com si acabessin d’arribar.
Però al final un té la sensació que no els va bé res, no els va bé
si es destina en recursos a IB3 perquè la crítica és que s’haurien
de gastar en una altra cosa, i vostè també ha recordat avui aquí
la reducció que va tenir l’ens públic en els seus pressuposts
darrerament, i això s’oblida molt sovint. 

Nosaltres pensam que es fa una bona feina en l’optimització
dels recursos dels quals es disposa i a la vegada s’aconsegueix
una programació que captiva els oients. Respecte de les
propostes d’aquesta nova temporada que comença m’agradaria
que comentés, quin tipus de graella de programació té prevista
i com té previst arribar, aproximar-se encara més, als diferents
punts de la comunitat com la part forana o la resta de les Illes?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Diputada. Gràcies, Sr. President. Em deixaran
abans de parlar de la programació o de l’inici de la nova etapa
comentar alguna cosa de qui ha d’encapçalar aquesta nova etapa
a la ràdio autonòmica, per tant, els donaré una pinzellada de
quin és el seu currículum, ja els ho he comentat perquè han
donat la seva benvinguda a José María Castro, que serà el nou
director, que és el nou director des de dia primer d’aquest mes
de la ràdio, però entenc que és del seu interès també saber un
poc quin ha estat el seu currículum professional. 

Molt ràpidament, i els ho deix a la seva disposició per si ho
volen mirar, els contaré que des de l’any 81 ha estat redactor del
Diari de Barcelona; també ha participat com a redactor en el
Noticiero Universal; també de redactor en l’edició del diari La
Vanguardia; cronista municipal d’aquest mateix diari, La
Vanguardia; cap de secció de la revista que duia La
Vanguardia, el suplement de La Vanguardia; en qualitat de
redactor també ha fet feina a La Vanguardia a Madrid, en la
delegació de Madrid; ha estat cap d’edició també en el mateix
diari; ha estat subdirector, parlam ja de l’any 99 fins a l’any
2003, subdirector general d’informació d’Onda Cero a Madrid;
ha estat director d’informatius també regionals a Antena 3
Televisió, i ha estat, com molt de vostès sabran, des de juliol de
l’any 2004 fins a juliol de 2007 el director d’informatius i
esports de la nostra televisió autonòmica. Actualment, dies
previs a la incorporació a IB3 Ràdio, va ser director de mitjans
del Canal 4.

Té reconegudes també les seves feines amb diversos
reconeixements, però bé, jo destaco un que és l’Antena de Oro
concedida per la Federació Espanyola d’Associacions de Ràdios
i Televisions, per la feina feta justament en els serveis
informatius d’aquesta casa. És llicenciat en periodisme, i bé,
serà qui s’encarregarà d’iniciar aquesta nova etapa a IB3 Ràdio,
que s’encarregarà de dur a bon port la nostra ràdio.

Els coment les quatre qüestions que jo crec que són
fonamentals per definir aquest nou moment que comença a IB3
Ràdio, evidentment, no podem obviar que la qüestió purament
pressupostària és la que marcarà un poc la seva feina i la seva
estratègia de definir la nostra ràdio, ningú no pot escapar d’això.
Per tant, tendrà molt a veure i molta consideració allò que ja
vaig explicar aquí en la meva darrera compareixença que són
aquests programes que puguin aportar el seu finançament, de
fet, ja n’hem posat recentment un altre en marxa, que és La
Bámbola, els matins del diumenge, per a mi que hi és des de fa
dues setmanes pràcticament, dia 7 d’abril es va posar en marxa,
en tenim un altre també Font de Misteris i també a la nostra
graella Balears fa Ciència que ha estat capaç de dur el seu
finançament.

Això com a qüestió fonamental i de primer ordre.
Evidentment, a partir d’aquí distintes estratègies com programar
el que efectivament ens demana la nostra audiència i que sigui
una programació estable, que es pugui reconèixer, vull dir,
sense pegar bots; localitza en tot moment quin programa hi ha
a IB3, això és fonamental. Després, feim feina, ell es cuida ja de
fer feina en la nova magazín dels horabaixes, un magazín que
tendrà un contingut de tot tipus d’informació ja sigui
d’actualitat, d’humor, de crítica, les distintes tradicions
culturals...bé, fa feina per intentar confeccionar aquest magazín
que serà de dilluns a divendres, pràcticament tres hores diàries,
i que de moment el que tenim ja definit és qui s’encarregarà, qui
serà el conductor d’aquest programa, que saben vostès que serà
Joan Frontera, un conegut per a tots vostès, que va iniciar el seu
camí també amb nosaltres l’any 2004 en aquesta casa.
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A partir d’aquí, potenciar molt la feina que es pugui fer des
de la part forana, té una obsessió, que jo puc compartir, que és
intentar establir rondes informatives de tot el que es pugui
conèixer, de tota la cobertura real que nosaltres tenim a la nostra
comunitat com pugui ser Menorca, com pugui ser Eivissa, com
pugui ser Formentera, ara amb aquest centre que tenim a
Felanitx evidentment des de Calvià. En definitiva, amb aquestes
rondes donar clara evidència del que som, vull dir, una ràdio
autonòmica amb cobertura en tot el territori autonòmic.
Evidentment potenciar i fer molta feina amb aquestes
desconnexions, que ja li he comentat anteriorment, que ens
acosta molt a la vida real dels nostres municipis. En definitiva,
una etapa important, té la possibilitat de definir programació
pràcticament des de zero, el que està consolidat està consolidat,
però ja els deia que l’horabaixa hi ha un magazín que haurà de
ser molt important en la nostra graella i està en les seves mans
definir-ho i, a partir d’aquí, distintes possibilitats, com li deia,
colAlaboracions amb els municipis, el suport estratègic de locals
a la part forana. Bé, nous recursos que posam a la seva
disposició perquè dugui segur a bon port aquesta ràdio.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sra. Torres, ¿quiere hacer uso de la
palabra?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Només per agrair-li al Sr. Ruiz la seva
resposta i per desitjar-li al Sr. José María Castro molts èxits en
aquesta nova etapa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, ¿quiere intervenir?

6) Pregunta RGE núm. 3837/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programació d'IB3 Ràdio.

Para formular la sexta pregunta RGE núm. 3837/13, relativa
a programación de IB3 Radio, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, donar la benvinguda jo
també al Sr. Castro com a nou responsable d’IB3 Ràdio,
desitjar-li molts d’èxits també perquè falta li fa a la ràdio
pública nostra, que la seva feina doni resultats perquè fins ara,
lamentablement, els esforços esmerçats no han tengut l’èxit que
tots desitjaríem perquè evidentment així com la televisió pública
és o hauria de ser, un instrument essencial per a la cohesió
social de la nostra comunitat, i hi hauria de fer de la proximitat
-vostè avui ha parlat molt de proximitat- i de la defensa de la
pròpia identitat de la llengua i de la nostra cultura l’argument
que marqués el nord de la seva programació, i açò no ho dic jo,
vostè sempre diu que m’obliga la llei, vull dir, açò, la llei
l’obliga, si tot açò hauria de ser la televisió, no ho hauria de ser
encara més la ràdio que per definició és un mitjà de molta
proximitat, però en canvi la ràdio, IB3 Ràdio, està cada vegada

més sense nord i ni els arguments de sostenibilitat
pressupostària a la ràdio s’aguanten tampoc enlloc. 

La ràdio, i més una ràdio pública, com li deia, per les
característiques que té el mitjà la manera d’arribar als ciutadans
que té, l’estructura, l’oferta radiofònica del propi dial
radiofònic, els costs de producció menors comparats amb una
televisió, per mil i una raons haurien de fer que la ràdio pugui
jugar un paper, un gran paper distintiu de qualitat pública i de
reconeixement d’allò que som les Illes Balears i d’allò que feim.
Però els oients d’IB3 Ràdio, vostè ha parlat de nova etapa, inici
de nova etapa, l’enèsima nova etapa que iniciam, però els oients
d’IB3 Ràdio a hores d’ara, si vol que li digui la veritat, estan
més, en la programació que té IB3 Ràdio amb els canvis
continus, estan més confusos a hores d’ara avui els d’IB3 Ràdio,
sincerament, Sr. Director, que els “saviòlegs” ho estan amb les
rodes de premsa de la Sra. Dolores de Cospedal.

Li demanaria, Sr. Director, vostè que ja parla de nova etapa,
si considera que la programació d’IB3 Ràdio és coherent amb
els criteris que vostè ha defensat tan sovint davant aquest
parlament.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, vostè em demana coherència i,
evidentment, jo intent aplicar, aquest equip directiu intenta
aplicar coherència en totes i cada una de les coses que fa, el que
passa és que no podem obviar que hi ha un escenari que marca
molt l’esdevenir de la feina que feim, tant a la ràdio com a la
televisió.

Jo tampoc no he negat, i això el Diari de Sessions ho pot
certificar, no he negat mai que a la ràdio hi ha molta feina a fer,
no ho he negat mai. Vull dir, de la mateixa manera que nosaltres
tenim ja la televisió absolutament controlada, consolidada, amb
una estructura fixa, inamovible perquè consideram que funciona
bé, sí que és veritat que a la ràdio li hem de donar encara un
marge de confiança. Em dirà, bé, és que ja ha passat un any i
mig o dos anys, sí, d’acord, estic d’acord. Per tant, a partir d’ara
i un cop analitzada la situació, encetam una nova etapa així com
li he dit, sabent que tenim unes circumstàncies que juguen en
contra d’un desenvolupament normal de les coses, que és la
qüestió purament econòmica, bé, donem un vot de confiança a
qui ha de capitalitzar aquesta nova etapa i feim feina.
Coherència absoluta, perquè el que feim, ho feim amb els
recursos que tenim i en aplicació màxima d’allò que podem i
d’allò que se’ns demana. 
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Per tant, no entenc tampoc la seva precisió, evidentment la
meitat de la seva intervenció la podria subscriure jo.
Evidentment, la llei ens diu com hem de fer les coses, les
distintes declaracions institucionals també ens diuen això. Ara
vostè no ha tengut mai en cap moment les restriccions
pressupostàries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Miri, diaris d’aquests darrers tres
mesos: “la parrilla loca de IB3 Radio”, diari El Mundo. “La
emisora autonómica sufrirá su enésima remodelación en
apenas dos años, eliminando los programas más veteranos, No
badis. “IB3 Radio elimina de la parilla programas históricos”,
Diari de Mallorca. “IB3 Radio se desconecta de la realidad”.
Açò durant el darrer mes i mig.

Mentre vostè ha parlat aquí sovint d’audiència, dient que
IB3 és la tercera emissora amb 19.000 oients, 5.000 menys que
a l’Estudi general de mitjans de la mateixa onada corresponents
a l’any 2011, han perdut 5.000 oients. I tenint davant només de
generalistes hi ha Cope i Onda Cero. Per tant, ja som els quarts
i empatats amb Ràdio Nacional, tercers no, com a mínim anam
els quarts. Ens classificam per la UEFA, no per a la Champions
League de moment i açò sense comptar la resta d’emissores.

Jo sé que vostè no ho fa per l’audiència, si ho fes per
l’audiència hauria hagut de cessar fa molta estona el Sr.
Alejandro Jurado, un altre diari de 30 de novembre: “Alejandro
Jurado hunde la audiencia de IB3 de 13 a 14 horas”. Si
l’audiència fos un argument, ja sé que per a vostè no ho és,
aquest senyor ja no hauria de conduir un programa a IB3. Vostè
prima en canvi la proximitat, les nostres coses. 

I per aquest argument de proximitat han desaparegut els
programes històrics, ha desaparegut Tassa i mitja, ha
desaparegut Balears fa ciència, jo crec que una ràdio pública
que parli de Balears fa ciència jo crec que és important. Latitud
39, un programa de molt de reconeixement. I ha desaparegut El
crepuscle encén els estels. Tots aquests bons programes, fets a
més per bons professionals. I vostè, per aquest argument de
proximitat, és que tal vegada manté El faristol, amb tot el seu
cost, evidentment molt més elevat en comparació amb els
programes eliminats, el manté entenc per la seva proximitat
proverbial, perquè prefereix tractar realment el faristol de les
nostres coses. Així per exemple titulava un dia No badis, un
altre diari. “El Faristol cambia el caso Bárcenas por los
almendros en flor”. El dia en què totes les ràdios parlaven que
havien destapat el cas Bárcenas, El País i El Mundo a les seves
portades publicaven tot el cas Bárcenas, tota la implicació de les
presumptes comissions o sobresous cobrats pel Sr. Rajoy i
companyia, i de 9 a 10 IB3 Ràdio, prime time del matí, va parlar
durant una hora...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, se le ha acabado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...va parlar una hora de l’explotació de l’oli al Japó i dels
ametllers en flor.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Per qüestió
d’ordre, Balears fa ciència és a la ràdio, Balears fa ciència està
dins la nostra graella, que ara digui que l’hem llevat, li puc dir
que no, està a la nostra graella.

I podien fer la feina d’intentar recopilar totes les vegades
que El Faristol ha parlat del cas Bárcenas. Podríem fer aquesta
feina, la podríem fer, a veure quina sorpresa ens en duríem. No
hauríem tampoc de seleccionar un dia, que es parla d’una cosa
i no del Sr. Bárcenas. Podríem fer aquesta feina.

En qualsevol cas, Sr. Diputat, tots podem acceptar, jo crec
que està conveniat així, que el tema de l’audiència no és un
factor determinant i professional d’una ràdio i d’una televisió
autonòmica. Tots ho acceptam, fins i tot a la darrera intervenció
que va tenir a la Comissió d’Assumptes Institucionals, el Sr.
Bonet ho va certificar així. No ens ha de guiar en la nostra feina
diària. El que passa és que sí, però no; sí, però no. Avui tiram
també d’audiència per criticar, el setembre de l’any passat
també ens va fer una exposició en aquesta mateixa situació de
totes les dades d’EGM per criticar. Per tant, no és important,
però sí és important i és important perquè ens indica per allà on
hem d’anar. No ha de ser decisiu, però sí ens dóna senyals de
per on va l’acceptació que puguem tenir tant a la ràdio com a la
televisió. Per tant, en això coincidim tots.

Evidentment també convindrà vostè amb mi que la qüestió
pressupostària també afecta. Hem passat pràcticament en dos
anys més de 5 milions a tenir menys de 3 milions, és un 40%
menys. Qui pensi que això no pot afectar a la programació és un
ingenu. Què feim nosaltres? Intentar cercar la millor de les
opcions. Sí que és cert tot el que ha dit vostè aquí, dic vostè,
eh?, perquè supòs que vostè tendrà criteri, no només el que
llegeix a la premsa, supòs que vostè tendrà la seva opinió, està
molt bé tirar dels titulars, però bé jo crec que vostè tendrà el seu
criteri per intentar explicar què pensa.
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Per tant, nosaltres som humans i feim proves, amb aquest
pressupost miram què podem fer perquè vagi millor. De
vegades s’ha de rectificar, de vegades va bé. Per tant, intentam
dissenyar la millor estratègia amb aquestes circumstàncies. I és
veritat, hem hagut de llevar programes? Sí. Un dels nostres
objectius és consolidar, això també és el que els he contat del
nou director de la ràdio, és consolidar d’una vegada la nostra
programació. I això és un principi rector de la nova etapa i ho
farem amb els principis que vaig defensar en la meva darrera
intervenció, intentar dur programes finançats, que no estiguin
pendents de si hi ha o no pressupost. El programa que vengui
finançat, evidentment tendrà la cobertura que ha de tenir a la
nostra programació.

Vostè ha comentat aquí el tema de Balears fa ciència.
Nosaltres quan vàrem llevar aquella programació, fa
pràcticament dos mesos, varen comentar que si aquí hi ha hagut
una selecció, criteris polítics, no sé què ni no sé què més.
Escoltin, idò no, jo vaig comentar que tots aquells programes
que duguessin el finançament tornarien entrar a la graella. I els
ho de demostrat, perquè Balears fa ciència torna ser a la nostra
graella, perquè ha estat capaç de dur el seu finançament. Per
tant, això corrobora la nostra aposta per aquest tipus de
programes i que de vegades ens hem de moure com a criteri
fonamental per les possibilitats purament pressupostàries.

Tot el que ha contat és veritat. Hem canviat de programes,
hem dissenyat noves estratègies. Però bé, ja tenim ben definit
l’escenari, tenim un nou director que se’n cuidarà de què això
sigui així i el que tenim, i supòs que li preocupa a vostè, és si
ens ajustam o no a la condició de servei públic. Idò tenim
programes que ho certifiquen així, Flors en el desert, un
programa de caire social que manté el seu temps a la nostra
graella. Tenim un programa d’educació, (...) que també se’n
cuida, perquè ha de ser així, d’un servei públic, referit a
educació. Tenim cultura, tenim ciència, Balears fa ciència, ...
En definitiva, tot un ventall de possibilitats i estic amb vostè,
esper que se consolidi i que colAloqui la ràdio aquí on ha de ser.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

7) Pregunta RGE núm. 3835/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programació infantil d'IB3 Televisió.

Para formular la séptima pregunta RGE núm. 3835/13,
relativa a programación infantil de IB3 Televisión, interviene el
diputado del Grup Parlamentario Socialista Sr. Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, bon dia,
benvingut i especialment benvingut Sr. Castro, que s’estrena en
aquesta comissió.

Bé, vostè diu que tiram d’audiència de vegades i de vegades
no. Jo crec que tiram d’audiència perquè vostès utilitzen
precisament l’audiència per justificar decisions que nosaltres
hem considerat polèmiques. Hem considerat polèmic que s’hagi
eliminat el cinema en català i això s’ha justificat dient que el
cinema de l’oest el miren més ara en castellà que no el miraven
en català. Vostès tiren d’audiència i nosaltres no? Nosaltres el
que deim és que l’audiència no és el primer. La llei, l’exposició
de motius, recordarem: “el caràcter públic dels mitjans
requereix que la seva orientació hagi de respondre a uns
objectius diferents de l’activitat privada”. Aquesta ha de ser la
motivació principal que ha de moure la gestió de la ràdio i la
televisió pública. Per tant, en això estic convençut que vostè hi
estirà d’acord, perquè ens ho ha dit així. Per tant, jo l’únic que
li demanaria és si vostè, o els diputats que li lloen la gestió,
poden tirar d’audiència per elevar la gestió, supòs que nosaltres
també podrem posar en dubte que aquesta audiència no sigui tan
positiva per justificar qualsevol mesura que prenguin.

De totes maneres avui ens fixam i seguirem fixant-nos en
pròximes comissions, en el compliment de les distintes
obligacions que li marca la llei, amb la qual tots estam tant
d’acord i que ha de marcar la direcció de l’ens. Els principis
generals de programació, article 26.4, s’esmenta específicament
la infància com un colAlectiu que s’ha d’atendre de manera
especial.

Per tant, la pregunta i ho simplific així, quins programes està
emetent actualment la televisió per donar compliment a aquest
mandat de la Llei d’IB3?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Bé, la primera
lectura de la seva pregunta desorientava un poc perquè no
sabíem si el seu interès era per si teníem programació específica
i especial per a la infància, no sabíem si tenien preocupació per
si respectàvem o no els horaris d’especial protecció per a la
infància o si teníem en la generalitat de la nostra programació,
teníem en compte que hi havia audiència jove que efectivament
es pogués veure afectada per allò que nosaltres érem capaços de
programar.

Vull pensar pel que diu vostè que el seu interès ja no està en
si respectam els horaris, que els respectam efectivament o si
tenim en compte la globalitat de la nostra programació en què
hi ha audiència jove. No crec que sigui aquest interès, sinó si
feim o no programació específica i especial per als més joves de
la nostra audiència.

Sí, en tenim, Sr. Diputat, poca, però en tenim.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ruiz, ho pot dir tot. És a dir, jo
em vaig permetre comprovar la graella, el tema dels horaris és
evident que ho ha de complir, en cas contrari seria bastant més
greu. Però crida l’atenció que tenguin tan poca programació
infantil, per tant, no tendran públic infantil perquè no fan
programació infantil. Per tant, no podran justificar augmentar la
programació infantil, perquè com que no fan programació
infantil, no tenen programació infantil. Això és directament així.

De totes maneres em pensava que m’ho justificaria de
qualque manera, em diria no, és que feim més programació de
proximitat, i és veritat, vostès de proximitat en presumeixen i en
parlen molt. Jo m’agaf això com un exemple més de
l’incompliment de la llei. Per ventura no és un incompliment tan
greu com el de la llengua catalana segurament, però la llei parla
de moltes coses que pensam que s’estan deixant de banda, amb
l’excusa, amb l’argument de l’austeritat, amb l’argument de
l’audiència de vegades. En el mateix punt de la infància es parla
de persones majors, de joventut i de colAlectius que requereixen
atenció especial. La veritat és que veig programes que poden
tenir molt de seguiment, retransmissions esportives, cinema de
l’oest n’hi ha molt, Fires i mercats, Tira a tira, Uep com anam!
Intentar tenir molta proximitat fent una cosa que no fan les
televisions generalistes evidentment. 

Però clar, compleix realment la funció social que hauria de
complir la televisió? I aquest és el dubte que ens genera el fet de
què per exemple un aspecte tan sensible com és l’infantil, no
tenguin cap línia de feina clara i concreta. Tenim un programa
que el van emetent per cobrir..., no digui que no. Aquesta és la
sensació que fan. Un exemple, els diumenges matins fan més
minuts de missa que de programació infantil. Tampoc no té molt
de sentit, no és ver? Jo, la veritat, trob que avui en dia hi ha
moltes més famílies amb alAlots i la gent creient sol anar a
missa. Idò crec que no compleix tant la funció social el fet de
donar més temps a la missa que a la programació infantil els
diumenges.

No parlaré de la llengua, ja n’hem parlat molt. No parlaré de
pluralisme i participació democràtica. Però sí li faré un
comentari ja per acabar. Vostè ens parla de proximitat i
aprofitaré per fer-li un comentari perquè vostè ho ha introduït.
Han obert una delegació d’acord amb l’Ajuntament de Felanitx
en aquest ajuntament. A nosaltres ens preocupa que s’hagi
arribat al punt que s’ha arribat, perquè a nosaltres ens ha arribat
informació i voldria també..., si no contesta ara, ho haurà de fer
en un altre moment, que des de la direcció d’IB3 es va vetar la
presència de l’oposició a la inauguració d’aquesta delegació de
la part forana de Felanitx. 

Sr. Ruiz, esperam que si és cert, es prenguin mesures per
evitar tot el que hem dit, l’oblit de la infància, joventut i majors
i el sectarisme de què fan gala alguns dels seus directius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ara m’ha deixat una mica
descolAlocat, jo el que passi entre l’oposició i l’equip de govern
de l’Ajuntament de Felanitx..., no sé què li he de dir, jo no tenc
constància absolutament de res d’això, tampoc no és una cosa
tan, tan transcendental. Però bé, que haguessin pogut venir, sí,
sí, i els ciutadans també, és una cosa que per a nosaltres és un
orgull poder tenir un centre descentralitzat, un local
descentralitzat d’IB3, és un orgull. Per tant, jo no li puc
contestar això. És que no en tenc ni coneixement, això
s’organitza i punt. Jo la vida interna de l’ajuntament, francament
no em pertoca a mi parlar d’aquests temes.

Però parlant d’allò que sí ens correspon. Quan vostè parla de
programació específica per a la part més jove de la nostra
comunitat, jo li he de descriure una mica quines són les
circumstàncies en què nosaltres feim feina. Sap vostè que tota
aquesta programació està molt canalitzada en programes
temàtics de la TDT. Vostès saben, i els que tenen nins ho poden
comprovar, que la gran majoria dels infants de la nostra
comunitat opten per mirar els canals especialitzats en
programació infantil, Boing, Clan, el Canal Disney, el que
vostès vulguin. Per tant, competim amb franc desavantatge amb
aquesta gent perquè aquesta gent sí que hi posa molts de
recursos. 

Per tant, jo crec que ens podria passar una cosa com va
passar a la Fórmula 1, que apostam per això, que és un producte
que podria ser interessant, però després veim que tota
l’audiència se’n va als canals que realment són reconeguts per
aquests tipus de programació i al final què resulta?, que hem
tudat els doblers. Hem apostat per això i hem tudat els doblers.
Tal vegada si en tenguéssim de sobra, ho faríem i ens
arriscaríem. Però és que a dia d’avui, Sr. Bonet, no els tenim.
Per tant, no podem jugar amb aquestes coses. Per què hem
d’apostar? Per programes diferenciadors, és a dir, vostè ho ha
apuntat, programes específics i especials per als nostres joves de
8 a 8,30 que l’hora del conte, prime time per a aquest tall
poblacional, l’hora abans d’entrar a l’escola i a això arribam.
Productes diferenciadors, productes específics, productes que
tenen un cost important. I així com estan les coses, Sr. Bonet, no
hi arribam.

Aquesta és la nostra modesta i voluntariosa aportació, vostè
em coneix, no tenc la voluntat de dir mentides ni tan sols donar
respostes que puguin ser ridícules. Aquesta és l’aportació que
feim, aquestes són les nostres possibilitats. Per tant, a partir
d’aquí no tenim més marge. Què li reconec a vostè?, que tenim
una cosa pendent aquí, és cert, és quan demanen què farem amb
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aquest pressupost de 30 milions, una de les coses que no podem
fer és justament això, programació específica diferenciadora per
a la part més juvenil de la nostra audiència. No la podem fer, la
deixarem a la casella d’assumptes pendents. Quan des d’aquesta
cambra se’ns enviïn doblers per fer aquest tipus de coses, ho
farem. Mentrestant no ho podem fer.

És evident que tenim en compte captar tota aquesta
audiència juvenil amb els nostres programes, el programa
insígnia nostra que és el Uep com anam!, que també
evidentment es dedica molt a la part més jove de la nostra
població. Però això és el que podem fer. Evidentment és del
nostre interès potenciar aquesta audiència, la tenim, poca, però
la tenim. Per tant, a partir d’aquí i quan hi hagi les possibilitats,
o quan ens surti l’ocasió també, de vegades surten ocasions, ho
farem. Quedi tranquil que ho farem.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

8) Pregunta RGE núm. 3838/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment de l'Estatut d'Autonomia.

Para formular la octava pregunta RGE núm. 3838/13,
relativa a incumplimimento del Estatuto de Autonomía,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sr.
Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. No li diré què diu l’Estatut d’Autonomia
perquè ho coneix, ni què diu la Llei d’IB3 perquè la coneix.
Aquest matí he entrat a la web d’IB3 i l’apartat Qui som?, diu
“missió, IB3 és el grup de mitjans de comunicació de titularitat
pública de les Balears que impulsa la identitat pròpia de les
illes, la seva cultura i la seva llengua, amb una programació
plural i de proximitat”. I davall està fotografiat vostè
encapçalant el consell de direcció d’IB3. No li dic què diu el
compromís de qualitat d’IB3, que també està penjat, és del Sr.
Terrassa, no és seu, potser convindria que el canviassin, però en
tot cas, l’incompleixen.

Considera vostè, Sr. Director, que l’estalvi aconseguit
emetent pelAlícules de producció aliena en llengües diferents al
català justifica l’incompliment de l’Estatut d’Autonomia i de la
Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, li he negar les
dues afirmacions, ni estam incomplint l’estatut de la nostra
comunitat ni estam incomplint la nostra llei, i això ho justifica
un informe que va emetre l’Advocacia de la nostra comunitat
l’octubre de l’any 2011 que ja ho certificava efectivament així.

Tampoc no hi ha estalvi important que sigui el que pugui
decidir. Vostè em dirà: “Bé, és que vàrem parlar amb el
conseller a la darrera comissió en què vàrem parlar d’estalvi,
etc.”, escolti, després li ho explicaré amb més tranquilAlitat, per
enèsima vegada, a veure si som capaç de convèncer-lo de com
funciona el tema de la producció aliena en castellà i la
producció pròpia en la nostra llengua, a veure si en som capaç,
però de moment li he negar les dues afirmacions
d’incompliment de la norma i evidentment de l’estalvi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En el turno de réplica interviene el Sr.
Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. M’ho explicarà quan jo ja no li pugui
replicar. En tot cas, vostè diu que compleix la llei, igual la
compleix com el Sr. Paul Newman, així com l’actor Paul
Newman la complia a aquella pelAlícula de John Huston que es
deia The Live and Time of Judge Roy Bean, li ho dic
afectuosament i metafòricament, evidentment, pelAlícula que no
sé si s’ha emès a IB3, no ho record, però el que sí sabem és que
amb els seus criteris de programació s’hauria titulat el Juez de
la horca, perquè vostè li dic que (...), li parla d’aquesta
pelAlícula de combois, perquè és habitual l’emissió de pelAlícules
de combois a IB3, si els americans d’Estatuts Units parlen de les
pelAlícules com aquesta com del far west, és del llunyà oest,
imaginin des de la comunitat autònoma de les Illes Balears si
ens queda enfora, si açò és política de proximitat, emetre
pelAlícules del far west en castellà.

Sí, bé, és clar, sí, fra Juníper Serra se n’hi va anar, però...
però això passa d’ençà que vostè i el seu antecessor el Sr.
Gómez dirigeixen IB3, és a dir, d’ençà que el PP la dirigeix,
perquè evidentment no em dirà que no és el PP perquè cent per
cent el Consell de Direcció és del PP, vostè és una persona afí
al PP i el Sr. Gómez evidentment també ho és.

Diu que ha dit reiteradament que l’audiència no descens
baròmetre, que IB3 és un servei públic i que l’audiència no ha
de ser fonamental, però també diu vostè que l’audiència quan ha
millorat, ha millorat gràcies als programes de proximitat, i si ha
millorat pels programes de proximitat, precisament les
pelAlícules de llengua no catalana no són programes de
proximitat, ho són els informatius, ho són una sèrie de
programes que sí que tracten els problemes de la nostra
comunitat, però no les pelAlícules. 
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Pensàvem d’entrada, vostè ja m’ho explicarà quan no tengui
rèplica, que era una qüestió econòmica com va dir el Sr. Gómez
aquí, en seu parlamentària, dia 16 de febrer del 2012, en què va
dir: “En cuanto a las películas en castellano, lo mismo, sólo se
emiten películas en castellano y lo que son las series de
producción ajena -coma-, tema económico”, vostè, després en
resposta parlamentària al meu company, al diputat Sr. Bonet, va
dir parlant de les sèries que en castellà no hi ha hagut estalvi i
també va dir que en les pelAlícules el que han fet ha estat no
perdre doblers. 

Evidentment, també és una manera d’estalviar no perdre
doblers, li ho reconec, però la veritat és que -ja em contestarà
quan no li pugui replicar- vostè el que fa és que és clar havia
d’esperar que TV3 les publiqués, perdó... que les emetés, que
havia d’esperar que..., alguna vegada TV3 les rebutjava i les
passava a canals secundaris, etc., però jo crec que ja que
l’audiència no la guanyam amb les pelAlícules, sinó que la
guanyam amb els programes de proximitat, ja que no és un tema
econòmic, vostè no persegueix l’audiència amb les pelAlícules,
podríem esperar tranquilAlament... seguir com es feia abans
perquè no és un tema econòmic, no hi ha estalvi, igual deixam
de gastar, però no hi ha estalvi. 

Per tant, conseqüència: si no és un tema econòmic, deu ser
un tema ideològic, i si és un tema ideològic, vostè és qui m’ho
pot explicar, però com que quan llegeixes l’esborrany de la llei
de l’audiovisual comproves per on van els tirs, comproves per
on van els tirs i no parlam dels tirs de les pelAlícules del far
west, sinó que parlam dels tirs polítics del Govern de les Illes
Balears i per on van els tirs polítics dels delegats, emissaris,
ambaixadors, no li diré comissari, no li ho diré...

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabado su tiempo, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... del Govern de les Illes Balears a IB3.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, si ja sap vostè
el recorregut de com funciona tot això, fins i tot sap més, sap
més que tot això perquè jo ja ho he explicat, que és així perquè
ho hem decidit així, és que no hi ha més misteri, però és que no
ho dic ara, és que ho dic des del primer dia, ho he dit des del
primer dia, aquesta és l’aposta d’aquest equip directiu a l’hora
de planificar la convivència de les dues llengües, és que no és
la primera vegada que ho dic, Sr. Borràs, i vostè ho sap, vull dir,
que hi ha matisos econòmics?, és clar que sí i ara els els contaré
una altra vegada, ara els els tornaré contar, però això és una
aposta del primer dia i ja li ha vaig dir, ja ho pot ser servir

perquè ja ho de dit i això consta en acta, això, hem decidit que
sigui així i apostam que així perquè és quan millor acollida ha
tengut la nostra audiència en la població en general.

Que és criticable? Podria ser criticable. Que en vendrà un
altre i ho canviarà?, bé, idò sí, que vengui i que ho canviï, però
nosaltres no hem apostat per fer-ho així i ens està donant un bon
resultat. L’únic que feim és traslladar la realitat del carrer a la
realitat de la nostra televisió, això és el que feim. 

Tenim més o menys distribuïda la nostra programació, un
70% en català i un 30% en castellà, podem discutir si això
s’ajusta més o menys al que hi ha al carrer, crec que van per
aquí els tirs, però bé, aquesta és la nostra decisió. Li agradarà o
no li agradarà, però és la nostra aposta, ens toca a nosaltres regir
i dur endavant aquesta casa i ho feim així amb aquests criteris.
Em diu que no li agrada, és que ja m’ho ha dit. D’acord, idò ja
està, però és que ens ha tocat a nosaltres i nosaltres ho feim així,
fàcil, fàcil, ja està, no n’hi ha més.

Els puc donar altres exemples, què fa Galícia?, cent per cent
en gallec, bé, ho varen decidir així, bé, els funciona, ho
respectam, ben igual que TV3. Què fan al País Basc?, com que
deuen tenir molts de doblers tenen dos canals, un en basc i un
altre en castellà, bé, ho poden fer així, han decidit fer-ho així,
em sembla molt bé, el castellà és el que aguanta el tipo en tema
d’audiència amb moltíssima diferència i el que està en basc cent
per cent, idò bé, té una audiència marginal, bé, d’acord, no dic
res, és l’aposta que han fet allà per això, poden pagar dos canals,
idò que jo facin.

Nosaltres apostam per una qüestió mixta que crec que... tal
vegada això m’ho discutirà, no fa mal a ningú, producció aliena
en castellà, producció pròpia en la nostra llengua, punt, no hi ha
més misteri i ho dic així de clar... no, balear, ho diu vostè, jo no
he dit, però bé, això és un tema que ja li agradaria també
discutir, però bé, no van per aquí els tirs. 

Per tant, li torn explicar el recorregut perquè vegi on estan
els matisos econòmics. Nosaltres contractam... contractàvem
drets de les pelAlícules i els passis a la FORTA, després això,
perquè apostàvem perquè fos així, el doblatge ens el feia gratuït
TV3, evidentment ja TV3 ha de tenir les mateixes pelAlícules
que nosaltres, nosaltres ja d’aquí no podíem sortir, com que les
havíem de fer en català evidentment si TV3 no la tenia, perdíem
aquesta opció, per tant, ja limitats en les nostres possibilitats.
Després, què ens deia TV3? Evidentment, perquè cedien
gratuïtament aquest doblatge, que ells havien de ser els primers
a emetre això, per tant, estam aquí a l’espera que ells posin la
pelAlícula. Si teníem la desgràcia que ells la programassin el mes
de desembre, abans que acabàs l’any, idò ja havíem de córrer
perquè nosaltres no la podíem emetre perquè se’ns acabava el
dret. És clar, tot això et condiciona moltíssim, primer que fossin
ells, segon que el seu calendari quadràs amb el nostre i això ha
duit que més d’una vegada ens hem quedat emetent la pelAlícula.
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Després si tiram d’història, quan hi va haver el canvi l’any
2007-2008, pelAlícules que estaven en castellà que quedaven allà
arraconades perquè en castellà no es podien fer, però bé,
probablement més de 3 milions que han quedat allà tudats,
perquè no, perquè estaven en castellà. Per tant, una situació una
miqueta ridícula, tot això, una miqueta ridícula.

Com a conclusió: no contravenim el que diuen ni l’Estatut
ni la nostra llei i la qüestió econòmica que és important no és
decisiva, és una aposta real perquè aquest model de convivència
lingüística sigui també efectiva a la nostra ràdio i a la nostra
televisió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

9) Pregunta RGE núm. 3827/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències del mes de març.

Para formular la novena pregunta, REG núm. 3827/13,
relativa a audiencias del mes de marzo, interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General,
benvingut i moltes gràcies per la seva compareixença, a vostè
i a tot el seu equip. Li feim aquesta pregunta perquè consideram
que és important insistir en el que són les dades d’audiències de
la televisió pública. Pensam que aquestes dades són molt
positives, l’evolució és molt positiva. Vàrem tenir l’oportunitat
de poder escoltar la compareixença del conseller de Presidència
en la Comissió d’Assumptes Institucionals i se li va demanar
també sobre aquesta qüestió, ens va donar unes dades de les
quals ell se sentia satisfet perquè una televisió pública en la qual
s’ha reduït la despesa va pujant l’audiència i això significa que
no per tenir més despesa i per tenir una televisió que sigui més
costosa, això no significa que la gent estigui més o menys
identificada amb ella. Per tant, una televisió pública més
modesta i amb un pressupost més petit pot tenir el suport i la
satisfacció d’una societat, com crec que s’està demostrant amb
totes aquestes dades d’audiència.

Per això, ens agradaria que ens concretés aquestes dades
obtingudes fins a dia 15 de març en comparació amb els anys
2011 i 2012 i si ens podria parlar d’aquesta quota mitjana el mes
de març quin tant per cent suposa. També ens agradaria que
pogués concretar aquestes dades d’audiència per programació,
quins serien aquells programes que tenen més audiència i quines
serien les hores en les quals els espectadors de la televisió
pública estan més identificats amb la nostra televisió i quin és
el paper, perquè és clar, nosaltres hem de competir amb
televisions que són televisions d’àmbit estatal la qual cosa no és
fàcil, però crec que la posició que ocupa IB3 dins l’elecció dels
ciutadans de les Illes Balears és una posició molt digna i, per
tant, ens agradaria també saber dades quant a aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Rubio. Efectivament, ens toca parlar també una
miqueta, una pinzellada de les audiències, ja vull avançar que la
comparativa respecte de l’any anterior ve marcada per una
qüestió per a nosaltres fonamental que és la Champions League,
això és una dosi extra d’audiència que vàrem tenir els anys
anteriors i de la qual enguany no podem gaudir, però bé, a partir
d’aquí sorgeixen les dades, que és el que vostè ha comentat, és
a dir, ens permet mantenir una posició digna dins el panorama
global de les distintes televisions i evidentment, d’acceptació
que hi pugui haver al carrer d’IB3.

Pel que fa a la primera quinzena del mes de març, tenim una
quota d’un 6,1%, això és coincident amb el que vàrem tenir
l’any passat en aquest mateix temps, descomptat l’efecte de la
Champions i un 17% més del resultat que vàrem obtenir en el
mateix termini l’any 2011. Enguany hem començat.., amb unes
dades també molt positives tenint en compte el pes -ho torn a
dir- d’aquesta programació de la Champions, mantenim el
mateix resultat de dia 1 de gener fins dia 15 de març que l’any
passat amb un 6,6 de quota de pantalla, el mateix valor que
teníem l’any passat, respectant la contractació de la Champions.

Respecte de l’any 2011, hem millorat, francament, a
pràcticament tots els targets professionals de la nostra
audiència, hem augmentat pràcticament en un 50% les edats de
45 a 64 anys i hem duplicat la quota de pantalla dels nins, de la
infància, no és molt, però bé, ho hem duplicat, ja és una qüestió,
almanco la tendència ja te la marca.

 A partir d’aquí podem parlar dels programes que ens
aporten més audiència, ja són coneguts per tots vostès, el Uep,
com anam?, amb un 11,7%, això significa una mitjana de
142.000 persones; el cinema d’estrena amb castellà amb un
11,3%, de 120.000 persones com a mitjana; després tenim els
diferents informatius, Migdia i Vespre, que continuen la seva
tendència, consolidant-se, fins i tot han arribat a tenir puntes
d’un 20%, i a partir d’aquí la nostra producció, la producció
local, pràcticament de Mira per on, Migjorn, Això és mel, que
marquen registres molt importants i que estan molt per damunt
de la mitjana de la nostra televisió.

A partir d’aquí, l’escenari és el de sempre, bé el de sempre,
afortunadament és el de sempre, estam per damunt televisions
com Canal 9, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisió,
Televisió Astúries i Múrcia, vull fer especial referència al tema
d’Astúries perquè pateixen també una retallada pressupostària
molt important i l’audiència ja se’n ressent molt, molt, això
evidentment és per tenir en compte, per veure com són capaços
de sortir d’aquest tràngol i veurem què és el que passa aquí amb
l’execució d’aquesta restricció pressupostària que comentàvem
abans.  A partir d’aquí ens consolidam com la quarta cadena
més vista de les trenta emissores que emeten en obert. 
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És cert el que diu, Sr. Rubio, fem feina en un escenari
complicat, enguany ja no tenim la Champions League, que són
productes que costen molt i que s’han de pagar, no ens podem
permetre això, per tant, ja no els tenim; els operadors, la
reagrupació dels operadors més importants també fan molt de
mal, Cuatro i Telecinco saben vostès que actuen conjuntament,
ben igual que La Sexta i Antena 3, i això fa un maler
extraordinari, bàsicament en producció aliena, vull dir, estan
surant els canals amb producció aliena i això evidentment es
nota i es notarà en un futur, segur, i després les restriccions
pressupostàries que bé, som incapaços de veure en quin moment
decidiran intervenir en el tema de l’audiència.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea el uso de la palabra, Sr. Rubio?

10) Pregunta RGE núm. 3836/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressupost d'IB3.

Para formular la décima pregunta, RGE núm. 3836/13,
relativa a presupuesto de IB3, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta, alguns aspectes de
la qual ja ha contestat a la pregunta del Sr. Barceló perquè tenia
un sentit semblant, que és normal que ens preocupi el que ha
succeït quan es va afirmar rotundament en aquesta sala per part
del conseller de Presidència, en funcions de director general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes Balears, que 30
milions serien suficients, se’ns va dir amb tota rotunditat.

Vostè en canvi va ser molt més honest i quan va prendre
càrrec va dir “El presupuesto de IB3 es insuficiente”, ho va dir
vostè clarament, fins i tot va avisar que segurament hi hauria
ERO. Tot el que va dir es va anar complint, per això crec que és
oportuna la pregunt d’avui, no tant perquè ens expliqui com ha
dit com va complint ara o perquè ens digui que no té altra opció
que complir, tampoc no la tenia d’any passat, altra opció a
complir, és més, l’any passat si no complia la llei encara deia
que havien de destituir tot el Consell de Direcció, vostè inclòs.

Per tant, té més opció enguany de la que tenia l’any passat,
aquesta és la realitat, perquè han canviat la llei perquè pugui
tenir més opció i perquè si es passa no hi ha aquesta dimissió
obligatòria o aquesta guillotina, aquesta espasa de Dàmocles -
direm- damunt vostè i damunt el Consell de Direcció si es
passen d’aquest percentatge que establia la llei d’IB3 i que
varen modificar per la porta de darrere de la Llei de pressuposts.

Farem una sèrie d’aclariments inicials pel que he dit abans,
sí que hi ha preocupació per la continuïtat de la radiotelevisió
pública, ho hem dit, ho hem demostrat, hi hem insistit i ho
afirmarem una vegada més. Que aquesta continuïtat passa per
mesures d’austeritat i estalvi? Sí, ho estam fent totes les
televisions autonòmiques a tot l’Estat, no només ho fan, sinó
que hi ha molta gent que es prepara per al moment en què el
Partit Popular en l’àmbit de tot l’Estat decideixi privatitzacions
massives. No és aquesta la pregunta ni el tema d’avui, però vull
dir, tothom ho fa. Llavors, ho fan bé o ho fan malament.
Telemadrid se n’ha endut una bona clatellada pel Tribunal
Superior. 

També li diré que no han descobert Amèrica, no han
descobert Amèrica i no em referesc a fra Juníper, no han
descobert Amèrica perquè un any abans d’arribar vostè ja hi
havia un pla de viabilitat i s’anava reduint el pressupost d’IB3,
per tant, vostès han continuat una línia establerta abans.

També ens ha vengut a dir, això també m’agradaria aclarir-
ho, que per complir la funció social, a la pregunta anterior,
necessitaria més pressupost i és clar, n’ha tengut més, de
pressupost, ha tengut uns 13 milions més, més el que han
derivat per pagar deutes al decret de proveïdors..., jo crec que,
pel que parlàvem abans amb l'exemple de la programació
infantil, si hi dedicàs un poc de doblers, que no crec que sigui
tampoc tan car, té un públic objectiu en la nostra llengua, amb
la resposta que m'ha donat vostè m'està enviant els infants de les
Illes Balears a veure la programació infantil en castellà
directament, o m'està dient, m'està dient: mirin Canal 33? Està
fent propaganda vostè de la televisió autonòmica catalana?
Perquè només hi ha aquesta alternativa, o miram els vint minuts
de programació que ens ofereixen vostès o anam a veure la
catalana. Jo crec que vostès, sobretot si volen defensar les
modalitats pròpies, haurien de posar més incidència a intentar
que els nostres infants vegin televisió en la nostra llengua, amb
les modalitats que vulguin, des de (...) en infants.

Però bé, donada la seva clarividència, donat que té un
pressupost idèntic al 2012, que s'ha demostrat insuficient,
m'agradaria saber com ho farà per aplicar-ho, d'on retallarà, si
hi haurà més ERO i, sobretot, m'agradaria sentir de la seva boca
si ens poc assegurar que 30 milions d'euros seran suficients per
a l'exercici 2013.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat. Bé, començ a quedar una miqueta
tranquil, perquè veig que la preocupació ja és de dos grups, bé,
i això ja em dóna certa esperança que les coses poden millorar,
però bé, en qualsevol cas, Sr. Bonet, no esperam desviació
pressupostària, no esperam que hi hagi dèficit pressupostari, per
descomptat fem feina perquè això sigui així, una feina seriosa,
responsable i per suposat que al final sigui capaç de suavitzar
una miqueta la imatge que s’ha traslladat fins al dia d’avui
d’IB3, que per descomptat tampoc ningú no ha ajudat molt, però
bé, a veure si entre tots som capaços de regenerar tot això.
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De totes maneres, i abans d’aprofundir una miqueta més en
la meva resposta, ja li dic que darrerament a qualsevol
administració, vostè ja ho podrà comprovar, el plantejament és
a la inversa del que vostè ha dit, és a dir, ja no es tracta de dir,
jo vull tots aquests projectes, em donin; això ja no funciona així,
vull dir: quina disponibilitat hi ha? Doncs tant, bé idò, amb tant
jo faré això i amb tant és amb el que intentarem, 30,5 milions,
independentment que després hi hagi més ingressos publicitaris,
amb 30,5 milions per fer la nostra programació, desenvolupar
projectes de ràdio i televisió a la nostra comunitat. A partir
d’aquí, evidentment quedaran moltes coses en l’aire, ja hem
parlat d’una, la programació infantil.

Per cert, una interpretació molt sui generis el que vostè ha
fet, vull dir, estam enviant va a Disney Channel, tots els nins a
Disney Channel; escolta, bé, bé, val, aceptamos pulpo. A partir
d’aquí, escoltin, farem la feina que es pugui es fer, després si de
cas en parlarem una miqueta més, però en qualsevol cas sí que
ens ajustarem a aquest pressupost, a no ser que hi hagi
desgràcies que siguin absolutament imprevisibles. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Em qued amb el que ha dit, no hi haurà desviació
pressupostària. Veurem, en parlarem d’aquesta comissió d’avui,
supòs, veurem què passa, no? També ho va afirmar el Sr.
Gómez i després vàrem veure el que va passar, jo només li diré
un qüestió, vostès, i ho diré amb plural, perquè vostè va agafar
la gestió avançat l’any, vostès, el Sr. Gómez i vostè, varen
gastar més del que tenien, varen incomplir el primer principi
que el Partit Popular ens predica a cada sermó cada dimarts i a
totes les comissions que pot, han incomplert el primer
manament d’aquesta legislatura. Per tant, siguin un poc més
humils, vostè és més humil que el Sr. Gómez, està clar, i vostè
es cura en salut, jo estic segur que hi haurà cosetes en què haurà
de menester més doblers i per això han modificat la llei,
naturalment.

No tornaré entrar en el tema de programació infantil avui, en
tot cas, ja durem qualque proposta (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. M’he quedat una miqueta amb les
ganes que aportàs una miqueta més, Sr. Bonet, ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., anava confiat, no, no, però bé, anava confiat que faria una
aposta per IB3, dir, bé, doncs lluitarem perquè això sigui així,
però bé, s’ha quedat a mitges, a veure si en el que queda d’any
el puc convèncer d’aquí al pressupost per veure si som capaç de
convèncer-lo que ajudi a tenir més doblers per fer aquesta
despesa i justament aquí intenta justificar que jo, bé, he
coincidit amb vostè en més d’una ocasió també.

Però bé, a partir d’aquí, clar que ens preocupa, la televisió,
evidentment, i la ràdio no seran el que eren fins ara, el que han
estat fins ara, per què? Perquè tenien tres vegades per gastar,
nosaltres lluitam per ajustar-nos a aquest pressupost, confiï que
això sigui així, farem tot el possible perquè això sigui així; però
bé, també hi ha una realitat que no es pot negar, vull dir, és
evident que la televisió i la ràdio s’han empobrit, perquè els
recursos són els que són, és que no podem anar més enllà.

Ben igual que la ràdio i la televisió, doncs l’administració
pública en general, vull dir, no és una qüestió que ens afecti a
nosaltres només; el que sí és cert és que nosaltres ho hem fet
amb un grau superior, amb una intensitat enorme, ja
m’agradaria veure qualque ajuntament amb aquest pressupost,
passi de 100 milions a 30, en un any, a veure si era capaç de
suportar la pressió social del carrer. Doncs bé, nosaltres ho hem
intentat fer, hem quedat amb 42, mala tarde, només n’hem
estalviat 19, mala tarde. Contin, doncs sí, més de 3.000 milions
de pessetes en un any, i és que no ho hem sabut fer; bé, doncs
hem arribat aquí, hem arribat aquí.

També és cert que la ràdio i la televisió han arribat al límit
de la seva resistència, han arribat al límit, vull dir, és que miram
fins i tot el darrer euro, si no ho aconseguim, doncs bé, que
aquest parlament decideixi el que ha de fer, si no ho
aconseguim. Però el que sí és cert és que intentam arribar
mantenint uns estàndards de qualitat que corresponguin a una
televisió i a una ràdio autonòmica i aquest és el nostre objectiu.
És molt fàcil retallar, és molt fàcil retallar, facilíssim, el que
passa és que s’ha de fer amb responsabilitat, això és la nostra
feina.

Li posaré un exemple de com es fan les coses, bé, a una altra
comunitat i aquí i li parlaré d’Aragó, perquè és la nostra
referència; Aragó, que és una televisió i una ràdio que es va
crear pràcticament al mateix temps que nosaltres, per a una
població similar a la nostra, 1.300.000 i busques, nosaltres
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tenim un 1.100.000 i busques, amb les mateixes condicions;
Aragó tenía 45 milions l’any 2012, 45, i els han davallat el
pressupost, els ho han davallat també, 2,5 milions, 2,5 milions,
els ho han deixat en 42,5 milions. Nosaltres vàrem gastar
justament això l’any passat, a una televisió que correspon al
nostre model, però hem de davallar 12 milions més, hem de
davallar un 30% més una altra vegada, bé, i ho hem de fer,
perquè això és la voluntat de tots, i ho hem de fer. I ho farem,
però bé, vegi vostè el model; evidentment, la televisió d’Aragó
no parli d’audiència perquè duplica la nostra, pràcticament.

Però vaig més enllà, és que la televisió d’Aragó du una
proposta a la televisió ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, se le ha agotado el tiempo.

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

Voy acabando... du una proposta al Parlament i tots els
grups polítics aproven respectar el model existent, vull dir que
hi ha una diferència brutal. Per tant, la nostra feina va
encaminada també a aquesta acceptació social, que darrera
l’acceptació social vendrà també l’acceptació política.

Em sap greu no poder acabar, però en definitiva posem
remei a això i acomplirem el pressupost que vostès ens han
assignat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

11) Pregunta RGE núm. 3828/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a apropament de la ràdio i televisió autonòmica a
entitats públiques i privades.

Para formular la pregunta núm. 11, RGE núm. 3828/13,
relativa a acercamiento de la radio i televisión autonómica a
entidades públicas y privadas, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Popular, Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volíem fer aquesta pregunta,
Sr. Director, perquè consideram que la televisió pública de les
Illes Balears ha de ser una televisió de proximitat, ha de ser una
televisió que es pugui apropar als ciutadans i que es pugui
apropar no només a institucions i a organismes públics, sinó
també a ciutadans, entitats, associacions, en definitiva, ens
agradaria saber si vostès fan feina en aquest sentit, si vostès
consideren que aquesta és una qüestió prioritària.

Nosaltres sabem que vostès han començat a tenir reunions
amb determinats representants de diferents institucions per tal
de fer aquestes passes i pensam que és una cosa totalment
positiva, de la mateixa manera que també pensam que una
televisió pública s’ha d’apropar a diferents colAlectius, com
puguin ser nins, nines, tenir una finalitat educativa i una finalitat
de vertebració i d’integració d’una televisió i una ràdio
públiques dins la nostra comunitat autònoma.

S’ha parlat aquí que la nostra comunitat autònoma és una
comunitat plural, és una comunitat en la qual hi ha moltes
maneres, bé, o diverses maneres de ser, d’expressar-se, de
pensar i això consideram que també ha de quedar reflectit a la
televisió pública i que, de qualque manera, tota aquesta
diversitat també s’hauria de traslladar a aquesta gent, a la
societat, en definitiva, de les Illes Balears.

Per tant, aquesta responsabilitat de fer una televisió més
social, més propera i més directa cap al ciutadà crec que l’ha de
tenir una televisió pública i ens agradaria saber quines han estat
les passes o quines han estat les actuacions per tal de fer aquest
acostament de la ràdio i televisió autonòmica a entitats tant
públiques com privades.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Rubio, gràcies, Sr. President. Torna sortir el
concepte proximitat, afortunadament, perquè crec que això és
un principi, com deia abans, rector de la nostra feina, per tan
l’hem de defensar costi el que costi. Vull mesclar això, vull
combinar això amb una altra qüestió per a mi també essencial,
i parlant de la humilitat, que deia el Sr. Bonet, nosaltres
consideram que efectivament estam en deute, IB3 està en deute
amb la nostra societat, ho dic així de clar perquè crec que és
així, vull dir que és molt difícil que la gent al dia d’avui encara
se senti reflectida a IB3, la nostra societat en general, podem
trobar colAlectius que sí, però en general aquesta falta la notam,
vull dir que nosaltres que estam en primera línia som ben
conscients d’això i per tant ho hem de posar damunt la taula per
saber de quin moment partim i què hem de millorar.

A partir d’aquí, intentam canviar les coses, intentam entrar
en contacte amb aquests colAlectius que poden treure profit
d’IB3, amb aquests que realment podríem fer que IB3 fos
realment útil per a la nostra societat i, en definitiva, amb aquests
colAlectius que puguin justificar l’existència d’una televisió i
una ràdio autonòmica. A partir d’aquí dissenyam, per a nosaltres
un programa molt important, molt ambiciós i molt important,
que tal vegada un altre podria considerar que no és així, però bé,
que juga també, amb els convenis que hem explicat aquí, amb
distintes ràdios locals, amb la colAlaboració que tenim amb els
ajuntaments, fruit d’això ha sortit això de Felanitx amb el nostre
programa de responsabilitat social corporativa, però hem volgut
anar una miqueta més enllà.
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Aquest que vos parla ha visitat pràcticament tots els
ajuntaments de la nostra comunitat autònoma, ens en queden
pocs, 11 per a mi en total, i el Consell Insular de Formentera i
poca cosa més, amb la idea efectivament d’entrar en línia
directa, en colAlaboració amb tots els responsables municipals,
simplement amb un objectiu, per oferir-nos. És que venc a
parlar amb tu, pensa que hi anirem a demanar, no, no, no, anam
a oferir, anam a oferir ajuda, anam a intentar explicar que hi
som per servir, per colAlaborar, això és el nostre missatge. Hi ha
una gran majoria de regidors de la nostra comunitat que ho
accepten i efectivament colAlaboren, perquè som capaços al
mateix temps de dur la seva realitat a la nostra televisió i
evidentment ells troben en nosaltres uns aliats.

Però a partir d’aquí, tenim en marxa altres programes.
Visitam també escoles i instituts de la nostra comunitat,
justament amb la mateixa intenció: tenim un deute amb la nostra
societat i el que feim és atracar-nos-hi per explicar-los que
volem ser útils, que volem traslladar la seva realitat educativa
a la nostra televisió. Evidentment, parlam amb els directors i
amb les APA també, perquè realment són punts de visió diferent
que a nosaltres ens ajuda d’una manera extraordinària a complir
amb la nostra feina de televisió i ràdio pública. Probablement
això a un altre moment s’hauria arreglat amb la contractació
d’una mascota i merchandising per un tub i visites a la televisió,
però com que no tenim aquesta possibilitat i realment nosaltres
tenim fe que la proximitat és fonamental, som nosaltres que hem
sortit i som nosaltres qui hi anam. Però no només a colAlegis,
ajuntaments i instituts, ho feim també amb les associacions i
federacions esportives, on es concentra una massa important de
la nostra comunitat, i feim exactament el mateix, els traslladam
justament aquest missatge i la reacció francament és
absolutament extraordinària.

A partir d’aquí, doncs evidentment satisfacció plena, plena,
els he dit que estam en deute amb la nostra societat perquè
pensam que és així, perquè pensam que encara la imatge d’IB3
ha de guanyar molt. I bé, també recollim els fruits d’aquesta
feina.

I el que a nosaltres ens deixa molt satisfets és la darrera
enquesta, la valoració que va fer on line el Govern de la nostra
comunitat, penjada a la pàgina web de la Conselleria
d’Administracions Públiques on la gent, amb la seva llibertat de
vot, ha determinat que IB3 és el tercer millor servei de la nostra
comunitat. Per tant, imagini vostè la satisfacció que em dóna, no
només a mi sinó a tot l’equip directiu i evidentment a la plantilla
d’IB3.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso de la réplica, Sr. Rubio?

12) RGE núm. 3829/13, de l'Hble. Diputat Sr. Fernando
Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nivell de despesa.

Pues pasamos a formular la pregunta número 12 y última,
RGE núm. 3829/13, relativa al nivel de gasto. Interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Fernando Rubio
Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, li volem
també plantejar aquesta pregunta perquè els darrers dies o les
darreres setmanes han sortit als diferents mitjans de
comunicació acusacions per part dels grups de l’oposició de
desviaments per part del pressupost d’IB3 destinats a salut,
destinats a serveis socials i que s’havia produït per tant un
greuge amb determinades persones.

Va comparèixer aquí el conseller de Presidència, va
desmentir aquests fets i efectivament va parlar de la
sostenibilitat del pressupost públic i dels esforços que fa IB3
Ràdio i Televisió per tal de mantenir un servei de qualitat, però
amb manco pressupost.

A nosaltres ens agradaria si ens podria explicar quin ha estat
el nivell de despesa de l’ens públic del 2012 respecte de l’any
2011, perquè es pugui veure aquesta evolució, perquè es pugui
veure aquesta contenció de la despesa pública que vostès fan i
tots els esforços que s’han hagut de fer; són moltes les preguntes
que nosaltres hem formulat aquí, en aquesta mateixa comissió,
en la qual la seva resposta ens ha demostrat que efectivament
s’han fet tota una sèrie d’ajusts i d’esforços importantíssims i
que, a més a més, la qualitat no podem dir que sigui menor, sinó
tot el contrari, és una televisió estimada, és una televisió que
l’audiència la ratifica, que manifesta el suport social de la
ciutadania i que per tant posa en valor que, efectivament, tots
aquests esforços es produeixen per acomplir dos objectius: el
primer, per mantenir una televisió i una ràdio públiques en la
qual creiem i en la qual pensam que val la pena mantenir i que
doni un servei públic a l’administració, als ciutadans.

A més a més, aquesta enquesta a la qual vostè ha fet
referència, en què hi ha confiança i satisfacció per part de la
ciutadania demostra que, efectivament, hi ha aquest interès.

En segon lloc, també el que s’ha aconseguit és reduir la
despesa pública, que era un dels objectius, o que és,
probablement, l’objectiu prioritari del Govern de les Illes
Balears quant a reestructuració de l’administració pública i
quant a contenció per poder acomplir els compromisos de
dèficit públic.

I per això, ens agradaria, Sr. Director, si ens podria fer
aquesta comparativa i ens podria parlar de dades i de números
pel que fa al pressupost i a la liquidació d’IB3, les dades de què
vostè disposa.

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

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

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

Gracias, Sr. Diputado. Me voy a ir contento de venir aquí,
perquè veig preocupació per part dels tres grups per l’assignació
pressupostària, en aquesta casa només em falta que hi hagi
realment un enteniment i hi hagi qualcú, no vull dir que doni
auxili a això, evidentment perquè les altres conselleries i
l’administració pública està exactament igual, però almenys si
vostès coneixen la situació complicada, bé, doncs ja em va bé,
i si coneixen les circumstàncies en les quals fem feina, bé, doncs
ja em va bé. Aquesta comprensió de vegades també anima
bastant. Per tant, també li vull agrair, igual que als altres dos
grups, almenys aquesta preocupació.

Bé, em dóna peu a explicar una altra cosa, ho hem comentat
aquí, evidentment té més morbo periodístics, fins i tot polític, el
fet que no hagis estat capaç d’acomplir el teu límit pressupostari
que no el que has estalviat, és a dir, és important destacar aquest
fet, la liquidació pressupostària de l’any 2012 respecte de l’any
2011 han estat 19 milions d’euros. Vull dir que qualque
aportació sí que hem fet nosaltres a aquesta política de restricció
pressupostària i d’estalvi general que hi ha hagut a la nostra
comunitat, hem fet el que hem pogut sense fer un mal
irreparable a la nostra televisió, el que hem pogut. Vull dir que
19 milions d’euros no és una xifra petita, per tant crec que està
bé destacar-ho aquí.

Evidentment, han quedat 12 milions i busques penjats, bé,
sí, hem pres mesures a finals de l’any passat per tal que aquests
12 milions també es puguin reduir. Els conceptes són molt clars,
no hi ha massa més misteri, és a dir, el que comentàvem abans,
hem reduït en pagament de drets esportius unes quantitats
importants, però bé, també hem reduït el cos del servei
informatiu, això va ser a inicis de l’any 2011 i, a partir d’aquí,
els conceptes habituals, la producció pròpia ha sofert una
restricció important, les productores locals s’han hagut
d’adaptar a la nova circumstància i ho han fet la gran majoria,
n’hi ha que no han pogut suportar l’empenta, però bé, la gran
majoria sí que han estat capaços.

A partir d’aquí, evidentment, també ha entrat en acció una
despesa del personal i les despeses financeres també han tengut
una aportació important igualment que s’ha reduït la feina.

En definitiva, un esforç important de tota la plantilla d’IB3,
de tots els membres que integren la família d’IB3 i que crec que
convé destacar, independentment de la resta, és cert allò que
vostè ha descrit. Hem tengut una desviació pressupostària, hi ha
hagut un càstig per dir-ho així, als mitjans de comunicació, que
obeeix a una realitat, això és innegable, però a partir d’aquí el
que hem de fer és mirar endavant i treure les coses així com es
pugui i ajustar-les al nostre pressupost.

Com a dada interessant, el cost habitant/any de la nostra
televisió han estat de 29,5 milions, per a la ràdio 3,4; per davall
de les ràdios i televisions autonòmiques i l’objectiu és que per
enguany això vagi... és el que li deia abans i vull insistir-hi,
estam en deute amb la nostra societat, probablement les coses
no s’hagin fet així com toca. Per tant, aquest poc reconeixement
per part de la nostra comunitat, intentarem restablir aquesta
imatge que no s’hauria d’haver perdut mai i per això
necessàriament ens hem d’ajustar a aquest pressupost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso del turno de réplica Sr.
Rubio?

Pues una vez agotado el orden del día de hoy, sólo queda
agradecer la presencia del Sr. Director General del Ente Público
de Radiotelevisión de les Illes Balears y de los cargos que le han
acompañado.

Y no habiendo más asuntos a tractar, se levanta la sesión.

Gracias.
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