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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, benvinguts. Començarem la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Si, Sr. President, Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Asunción Pons substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. President, Margalida Duran substitueix Óscar Fidalgo.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Virtudes Marí.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Gabriel Barceló substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. BONET I BONET:

Bonet substitueix Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Especificarem, Boned amb d, substituït per Bonet amb t,
molt bé.

Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2012 en relació amb l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears (escrit RGE núm.
4386/11).

Idò passam a la compareixença del conseller de Presidència,
per tal d’informar sobre el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012 en relació amb l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, escrit amb RGE núm. 4386/11.

Assisteix a la sessió el Sr. Antoni Gómez Pérez, conseller de
Presidència, i ve acompanyat de la Sra. Catalina Ferrer i Bover,
secretària general; del Sr. Jacobo Palazón, gerent d’IB3; de la
Sra. Julia Rubio, cap de Gabinet, i de la Sra. Carme Lliteras,
directora de Relacions Institucionals i Acció Exterior.

Té la paraula el Sr. Antoni Gómez Pérez per fer l’exposició
oral.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchísimas gracias Sr. Presidente, muchas gracias, señoras
y señores diputados. Comparezco ante esta comisión para dar
cuenta de los presupuestos del ente público de Radiotelevisió de
les Illes Balears para el ejercicio 2012, puesto que, como es
sabido, al estar el ente integrado orgánicamente en la
Conselleria de Presidencia, este conseller asumió las
competencias propias del director general, tras la dimisión de
quien venía ejerciendo el cargo, el Sr. Pedro Terrassa.

También saben, en todo caso, que hice delegación de esas
competencias de director general en la persona del actual
subdirector, el Sr. Jacobo Palazón, aquí presente.

Para empezar, debo decir que, como cualquiera de los
departamentos y empresas públicas de la comunidad autónoma,
también IB3 sufre la difícil situación económica que
atravesamos, razón por la cual la aportación de la comunidad
autónoma al ente público será para el año 2012 de 30 millones
de euros. Estamos hablando, por tanto, de un ahorro de 20
millones en relación a la aportación fijada para el año 2011, que
fue de 50 millones, o lo que es lo mismo, hablamos de una
rebaja del 40%.

Es el presupuesto más austero de la historia de IB3 y el
único posible dadas las circunstancias para un ente que, cabe
decirlo, ha vivido por encima de sus posibilidades. La situación
es la que es y es lo máximo a lo que el Govern puede llegar para
tener una televisión autonómica dimensionada de acuerdo con
el momento actual. Es lo que hay y con ello los profesionales de
la casa y las personas que trabajan en las distintas empresas
proveedoras deberán elaborar, para su difusión, contenidos,
tanto en radio como en televisión, dignos del ente público que
por la misma razón sufragamos entre todos.

Me consta en este sentido el esfuerzo de los proveedores y
de los trabajadores del propio ente para asumir esa realidad y
ajustar a la misma sus sueldos o el coste de los espacios
contratados. Cabe apuntar de todas formas que a esos 30
millones de aportación de la CAIB hay que añadir ingresos que
el ente espera generar en concepto de publicidad, con una
estimación de 3,5 millones de euros.

En definitiva, el presupuesto del ente para el ejercicio 2012
será de 33.950.000 euros.

En estas circunstancias la dirección del ente autonómico y
el resto de sus sociedades afronta el nuevo ejercicio con unos
recursos económicos limitados por la coyuntura económica,
pero con la ilusión necesaria para ofrecer a la sociedad balear
una televisión y radio de calidad próxima y plural, de todos y
para todos, un objetivo que se alcanzará con imaginación,
esfuerzo y el trabajo de todas y cada una de las personas que
directa o indirectamente hacen posible IB3 Radio e IB3
Televisión.
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Para vayamos a las cifras, los gastos de estructura alcanzan
los 9.044.000 euros, lo cual supone una reducción del 5,3%
respecto al ejercicio 2011. Se incluyen aquí, además, salarios
del personal, comunicación, márqueting y comercial, costes
financieros, asesoría, alquileres, gastos corrientes que
posibilitan el normal funcionamiento de las sociedades del ente.
Asimismo, se integra aquí la gestión de derechos por los que
pagaremos, por ejemplo, a la Sociedad General de Autores,
780.000 euros.

Lo más destacado en este apartado es el ahorro que supone
la reducción de cargos directivos en la estructura de las tres
sociedades. En las circunstancias actuales y realizando un
ejercicio de responsabilidad se ha optimizado la estructura
directiva, adecuando el organigrama a la realidad presupuestaria
de las sociedades del grupo IB3. Tras la salida de la anterior
dirección, se ha optado por amortizar cargos asumiendo otros
una mayor carga de trabajo. Asimismo, en enero se llevará a
cabo un ajuste de la pirámide salarial con las tres sociedades del
grupo. Todas estas medidas y las regulaciones salariales que se
han ido acometiendo durante el 2011 propiciarán que en 2012,
en lo que se refiere al capítulo 1, tengamos una dotación de
4.800.000 euros para las tres sociedades. Esa cantidad supone
un 26,7% del ahorro respecto al año 2011.

En cuanto a servicios técnicos de televisión y radio, estamos
hablando de inversiones, mantenimiento, soporte, gastos de
difusión y distribución y operación técnica, entre otros
conceptos, el presupuesto para el 2012 es de 7.300.000 euros,
con una rebaja del 23,16 respecto del ejercicio anterior, cuyo
montante era de 9.500.000 euros.

En este apartado se engloban los siguientes gastos:
mantenimiento y soporte de infraestructuras técnicas de radio y
televisión, servicios de difusión y contribución de señales,
servicios generales, que consta de mantenimiento, instalaciones,
suministros, seguridad, limpieza, etcétera, servicios técnicos de
producción y transmisión, servicios de operación técnica,
sistemas de información, comunicaciones, etcétera.

La inversión en instalación técnica para el próximo ejercicio
queda limitada a la adquisición de equipamiento que ha de
sustituir al material antiguo, en cualquier caso representará un
porcentaje inferior al 2% de esta partida.

En el apartado de contenidos de televisión, el presupuesto
será de 16.606.000 euros, con una rebaja del 57,54% en relación
al presupuesto en esta área en 2011, cuyo importe era de
36.756.925 euros. Este apartado engloba informativos y
deportes, que representa el 50% de esta partida. También aquí
se integra producción propia, 42%, producción ajena, el 6%.

Un 2% del presupuesto en esta partida irá destinado al
doblaje realizado en Baleares.

¿Cómo llegamos a esta reducción tan sustancial del 57,54%?
Pues, mediante la cancelación de contratos sobre derechos
deportivos, el coste que asume en la actualidad el ente público
representaría aproximadamente un 40% del presupuesto
destinado a la producción de contenidos de televisión en el
próximo año. A la vista de los resultados que obtiene el ente por
la titularidad de estos derechos, se trata de un lujo a día de hoy
y un gasto inasumible para una televisión de las características

de la nuestra. Algunos contenidos con los que cuenta la cadena
no tienen cabida en una televisión pública al existir ya canales
con distintas temáticas e intereses, cuya ventana puede alojar
una programación que, en ningún caso, puede ser sufragada por
todos los ciudadanos.

Otro punto sería la reducción sobre la contratación de
producción ajena, películas y series. Durante los últimos años
IB3 Televisión ha perdido los derechos de emisión de multitud
de películas y series por la no disponibilidad de banda sonora en
catalán de la mayoría de los títulos. La excesiva dependencia de
otras televisiones, como IB3, a la hora de programar, ha
provocado un elevado gasto en contenido nunca emitido. El
acceso a materiales de producción ajena ha de realizarse
forzosamente a través de la compra conjunta con otras
televisiones, FORTA, debido a que el acceso a este tipo de
mercados no es factible para una televisión del tamaño de IB3.

Durante el próximo año se realizará gasto solamente por
aquellos materiales cuya emisión esté planificada, sin renunciar
a la emisión de títulos por la no disponibilidad de banda sonora
en catalán. Es, claro está, una medida de austeridad importante.

Otro punto sería la optimización de recursos en la
producción de los servicios informativos y deportes de
televisión, así como la apuesta por formatos que podríamos
denominar de bajo coste, aunque no de baja calidad, con una
temática que viene a ver directamente con la vocación de
servicio público del ente. Eso supone un cambio importante
respecto a los formatos por los que hasta la fecha vienen
apostando todas las televisiones autonómicas, es decir,
producciones de mayor coste y que tendrían mejor cabido y
acomodo en televisiones privadas o con objetivos más
comerciales. Estamos hablando de nuevos formatos de
entretenimiento y divulgación que cumplan con los requisitos de
proximidad e identidad de la sociedad balear.

IB3, dentro de su realidad presupuestaria, quiere volver a ser
motor de la industria audiovisual balear, que debe ser el primer
proveedor de contenidos para los medios del grupo IB3.

En este capítulo dedicado a contenidos de radio, el
presupuesto será de 2 millones de euros para 2012, con una
reducción del 25,74%, puesto que en 2011 ascendía a la
cantidad de 2.693.075 euros. El ajuste, al igual que en la
televisión, responde a una optimización global de los recursos,
tanto en informativos, deportes y programas. IB3 Radio tendrá
como eje central la información a través de una completa oferta
de diferentes espacios dedicados a la actualidad de nuestras
islas, siendo el medio que garantiza una inmediatez única dentro
de su ámbito de cobertura.

En cuanto a los ingresos propios generados por la venta de
publicidad , la previsión es, como decía anteriormente, de 3,5
millones de euros. Es un descenso del 50% respecto a la
previsión de ingresos del 2011.
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El pasado año se realizó una previsión excesivamente
optimista, 7 millones de euros, que supondrán una partida
deficitaria para las cuentas del ente autonómico. La crisis ha
afectado de forma notable al mercado publicitario, lo que ha
provocado una importante disminución en los ingresos por esta
vía en la totalidad de los medios de comunicación a nivel
nacional, y hemos tenido en cuenta esta situación.

No quiero dejar pasar la oportunidad para comentar que es
un ejercicio de responsabilidad por nuestra parte la presentación
de estos presupuestos para el ente, como ejercicio de
responsabilidad fue que asumiera este conseller las
competencias del director general del ente, competencias
delegadas en la figura del actual subdirector Jacobo Palazón.
Vamos a luchar todos juntos para tener una radio y una
televisión públicas dignas y a la altura de lo que merecen
nuestros ciudadanos. No me cabe la menor duda que por
esfuerzo y dedicación no va a quedar.

No olvidamos, en cualquier caso, el carácter de servicio
público del ente, en el sentido de preservar y priorizar valores
ligados con el derecho a recibir información veraz, a la garantía
del pluralismo, al respeto a la dignidad de las personas, a ofrecer
unos contenidos de calidad y a fomentar la cohesión de la
sociedad balear, promoviendo y garantizando sus diversas
expresiones en el ámbito audiovisual.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara saben els senyors i les
senyores portaveus que si volen que facem una interrupció per
preparar la seva intervenció ... No és necessari.

Idò, per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller o Sr. Director
General, benvingut vostè i tot el seu equip.

Bé, ha estat una exposició com caldria esperar també
certament de l’important retall que fan vostès en el pressupost
d’IB3, en la línia del que es venia anunciant. Vostè ha començat
parlant que IB3 havia viscut per damunt de les seves
possibilitats d’alguna manera i cert que la història d’IB3 és la
història d’un macroprojecte que degué començar tenint com a
model el Canal 9 o alguna televisió d’aquestes i es va
sobredimensionar des del principi de la seva pròpia existència.
És la història també, però, i això val la pena recordar-ho, d’un
esforç per fer-la viable sobretot durant l’etapa final de la
passada legislatura. I entre els mèrits que li podem atribuir a
IB3, i jo crec que és important destacar-los abans d’entrar
pròpiament en matèria, crec que és el fet que ha posat les bases
d’un nou sector empresarial a la nostra comunitat autònoma, el
sector audiovisual, que hem de pensar que és un sector
empresarial innovador, que dóna feina a molts periodistes,

artistes i té una capacitat de crida, com vostè ens recordava ahir,
una capacitat de crida d’inversió privada externa.

Bé, feta aquesta introducció, li hem de dir de bon principi
que aquests pressuposts d’avui són la confirmació que vostès no
creuen en aquest sector o almenys aquesta és la sensació que ens
produeix després d’haver vist els números i d’haver-lo sentit
afirmar una cosa, però creim que els números en diuen una altra,
en mallorquí deim: papers canten, barbes menten; és a dir, està
molt bé fer segons quines afirmacions però són els papers els
que després ens mostren quina és la realitat.

Una primera pregunta que li faria és si firmaran un nou
contracte-programa, perquè evidentment el panorama canvia
absolutament de cap a peus respecte del que era IB3 fins ara i el
que serà l’any que, el que serà aquest ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. I ens genera un gran dubte en
el nostre grup que és com pensa garantir la continuïtat d’IB3
amb aquest pressupost? Dic que és un dubte que ens genera del
qual esperam sentir arguments convincents.

Perquè vostè ens ha parlat d’aquest retall de 13 milions en
el capítol 4 d’ingressos, desapareix el capítol 7 a l’ens públic de
transferències de capital de 8 milions d’euros destinats a
inversió, la qual cosa en el pressupost de la televisió representa
en inversió real 3.100.000 euros. Inversió en fons de producció
i equipament parlam de 2 milions d’euros en producció. Clar,
tot això ens du a pensar que d’entre els objectiu, l’objecte social,
el que esmenten a la memòria, el punt d), l’impuls de la
indústria audiovisual de les Illes fomentant la producció pròpia
amb especial atenció a productores de les Illes Balears, clar, de
quina manera donaran aquesta especial atenció a aquest
pressupost del 2011, 2012, a la indústria audiovisual? I com,
amb aquest pressupost que ens ha desglossat vostè, serà possible
que sigui el motor del sector audiovisual, tal com ha afirmat
vostè?

Clar, nosaltres, a l’hora d’estudiar aquests pressuposts,
pensàvem que el punt de partida havia d’haver estat o hauria de
ser en bona lògica el Pla de viabilitat 2011-2015, que tenia un
objectiu de cara al 2016 de reduir un 16%, li esment perquè es
va aprovar per unanimitat a l’anterior direcció i per tant,
unanimitat vol dir que el Grup Popular, els representants del
Partit Popular en el Consell d’Administració també votaren a
favor d’aquest pla de viabilitat, no fa tant de temps; clar,
evidentment, aquest pressupost no compleix des de cap punt de
vista el que preveia aquest pla de viabilitat. Perquè el 2012
preveia uns ingressos d’uns 56 milions, dels quals només 48,5
havien de ser de la comunitat autònoma, i ja representava un
retall en aquest sentit. Clar, li faig notar que els quadres
d’aquest pla de viabilitat parlen d’un deute pendent a proveïdors
de 30 milions d’euros, que tampoc no sabem amb quina
tranquilAlitat poden afrontar aquests anys que venen els
proveïdors amb els pressuposts que ens ha presentat avui.
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El Pla de viabilitat, en el seu moment, parlava que la situació
en què es trobava IB3 els seus objectius era donar suport al
sector audiovisual balear i que el període de retard en el
pagament s’estava augmentant per una reducció de pressupost
cada any que s’anava fent, i el manteniment d’un deute
comercial de 60 milions d’euros. I aquest pla de viabilitat ja
parlava que la conseqüència era un ofegament del sector per
causes financeres que intentava corregir amb la redacció
d’aquest pla, que ja li dic, no n’hem sentit cap esment.

Aquests objectius que es marcava el Pla de viabilitat eren un
augment dels ingressos propis i, en aquest sentit, veim que
vostès dels 8 milions que els quadres del Pla de viabilitat
parlaven vostès només en preveuen 3,5, també ens agradaria que
ens explicàs a partir d’on treu aquest càlcul de 3,5; això havia
de dur, segons el Pla de viabilitat, a un canvi de model, a una
finançació híbrida que imagín que també han descartat i, a la
llarga, a una reducció del deute comercial a través
d’endeutament bancari i autosuficiència per tornar el deute amb
ingressos propis.

Aquesta gran aposta per ingressos propis vostès la descarten,
entenc, o si no és així també li agrairia que ens ho corregís,
descarten la previsió de 8 milions d’ingressos del Pla de
viabilitat, ho redueixin en el cas de la televisió a 3,5. Clar, 3,5
milions d’ingressos propis, 2 milions només en el fons de
producció, tot plegat ens pareix que de cara als proveïdors i al
sector audiovisual anam directament a l’ofegament d’aquest
sector, com li vaig dir ahir.

Entre d’altres coses que ha parlat i preguntes més concretes,
per no allargar-nos massa, m’agradaria saber si la cancelAlació
o rescissió d’aquests contractes tendran un cost addicional, per
alguna clàusula d’aquests contractes.

També li agrairia que ens detallàs quins són aquests serveis
exteriors als quals dediquen 2,5 milions al pressupost de la
televisió, per ventura no l’hem entès de la seva explicació.

Crec que l’ha desglossada, però li agrairia també un esment
especial a la principal partida de despesa, aquests 15,8 milions
de la televisió amb compres i treballs realitzats per altres
empreses.

També li demanaria que em fes un esment especial, concret,
que no ha fet a la seva intervenció inicial, sobre com pensen
pagar el deute als proveïdors. Amb quin calendari de pagaments
comptaran, amb quins terminis. És que nosaltres, clar, mirant
aquests números no veim com ho poden fer i no veim com
poden les empreses, estam parlant de petites i mitjanes empreses
productores d’aquest país, no sabem com podran esperar que
s’acabi de pagar el deute que existeix. Han descartat un
pagament? Han cercat altres fórmules? No estan reflectides en
el pressupost, perquè, clar, si no contemplam el pagament a
proveïdors, si contemplam molt poques partides per augmentar
la producció, clar, per ventura sembla un poc fort, però semblen
un pressuposts de liquidació, d’alguna manera. Sumi a aquest
pressupost que no preveu un pagament als proveïdors, al
tancament de la Televisió de Mallorca i estam parlant
directament de l’ofegament de tot el sector audiovisual de les
nostres illes. 

Clar, vostès parlen molt de reactivació econòmica, en parlen
tot el dia, referint-se sempre quan parlen de reactivació
econòmica a seguretat jurídica i a operacions urbanístiques.
Avui matí el conseller d’Educació ni tan sols ha esmentat la
paraula innovació en tota la seva intervenció, que és de la seva
competència, ni innovació, ni suport al sector audiovisual, ...
clar, a nosaltres ens crea molt de dubtes, després d’haver sentit
parlar a tots els consellers, si realment aquests pressuposts
serviran per a la reactivació econòmica. Avui en tenim un
exemple important, perquè crec que a través de la televisió
pública, una de les coses importants que es podia fer era donar
un poc d’aire a un sector empresarial emergent, al qual estan
deixant de qualque manera abandonat.

Pensam que no són uns pressuposts reals, això també li ho
he de dir perquè crec que els hauran de modificar si volen
mantenir en funcionament l’ens públic de radiotelevisió durant
l’any. I la veritat és que l’instaríem que si han descartat el Pla de
viabilitat elaborat fa uns quants mesos, en redactessin un altre
i el presentessin com més aviat millor, tant al consell
d’administració, com segurament a aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Sr. Conseller, ja sap que si vol
contestar un a un ho pot fer, després?, molt bé. Idò per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar les gràcies i la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip, per donar les
explicacions pertinents del pressupost de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. I diverses qüestions en
relació a allò que ha comentat el Sr. Conseller.

Ha començat dient que ell havia assumit les competències
per dirigir l’ens perquè estava integrat a la Conselleria de
Presidència. Jo diria que vostè va assumir les competències, no
per estar l’ens integrat dins la seva conselleria, sinó per una
decisió absolutament política, que ja hem discutit moltes
vegades i que no és objecte de discussió avui, però que convé
recordar que és una situació totalment anòmala que un membre
d’un govern dirigeixi directament la televisió, per molt que
vostè hagi delegat les competències.

Després també ha dit que aquest ens ha viscut per damunt de
les seves possibilitats durant molt de temps. Convé recordar,
efectivament, que a la seva primera etapa, amb un Govern del
Partit Popular IB3 va arribar a gastar més de 120 milions
d’euros. La veritat és que són quantitats astronòmiques que
vistes en perspectiva avui les trobam evidentment una tudada de
doblers, evidentment. Per sort, això s’ha corregit aquests darrers
anys fins arribar al pressupost de l’any passat que estava entorn
als 55 milions d’euros i encara hi havia un pla de viabilitat que
preveia baixar més aquestes despeses. En aquest sentit per tant,
tot allò que siguin ajustaments, austeritat i trobar la manera de
gastar el mínim possible, hi donam suport i en aquest sentit per
exemple, a la reducció de directius, etc.
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Però hi ha altres qüestions que a nosaltres ens preocupen.
Vostè ha dit, quasi al final de la seva intervenció, que el seu
objectiu és que sigui el motor de la indústria audiovisual balear.
Això són paraules que compartim, però que realment en els
papers no les veim. El que ha passat aquests darrers temps és
que, per una banda hem vist que Televisió de Mallorca era
tancada pel govern del Partit Popular en el Consell de Mallorca
i a la vegada ara es fa una reducció dràstica precisament
d’aquells capítols dels quals se nodria la indústria audiovisual
de les Illes Balears. La mateixa indústria ja ha manifestat que
reconeixien que hi havia d’haver uns ajustaments, que ho
sabien, però evidentment tots, fins i tot alguns directius de la
casa, han reconegut que aquest ajustament serà excessivament
gran, que no hi haurà hagut una transició per poder canviar les
estructures empresarials d’aquesta incipient indústria
audiovisual que tant de futur podria tenir. 

Mirant algunes de les partides, veim com per exemple pel
que fa a la televisió, la partida de capítol 2 passa de 32,5 a 20,5
milions. I és en aquesta partida de capítol 2 on hi ha les compres
de programes a les productores locals. O, per exemple, les
inversions que passen de 17,7 milions a 3,1 milions que és on hi
ha la realització de produccions pròpies i que evidentment de les
quals bona part es nodreix el sector audiovisual de les Illes
Balears. I a la ràdio podríem dir el mateix, la partida de capítol
2 on hi ha les compres, l’adquisició de programes a diferents
productores i colAlaboradors dels programes de la ràdio, ha
passat de 4,5 milions a 2,5. I la partida de 200.000 euros de
capítol 6 d’inversions simplement ha desaparegut, ha passat a
zero. Són retalls molt dràstics com per poder dir que es
continuarà donant suport a la indústria audiovisual de les Illes
Balears, perquè justament es retallen aquestes partides d’on
evidentment se nodria aquesta indústria audiovisual. Insistesc,
ells saben que s’han d’ajustar, però també diuen que amb la
desaparició de Televisió de Mallorca i aquest ajustament tan
gran que ha fet IB3, és evident que estan en una situació
dramàtica que dificultarà la continuïtat ben segur de moltes
d’aquestes empreses, que són empreses netes, empreses
innovadores i que, com deia, podrien tenir un gran futur dins la
diversificació que les Illes Balears necessiten per a la seva
economia.

Altres qüestions a què voldria fer referència, vostè ha
comentat que s’han cancelAlat els continguts esportius o que se
cancelAlaran, més ben dit, no ha especificat quins, com a
explicació de la reducció de les despeses. Bé, ens agradaria
saber des de quan, no ha especificat si es refereix a la
Champions League, a la lliga, en qualsevol cas hi ha uns
compromisos i uns contractes en vigor i, per tant, la cancelAlació
pot originar una sèrie de despeses que ens agradaria saber si han
tengut en compte dins aquest pressupost. I així mateix record
que dins la memòria del pressupost per al 2012 de l’ens, dins els
objectius estratègics, figura precisament aprofitar la Champions
League per a la promoció de productes propis, la promoció dels
nostres productes a través de la Champions és un objectiu que
està escrit a la memòria. Per tant, si ara ens diuen que
eliminaran o deixaran d’emetre la Champions, que no ho ha dit
vostè, però m’imagín que va per aquí, la veritat és que hauran
de refer aquests objectius que s’han marcat en el pressupost.

Altres qüestions a què convendria fer-hi referència, vostè ha
comentat que és necessari fer una compra conjunta a través de
la FORTA de producció aliena per abaratir despeses. Però,
evidentment, ho ha reconegut i ho ha dit claríssimament, això és
l’excusa per introduir definitivament el castellà dins tot el que
sigui producció aliena: sèries i pelAlícules. Jo vull recordar que
els telespectadors de les Illes Balears tenen una amplíssima
varietat d’oferta en castellà, dins els canals de la TDT, que n’hi
ha multitud, pràcticament tots, el 90% emeten exclusivament en
castellà. Per tant, la vocació de servei públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears té com a necessitat que sigui
emesa en català i així ho diu la pròpia Llei de l’Ens Públic de la
Radiotelevisió que vàrem aprovar fa poc d’un any per
unanimitat de tots els grups parlamentaris, inclòs el Partit
Popular, i des del nostre punt de vista i a partir d’aquest cap de
setmana vostès l’estan incomplint. Per tant, és evident que el
que haurien de fer és cercar aquelles produccions que fossin
possibles, però l’excusa econòmica en aquests moments a
nosaltres no ens serveix, per obviar allò que és una obligació. I
és tant una obligació que em remet a allò que diu la memòria de
l’ens públic de la Radiotelevisió que vostès han presentat. Diu
que un dels seus principis és l’impuls de la identitat pròpia de
les Illes, la seva cultura i la seva llengua. Així ho diu i així està
recollit. I per això fan pelAlícules en castellà supòs. Però, és més,
la ràdio diu que un dels seus objectius és divulgar el
coneixement i l’ús de la llengua catalana, fent ús de les normes
de normalització lingüística. I en el pressupost de la televisió,
dins els seus objectius diu: “divulgar el coneixement i l’ús de la
llengua catalana, segons criteris de normalització lingüística,
sent un referent i arribant a ser la televisió en català més vista de
les Illes Balears”. Evidentment, jo crec que és suficient..., i ho
han escrit vostès mateixos, perquè aquestes són les memòries
que han presentat en aquest parlament vostès, com per no
entendre res del que està passant en aquest moment en relació
amb la llengua a IB3.

Altres qüestions que jo voldria destacar són també fer
referència a què dins aquests objectius, vostès posen dins els
objectius de l’ens, la programació plural i de proximitat. Això
evidentment ho compartim, però ens demanam si és per això,
dins aquest objectiu de programació plural que han llevat les
tertúlies polítiques aquests dies a la ràdio, per exemple, cosa que
m’ha sorprès bastant, que amb l’entrada del nou equip, unes
tertúlies plurals des del punt de vista política hagin estat
eliminades. No sé si és per qüestions pressupostàries, perquè
aquí la veritat és que és mal d’entendre.

En definitiva, per tant, són qüestions que ens agradaria
aclarir, com també per exemple que dins les fortaleses, vostès
posin que la proximitat, la identitat i la llengua, una vegada més,
proximitat, identitat i llengua, dins les fortaleses. Dins les
amenaces l’entorn polític i mediàtic subjecte a interessos, supòs
que es refereixen a la seva figura, no sé a qui es poden referir.
I evidentment dins l’estratègia i els objectius -insistesc, això és
la memòria dels pressuposts, eh?- posen, dins l’estratègia, que
l’objectiu és, com que depenen del Parlament, obrir
negociacions polítiques. M’imagín que per aquest famós consell
de direcció que no hi ha manera d’obrir negociacions polítiques.
Per tant, estam contents de veure que es marquen com a objectiu
obrir aquestes negociacions polítiques, tot i que em pareix que
no deixa de ser una cosa que han escrit en el paper i que no ho
estan intentant.
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Bé, crec que amb totes aquestes qüestions, ja n’hi ha perquè
vostè contesti. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem des del Grup
Parlamentari Popular donar la benvinguda al conseller de
Presidència i director general de l’ens públic IB3. També volem
donar la benvinguda al subdirector, Sr. Palazón, i volem donar
també la benvinguda a la resta de membres de la Conselleria de
Presidència.

Sr. Conseller de Presidència, nosaltres vàrem escoltar molt
atentament la intervenció que va fer ahir arran d’una
interpelAlació, que li va fer el Partit Socialista i sembla que avui
el Partit Socialista no va escoltar el que vostè li va respondre en
aquella interpelAlació, cosa que des del nostre punt de vista va
ser reveladora, perquè vostè sí que va marcar l’interès que té
aquesta conselleria, la seva Conselleria de Presidència pel sector
audiovisual. Vostè va dir que aquest, efectivament, havia de ser
un sector estratègic, vostè va dir que el sector audiovisual havia
de ser un dels sectors del món empresarial de la nostra
comunitat autònoma que havia de viure i que s’havia
d’incentivar des de l’administració pública. I totes aquestes
coses se varen apuntar en el debat d’ahir. I ho dic perquè
consider que és important la priorització que vostès han fet en
aquests pressuposts. D’una manera ben clara a totes les
compareixences de pressuposts i vostè mateix fins i tot, quan va
comparèixer per donar explicacions del pressupost de la
Conselleria de Presidència, va dir que es prioritzaria en matèria
de serveis socials, política sanitària, política educativa. I això és
el que s’ha fet. 

I sembla molt ridícul que aquí s’apunti a què vénen retalls
que es fan a altres partides. Sembla que avui critiquen un
pressupost auster que vostè presenta de la Radiotelevisió
Pública de les Illes Balears IB3 i pareix que des de l’oposició
insten el Govern perquè es potenciï més des del punt de vista
pressupostari una televisió pública que no el que en aquests
moments de dificultat s’hauria de potenciar, que és el que vostès
han fet garantint aquestes prestacions socials. 

Però, a més també, nosaltres consideram que, efectivament,
és increïble veure que quan nosaltres vàrem plantejar com a
partit polític el tema de si s’havia d’eliminar la Televisió de
Mallorca o no s’havia d’eliminar, com partits com el PSM
mateix o el Partit Socialista criticaven i deien que IB3 era una
televisió sobredimensioanda. I avui fan un discurs contrari,
sense cap tipus de pudor, sense cap mirament. Avui estan
apuntant que aquest pressupost no hauria de minvar, quan ells
sempre han dit que aquesta era una televisió sobredimensionada.
Per tant, no s’aclareixen ni ells, i aquesta és una de les coses que
nosaltres consideram que no és ni coherència, ni seriositat, ni
rigor.

Nosaltres sí que valoram molt positivament que s’hagi fet
una reducció de la despesa. És que aquesta televisió necessitava
un exercici de contenció de la despesa pública, i vostè ho ha fet.
I ho ha fet no perquè vostè en tengui ganes, sinó per la
necessitat, per la realitat econòmica i pressupostària d’aquesta
comunitat. I, efectivament, això és el que es necessita per un
d’uns pressuposts, una pressuposts que volen girar la truita, i
crec que això és l’important, perquè mentre vostè està apostant
per un sector audiovisual productiu, que no estigui sota el
paraigües de l’administració pública, sota el paraigua d’una
televisió i una ràdio públiques, nosaltres el que defensam i, a
més, l’animam perquè sigui així, que el sector audiovisual sigui
un sector productiu, que sigui un sector que pugui sobreviure a
les dificultats econòmiques. I és això el que vostè ahir va
apuntar a la seva interpelAlació, que hi ha moltíssimes vies en
aquesta terra en què, que vivim a un paratge, vivim a una terra
amb una geografia, amb una realitat geogràfica que ens fa estar
a un lloc privilegiat i és tot això que s’ha de posar en valor per
tal que el sector audiovisual pugui sobreviure a aquesta situació.

Mentre des de partits de l’esquerra, i avui ho han fet a la
seva intervenció, es volen crear unes empreses audiovisuals que
visquin a l’ombra d’una televisió pública, nosaltres estam
totalment en desacord amb aquest model. És que no és
sostenible, és que ara no és sostenible. Què passa? Nosaltres en
temps de bonança vàrem crear dues televisions públiques,
resulta que amb aquestes televisions públiques surten tot un
seguit d’empreses, un sector audiovisual emergent i, què passa?,
que aquest sector únicament i exclusivament ha de viure de les
subvencions o dels doblers públics que els donen aquestes
televisions? Nosaltres consideram que no. Nosaltres creim que
aquest sector és prou important i prou estratègic a la nostra
comunitat autònoma com perquè pugui sobreviure per ell
mateix. Hi ha moltes vies i moltes iniciatives perquè així sigui.

A més, consideram i valoram molt positivament que vostè
ahir digués que es comprometia a fer una llei del sector públic
audiovisual. Nosaltres creim que són precisament aquestes les
notícies positives. I vostè ha donat una passa extraordinària. El
Sr. Palazón deia a la compareixença aquí, com a subdirector,
que arrossegàvem un deute de 78 milions d’euros, és que això
no és sostenible. I què passa?, que hem de continuar igual, pel
mateix camí? Doncs no, no és possible. I vostè el que ha fet i
presentat és el remei per acabar amb aquesta situació, Sr.
Conseller de Presidència. Per això nosaltres consideram que ha
fet un esforç, un esforç efectivament dur i costós i que fa por al
món audiovisual. Nosaltres entenem que estigui preocupat, però
això es fa perquè es posa una pedra per canviar aquest model i
per canviar aquesta situació econòmica. Per tant, per això
consideram que el pressupost és un pressupost absolutament
realista i necessari. I li donam l’enhorabona per haver estat
valent i per haver presentat, efectivament, aquest pressupost
auster.
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Per tant, l’animam perquè continuï aquesta tramitació i
l’encoratjam que es faci feina en aquesta línia amb el sector
audiovisual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. I ara per contestar les
intervencions que l’han precedit, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Empezaré primero
contestando la intervención del Sr. Bonet. Yo en primer lugar
quiero decirle que he vendido a explicar los presupuestos de
IB3, no hablar de urbanismo. Creo que es un concepto que
usted..., bueno yo aquí he anotado que nosotros hacíamos
mucha incidencia en temas urbanísticos. Supongo que si aquí se
graba lo que se dice, supongo que quedará recogido.

En cualquiera de los casos, sí quería decirle que
consideramos que la televisión pública está sobredimensionada.
En eso creo que podemos estar de acuerdo. Yo creo que tiene un
coste que, de acuerdo con nuestra realidad insular, no nos
podemos permitir. Creo que estaremos de acuerdo en que el
gasto del ente sí que es verdad que se ha pasado de frenada.
Nosotros seguimos o la televisión sigue una política de
competencia con otras televisiones nacionales, y creo que esto
no nos conduce a ningún sitio, sólo nos conduce a incurrir en un
mayor gasto que, por cierto, viendo que se nutre el ente público
de los presupuestos del Estado, quiere decir que lo sufragamos
entre todos. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es
ser más realistas y tener una televisión pública adecuada a
nuestra realidad insular.

Dicho eso, en cuanto a si vamos a volver a redactar y a
aprobar un nuevo contrato programa, le digo que sí. El contrato
actual está vigente hasta el día 31 de este año, volveremos a
hacer otro contrato programa entre otras cosas porque es un
mandato de la ley, aunque tengo que decirle que el contrato
programa actual no dice nada porque es una copia literal de lo
que dice la ley. Si usted lo lee verá que es un cortar y pegar de
la ley, por lo tanto... en fin, haremos un contrato programa
cuando proceda, que será al inicio de año.

En cuanto a la continuidad del ente público, pues, ¡claro que
tiene que tener continuidad!, con 30 millones, ¿por qué no? Si
lo que tenemos que hacer es... tenemos que pasar esta situación
que tenemos ahora y seguro que tiene que tener futuro. Lo que
tenemos que hacer es incurrir en gastos racionales y, cuando
logremos desprendernos de todos los gastos que yo creo que son
irracionales, seguro que tiene que tener futuro esta televisión. Y
ese futuro pasa por desprendernos entre otras cosas de algunos
convenios que cuestan mucho dinero y esto nos va a ayudar a
reconducir bastante y en gran medida el gasto. Por ejemplo, el
tema de la Champions league, que ahora finaliza el convenio,
no va a tener ningún tipo de coste, pues cuando finalice no lo
volveremos a renovar o a conveniar. Después, hay otro tipo de
gasto como es Fórmula 1 o como son los gastos que se derivan
del convenio con el Mallorca, es decir, son gastos
importantísimos, que tenemos que reconducir sin ninguna duda.

En cuanto al sector audiovisual, el sector audiovisual no
tiene continuidad encargándole trabajo, sino pagándole, que es
lo que ha pasado, así sí que nos cargamos el sector audiovisual;
ahora, si el sector audiovisual sabe que lo se le encargue lo va
a cobrar y además sabe que no sólo tiene que vivir a la sombra
o bajo el paraguas del ente público, hay otras posibilidades,
pues supongo que sí, que tiene futuro.

Yo, ayer o antes de ayer, que estuve en una reunión en la
que estuvo el obispo, me hice eco de uno de los comentarios, no
viene al caso, pero se lo... No viene al caso mencionar aquí al
obispo, pero sí el comentario que hizo, dijo que el hambre
espabila y las subvenciones atontan. Pues mire, hay que
espabilarse y esto no..., lo que no podemos hacer es estar
viviendo todo el mundo de subvenciones. El dinero público es
de todos. Quiero decir que el sector audiovisual tiene futuro,
claro que tiene que tener futuro, pero no sólo tiene que vivir del
ente público, tiene otras posibilidades.

El plan de estabilidad que usted ha mencionado, sí que el
ente público lo aprobó, pero el Gobierno no lo aprobó. En
cualquier caso, lo que hay que tener claro es que ahora hay una
deuda acumulada, que hay una deuda importante acumulada y
tenemos que hacerle frente y trabajamos en ello. La salida para
pagar esta deuda pública va a ser, inicialmente, con los ingresos
que tenga el ente público por publicidad, que este año se ha
estimado en unos 3,5 millones, pero además se está barajando,
porque podemos incurrir en... el endeudamiento para poder, a
este sector, pagarle lo antes posible porque realmente todas
aquellas personas, todas aquellas empresas que hayan prestado
servicios a la Administración o a algún ente dependiente tienen
que cobrar, esto es evidente.

En cuanto a la televisión, usted ha mencionado si nos
habíamos pasado de frenada, lo he comentado al principio, pero
vuelvo a insistir, pues sí, creo que nos hemos pasado de frenada
y tenemos que tener una televisión más nuestra, que responda
más a nuestra realidad. 

Creo que con esto, a todas las cuestiones que usted ha
planteado, Sr. Bonet, creo que le he dado cumplida
contestación.

Paso a contestar al Sr. Barceló. En el inicio de la
contestación quería decirle que creo que hay ejemplos claros, sí
que es verdad que hay un conseller que ha asumido las
competencias del director general, pero aquí hay ejemplos
claros que no hay ingerencia. Dije que llegaba para garantizar
la gobernabilidad del ente, para que los trabajadores cobraran,
para que los proveedores en la medida de lo posible pudiesen
cobrar y que no iba a interferir para nada en temas de
programación.
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En el primer momento que he podido, he hecho una
delegación de competencias en la persona que va a ser el futuro
director general y que no ha propuesto el Gobierno.  Es una
persona que sale de una propuesta de una mesa audiovisual, que
creo que tiene un perfil adecuado para estar al frente de la
televisión porque es una persona con capacidad, con formación,
conoce la casa, por lo tanto, este señor es el que actúa de facto
como director general. Creo que esto dista mucho de otros
tiempos en los que había otros directores que sí que tenían un
determinado carnet político y que estaban apoyados por ustedes.

Es decir, puede ser que -y la apariencia es esa- haya un
conseller que ha asumido ciertas competencias, pero la realidad
-la realidad-, creo que el que quiera conocerla es la que yo le
cuento. He intervenido en el ente público para lo que he
intervenido y en el primer momento que se ha podido ha habido
una delegación de competencias, que por cierto he oído por ahí
que alguien quiere incurrirla, es decir, por un lado no quieren
que intervenga, pero cuando delego competencias quieren mirar
a ver si la delegación es legal o no es legal. En fin,
contradicciones de la vida.

En cuanto al tema de la industria audiovisual, creo que he
contestado antes. Puedo repetir lo mismo que..., si le sirve la
misma contestación que he hecho al Sr. Bonet, creo que el
sector audiovisual tiene futuro aquí, pero no sólo tiene que ser
bajo el paraguas de la televisión pública, creo que hay otras
salidas.

En cuanto a la dimensión pues también, creo que puede
servir la contestación que le he hecho al Sr. Bonet.

En cuanto a los convenios deportivos, usted me decía: ¿qué
convenios deportivos?, pues también he hecho referencia antes,
la Champions termina ahora y los otros que tenemos en mente
son Fórmula 1 y los derechos del Mallorca, que son... con unas
cuantías importantes.

En cuanto al tema del incumplimiento de la ley de la lengua
vehicular, nosotros  no pretendemos y creo que no incumplimos
la ley. La ley dice lo que dice, habla de lengua vehicular, que es
el catalán, lengua vehicular, yo tengo un informe jurídico,
porque intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y hay
una historia de la lengua vehicular, pero lo que sí está claro es
que hay sentencias, incluso una del Tribunal Constitucional, que
dice que lengua vehicular no es sinónimo de excluir otras
lenguas. Por lo tanto, creo que no incurrimos en ninguna
ilegalidad y no hay ningún interés en que el catalán deje de ser
lengua vehicular tampoco, pero en estos momentos que
vivimos, de dificultades económicas, pues..., en fin, hay que
comprar las películas donde haya que comprarlas y vamos a
intentar también -como hemos dicho y reiterado en muchísimas
ocasiones... Nosotros a esto de la lengua lo vemos con
muchísima normalidad, es decir es que la realidad de la calle
tiene que verse reflejada en las instituciones y no tenemos que
rasgarnos las vestiduras, entiendo yo.

En cuanto a lo que usted comentaba, de la eliminación de los
debates políticos en la radio o para ahondar más en los temas de
la lengua, tengo que decirle que no he participado en nada. Si le
parece y creo que para mayor ahondamiento, si el Sr. Presidente
lo considera, podría pasar la palabra al que de hecho ejerce de
director general de facto que es el Sr. Jacobo Palazón y podrá
decirle el porqué en la radio no hay estos debates políticos o el
porqué de la emisión esta de esta semana pasada de películas en
castellano.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ja havíem comentat aquest tema, jo, Sr. Palazón, li
don la paraula i li deman que sigui el més breu i concret
possible en aquest tema per poder-lo aclarir.

EL SR. SUBDIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Jacobo
Palazón i Gasset):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señores
diputados, en cuanto al tema de la radio, creo que se refieren
además a un programa en concreto que, al igual que ha ocurrido
en la televisión, pues algunos programas que tenían un coste
muy elevado y que no se podía asumir, tanto en radio como en
televisión, y se han caído de la parrilla, no porque se vayan a
eliminar de forma definitiva, ya también lo hable... respecto al
caso concreto de Can Bum en televisión, sino simplemente
porque teníamos que hacer una contención del gasto de cara a
este mismo ejercicio debido a que es verdad que el año pasado
tuvimos una previsión, entre otras cosas, de ingresos por
publicidad bastante valiente y que por desgracia no se va a
poder cumplir probablemente ni en un 40%, lo cual nos obliga
ahora mismo a contraer el gasto todo lo que podamos.

En cuanto al tema de la producción ajena, de las películas,
nos hemos encontrado con un problema a la hora de programar
producción ajena. Nosotros acudimos a un mercado que es
FORTA o a través de FORTA podemos acudir a distribuidoras
que por nosotros mismos no tendríamos acceso dado nuestro
pequeño tamaño como televisión. En estas películas compramos
de la mano del resto de autonómicas, de televisiones
autonómicas incluida TV3, los mismos materiales, materiales
que nos vienen en castellano y en versión original. Gracias a un
convenio con TV3, que es algo que quiero dejar claro de
entrada, nosotros el que tengamos una menor disponibilidad de
materiales no es culpa de TV3, hay que darle la vuelta a este
mensaje, gracias a TV3 hemos podido contar y podemos contar
a día de hoy con material en catalán. Todo aquel material que
tiene TV3 doblado una vez que lo han emitido ellos nos lo
facilitan para la emisión. Es decir, nosotros estamos
condicionados a la hora de programar a la programación que
realice este canal autonómico teniendo en cuenta, además, que
tiene cierta tendencia a emitir menos producción ajena porque
tienen, bueno, la posibilidad de tener más ficción o más
programación.
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En esta tesitura nos encontramos con una gran cantidad de
materiales en nuestra casa pagados en castellano que caducan
derechos y que si no se emiten habremos malgastado este
dinero. El volumen del que estamos hablando es bastante
importante, puede estar en torno a un 50% de los materiales que
tenemos en películas y en series que no están dobladas al
catalán y que caducan derechos. Es por esta razón por la que se
ha empezado a dar salida a estos materiales. Prueba de ello es
que no se ha dejado de emitir material multilingüe o material en
catalán que ya tenemos trabajado y que todo este material se irá
programando con la misma normalidad. Es decir, estamos ahora
mismo ante una situación de convivencia de ambas versiones,
intentaremos no confundir a la audiencia porque está claro que...
también hay que tener claro en que espacio nos podemos
encontrar cada una de las versiones, pero le daremos, bueno,
como ha dicho el conseller, toda la normalidad del mundo en la
medida de lo  posible, pero sobre todo como una medida de
poder hacer frente a una parrilla que, por un lado, se nos reduce
por la (...) de programas y por disponibilidad de materiales que
perderemos derechos y que significará un malgasto de dinero
público.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palazón. No sé si ha acabat, Sr.
Conseller, o vol seguir fent ús...? Idò té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchísimas gracias, Sr. Presidente. No, sólo quería
intervenir para agradecer al grupo de diputados del Partido
Popular el apoyo que nos han dispensado. Quiero deciros que
vamos a intentar desde el Gobierno no defraudar vuestras
expectativas y esperemos que a lo largo de todo este ejercicio
que podáis ver que los compromisos por parte del Gobierno se
cumplen. Por lo tanto, nos satisface enormemente contar con
vuestro apoyo y como he comentado antes esperemos terminar
el ejercicio contando con el mismo. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara, en torn de rèplica, Sr.
Bonet, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Vegem, ha sortit el bisbe i tot. Em
pareix que dels temes urbanístics per ventura no eren el lloc
adequat per parlar-ne. Jo he fet un comentari de qüestió de
reactivació econòmica de caire general, però bé, con la iglesia
hemos topado, no?, com diu la frase. 

Jo crec que el que deu pensar el sector audiovisual, aquests
proveïdors els quals no han cobrat, és precisament que Dios nos
coja confesados, davant el panorama que hi ha. Jo no he volgut
dir en cap moment, a pesar de les interpretacions que s’hagin
fet, que s’hagin de llevar serveis socials per fer la televisió, no
sé, ha estat una insinuació que he escoltat jo. Repassant els
Diaris de Sessions, que són molt traïdors, he trobat algunes
afirmacions del tipus, “els treballadors d’algunes de les
empreses que treballen per a IB3 han estat a punt de no cobrar
la nòmina i hi ha hagut retards en el pagament”, “la primera
causa de ruïna de gran part de les empreses, sobretot els petits
productors, és IB3". Això es deia fa un any per part del Partit
Popular o fa un any i mig.

Per tant, hi ha una qüestió en la qual nosaltres crec que
estam d’acord i jo els he dit i és a la qual jo he fet més
incidència que és que ens preocupa, a partir d’ara vostès podran
intentar fer una televisió de 30 milions d’euros, estan en el seu
dret, vostès tenen la majoria absoluta, governen, ho poden fer
com vulguin, coincidim que està sobredimensionada,
segurament, hi hem coincidit. Nosaltres deim que està
sobredimensionada des que la va crear el Sr. Matas. En aquells
moments vostès no deien el mateix, també això ho hem de
recordar perquè pareix aquí que tota l’herència ve del mateix
lloc i, perdonin, però IB3 precisament és un fill predilecte
d’aquella determinada època. 

El cost s’ha de rebaixar, d’acord, però, és que precisament
per això es va treballar en un pla de viabilitat, que aquest pla de
viabilitat no era realista? No ho sé, vostès li varen donar suport
dins el Consell d’Administració, i encara li diré més, un dels
membres del Partit Popular que va participar directament en la
redacció d’aquest pla de viabilitat era el Sr. Josep Ignasi Aguiló,
actualment vicepresident econòmic del Govern. Vull dir, no
menyspreïn aquest pla de viabilitat, no menyspreïn la feina feta
prèviament perquè hi varen participar vostès i hi varen estar
d’acord. Jo l’únic que els he reclamat és per què aquest pla de
viabilitat era bo abans i ara no és? Això és un poc el sentit en el
qual jo els posava aquest pla de viabilitat com a exemple perquè
crec que és un bon punt de partida que ens asseguem, facem
números, donem una seguretat a la gent que ha de cobrar,
donem una seguretat a tota la gent que necessita viure d’això,
perquè, i en això no estic d’acord amb l’exemple del Sr. Bisbe,
per molt catòlics que siguem tots, però no estic d’acord en el
sentit de dir que no parlam de subvencions, parlam d’una
empresa pública, una entitat de dret públic, el que vulguin, l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA, que contracta
unes altres empreses, no em parlin de la política de la
subvenció. Parlam d’una empresa que contracta altres empreses,
que els deu doblers i que no és capaç de dir-los que cobrin.

Mirau, des de la campanya electoral estam cansats d’escoltar
que l’important és l’atur, que l’important són els llocs de feina.
La primera obligació que s’han de plantejar vostès és pagar
nòmines i pagar els proveïdors -crec jo-, i vostè ens ha dit que
s’endeutaran. Bé, m’ho ha semblat entendre-ho i m’agradaria
que ens ho aclarís, perquè fins ara pareixia que això de
l’endeutament era pecat mortal. Idò, s’endeutaran per pagar
això, d’acord, però deixin-ho clar, no ho amaguin, compleixin
amb les seves obligacions. No és irracional dir, mirin, haurem
d’endeutar l’empresa, o la televisió o l’ens públic, per poder
pagar els proveïdors. Nosaltres això ho veim normal perquè
creim que la seva primera obligació és precisament aquesta.
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Acabaré. Estic content que parli de televisió de proximitat,
abans li volia haver dit, estam contents que vengui a les nostres
després de tants anys, el Partit Popular. Vull dir, crec que si
repassam els debats que vàrem tenir en el moment de la creació
d’IB3, quan vaig tenir l’honor de participar molt
colAlateralment, però sí, en aquell moment una de les coses que
es va parlar és que precisament voler competir amb les
televisions generalistes d’àmbit estatal va ser la condemna o ha
estat la condemna aquests anys d’IB3. Per tant, si vostè ara ens
parla de televisió de proximitat li agraïm el gust, però, però això
no vol dir que justifiquem, darrera aquesta necessitat de
redimensionar la televisió pública, qualsevol tipus de política.

Resumint una mica la intervenció el que li he dit al final és
que aquests pressuposts precisament no ens pareixen realistes si
volen garantir la continuïtat de la televisió. Faran allò que trobin
que han de fer i hauran de trobar les solucions que hauran de
trobar perquè no podran escapar de les seves obligacions amb
els proveïdors i dels contractes que tenen subscrits, però no ens
presumeixin de pressuposts realistes, això ho han dit per tot i no
ho són, o almenys és la sensació que ens deixen dia rere dia a
cada una de les compareixences dels consellers. Ens parlen
d’uns pressuposts i si ahir ens anunciaven que la rebaixa del
túnel de Sóller la corregirien a través d’una esmena, l’altre dia
ens anunciaven que també corregirien...., no és un pressupost
realista és un pressupost que hauran de canviar molt perquè ens
pareix que s’han fet una mica a corre-cuita. 

De totes maneres, acabaré intentant coincidir en qualque
cosa que han afirmat vostès, IB3 necessitava, diguem, la
redimensió, però la necessitava des de fa molts d’anys, no
només des d’aquests darrers mesos, des de l’època en què el
Partit Popular, a través de la llei d’acompanyament del
pressupost, va decidir crear una televisió autonòmica seguint a
imagen y semejanza el Canal 9, tanta sort que no vàrem arribar
a fer un Canal 9, tanta sort que la darrera legislatura es va posar
un poc de racionalitat a aquesta televisió autonòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula,
també per un temps de cinc minuts, el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. Bé, li agraesc que hagi concretat exactament què és
allò a què es refereix quan hi haurà programes esportius que
llevaran; efectivament tots tenim molt clar que hi havia una
sèrie de qüestions que s’escapen, en aquests moments
econòmics de dificultat és difícil poder-les mantenir. En tot cas
jo li demanaré que canviïn la memòria dels pressuposts quan
posen com a objectiu promocionar els nostres productes a través
de la Champions, perquè si ja han de renunciar a la Champions
no té sentit mantenir això.

Estic d’acord que efectivament la televisió IB3 ha de ser una
televisió que ha d’apostar sobretot per la proximitat i els serveis
informatius. No té sentit, com vostè ha dit, competir amb
televisions estatals, en això estam totalment d’acord. El que crec
que, sobretot per la intervenció del Partit Popular, el que crec
que el Partit Popular no entén és que -o no ho ha volgut sentir
de la meva intervenció ni ha volgut escoltar el que demana el
sector audiovisual- és que estam demanant un aterratge suau. És
evident que no es pot viure tota la vida a l’ombra de la televisió
pública, però el naixement d’IB3, amb més de 120 milions de
despesa, com dic, inicialment va malacostumar efectivament un
sector, que ara li hem de proporcionar aquest aterratge suau que
jo dic per a la viabilitat del sector audiovisual. 

I per altra banda no continuïn insistint que no poden viure de
les subvencions; jo entenc que no eren subvencions; o sí es
donaven subvencions? Jo crec que allò que fèiem era comprar
produccions, o encarregar produccions. No és el mateix pagar
per un producte que t’ofereixen que les subvencions. Distingim,
perquè vostès aquí dins les subvencions ho fiquen tot. Ahir al
Sr. Bauzá jo li deia que no bastaven els doblers per a
dependència i em deia que s’havien d’acabar les subvencions.
No ho mesclin, no tenen res a veure; les subvencions són una
cosa i l’altra és l’altra, no ho mesclin.

També ha aclarit, efectivament, que faran un nou contracte
programa per mandat de la llei. Se m’ha oblidat fer-li una
pregunta a la primera intervenció que també és un mandat de la
llei: preveu el pressupost la internalització dels serveis
informatius?, que també està prevista a la llei, està prevista. Hi
ha qualque partida prevista per a la internalització dels serveis
informatius tal com preveu la Llei de l’ens de la ràdio i la
televisió?

Respecte al tema de la llengua jo insistesc: el català és el que
dóna sentit a IB3, la utilització de la nostra llengua és el que
dóna sentit al servei públic, entre altres coses: evidentment la
proximitat, els serveis informatius i fer-ho en la llengua pròpia
de les Illes Balears. Televisions en castellà, insistesc, n’hi ha
moltíssimes, la majoria, la gran majoria de les que tenim a
disposició en aquests moments en obert, tant públiques com
privades. I com he dit abans les mateixes memòries que vostès
han presentat així ho reconeixen. La memòria de televisió és
molt clara en aquest sentit a l’hora de dir que un dels objectius
és divulgar el coneixement i l’ús de la llengua catalana segons
criteris de normalització lingüística, i a la mateixa memòria,
com dic, una de les fortaleses és el tema de la llengua. I llavors
insisteixen que..., ús de la llengua catalana dins uns escenaris
que contempla l’ens. Bé, crec que tot això és molt clar i no hi
insistiré més. Vostès utilitzen arguments econòmics, ara ja són
arguments econòmics, per dir perquè donen pelAlícules en
castellà; jo crec que el Sr. Palazón ho ha dit molt clar: acabarem
despistant el públic objectiu, perquè el públic que vol pelAlícules
en castellà ja té molta varietat i el públic que vol pelAlícules en
català acudeix a IB3; ara en aquests moments els hem despistat
totalment, i per tant jo crec que és negatiu, és negatiu per a la
televisió autonòmica el que estan fent.
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I finalment agraesc l’explicació respecte del programa de
sàtira política que ha desaparegut. Jo crec que és bona la sàtira
política, crec que és bo que els polítics estiguem al cas
d’aquesta sàtira política, d’aquesta crítica des d’un punt de vista
humorístic, però el que no entenc, i no se m’ha contestat, és...,
i hi insistesc perquè aquí parla de la programació plural a l’ens,
és per què han desaparegut, coincidint amb el nou equip de la
ràdio i amb la campanya electoral, han desaparegut les tertúlies
polítiques, una que es feia el dimecres matí i una altra que es
feia un vespre a la ràdio; dues que es feien han desaparegut
misteriosament coincidint justament amb la campanya electoral
i coincidint amb l’entrada del nou equip. No costaven res,
perquè els polítics que acudíem a aquestes tertúlies no cobràvem
dietes.

Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rubio també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller de
Presidència, vostè ha parlat d’una partida de 3,5 milions d’euros
de recursos públics, tot i que nosaltres entenem l’esforç que
suposa per a l’ens donada la situació de crisi, i això, aquesta
crisi, també afecta les empreses de publicitat, les diferents
empreses que moltes d’elles, quan han de retallar costos, com ha
de fer tothom, també retallen en el que seria despesa
publicitària, i això també és una de les coses que s’han de tenir
presents.

Sí que consideram que es fa un esforç important i vostè ho
ha dit. Jo crec que en el moment en què a la nostra comunitat
autònoma la nostra televisió autonòmica forma part de la
FORTA, crec que es fa una mesura d’estalvi important per tal
d’apostar per aquesta producció, la producció que seria
adquirida per aquesta federació, i d’aquesta manera ens
estalviam molts de doblers en el que seria la contractació de
producció aliena. Vostè ho ha explicat molt bé i consideram que
és una bona eina d’estalvi i li donam l’enhorabona.

També li donam l’enhorabona en el tema de la cancelAlació
de contractes sobre els drets esportius. Efectivament estàvem
parlant del 40% del pressupost, que estava destinat a la
producció de continguts de televisió per al pròxim any un 40%,
crec que era, del total del pressupost de l’ens públic, i
efectivament estam parlant d’un luxe que en aquests moments
no ens podem permetre. Per tant també consideram que és
important, així com optimitzar recursos -vostè ho ha dit també
molt bé-, serveis informatius i esportius de televisió, l’aposta de
formats amb un cost menor encara que la qualitat, efectivament,
ha de ser una qualitat necessàriament bona per donar un bon
servei.

I també hem de destacar molt positivament que es destini
una partida del 2% del pressupost a antena de doblatge amb
balears, i és cert que quan un encén la televisió de les Illes
Balears i escolta o sent el doblatge en les modalitats d’aquí se
sent més a ca seva que no quan veim una pelAlícula que està
doblada en català de TV3, que sembla que t’has equivocat de
canal i que has posat TV3 i no has posat IB3. Per tant també
consideram que és un esforç important que es fa per part de
l’ens públic.

I sí que consideram que és estratègic el sector audiovisual.
Crec que al sector audiovisual no li agrada gens ser utilitzat per
part de l’oposició com a cavall de batalla; nosaltres creim que
el sector audiovisual està cansat d’aquesta situació, perquè el
que interessa al sector audiovisual és tenir alternatives, tenir
ajudes, tenir incentius; el que interessa al sector audiovisual és
fer feina, és posar en valor tot el seu potencial aquí a la nostra
comunitat autònoma, i la brega interna o la brega política no li
interessa el més mínim, al sector audiovisual. I aquí s’ha
visualitzat, aquest estiu, que les forces parlamentàries que es
troben a l’oposició no tenen cap intenció d’arribar a cap acord
amb el Govern de les Illes Balears en política audiovisual. El
primer pas que vostè va fer va ser oferir un acord de l’equip de
direcció d’IB3 i el varen rebutjar, no es varen voler seure per tal
de negociar, i era molt possible i molt factible, i no ho varen
voler fer. Per què?, idò perquè no sé per quin motiu ells han
decidit que IB3, la política audiovisual ha de ser cavall de
batalla i no ha de ser una qüestió estratègica, una qüestió d’estat,
que efectivament és un sector que ens pot donar molt més
rendiment del que ens pensàvem. 

És una indústria emergent però és una indústria que pot
donar molts de doblers, i si tenim una administració
responsable, una administració i un govern responsables i
seriosos, que s’asseguin amb ells, que facin feina, que els
escoltin, que és un sector que ja està fent feina, que l’únic que
demanen és colAlaboració de l’administració pública, que estan
cansats del discurs que aquestes empreses hagin de viure sota
l’ombra d’una televisió o d’un ens públic; no, no, han de ser
autosuficients, volen superar les dificultats, volen ser empreses
solvents i pioneres. Jo crec que nosaltres hem de tenir aquesta
responsabilitat i hem de fer tot el possible per tal de
promocionar aquest nou sector com aquest nou sector estratègic
i absolutament necessari dins la nostra economia. Que a més si
tot això ho posam en valor amb el sector turístic, tota la
promoció que això suposa, vostè ho va dir l’altre dia a la
interpelAlació: a quants d’anuncis que potser s’emeten a tota
Europa surten les Illes Balears; idò a moltíssims d’anuncis, i en
aquests anuncis potser la gent no sap que és Mallorca, o no sap
que és Menorca o Formentera; bé, idò tot això és el que
efectivament s’ha de posar en valor per treure un profit i un
benefici cap a la nostra economia i cap a les nostres illes. I
aquesta és la feina que volen des del sector audiovisual.

Nosaltres insistim: creim que s’ha fet un esforç important
amb aquest pressupost auster, on s’estalvia un 40% del
pressupost respecte a l’any anterior, al pressupost 2010 perquè
el 2011 no es va fer. Creim que avui li han donat al final
l’enhorabona, Sr. Conseller; no sé si s’ha desxifrat; el que passa
és que l’oposició pareix que té alAlèrgia quan dóna l’enhorabona
a qualcú del Partit Popular, però en el fons estan d’acord perquè
saben que aquesta és la línia i que la mesura que vostè ha pres
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és la mesura correcta. Probablement per això no estiguin tan
contents. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. I per tancar, en torn de contrarèplica, Sr.
Conseller, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Bonet, el pago a los
proveedores es un tema que nos preocupa y que sin ninguna
duda lo vamos a solucionar de la mejor de las medidas. Ahí hay
una deuda importante; responde a unos trabajos que han hecho
y evidentemente tienen que cobrarlos. La salida ya le digo la
que es: hay que contar o bien con los ingresos que tenga el ente,
que pueden entrar vía publicidad, yo creo que los 3,5 millones
que se han presupuestado son bastante objetivos, no los 9 que se
presupuestaron en el pasado ejercicio; y, por otro lado, pues está
que podemos acudir a endeudarnos y cada año el ente público
irá haciendo frente a esa deuda, pero que los proveedores, estas
empresas que han trabajado para el ente, que puedan ir
cobrando.

Bueno, quiero decirles que lo que les he dicho del Sr.
Obispo de las subvenciones era porque venía bien. Yo sé
distinguir lo que es cobrar por unos trabajos realizados de unas
subvenciones, pero sí que quiero decirle que sí, que ha habido
subvenciones a productoras, es decir, que ha habido y han salido
precisamente de la Conselleria de Presidencia. Otra cosa es -ya
sé la distinción que hay- que todos estos proveedores del ente
público lo que quieren es cobrar por un trabajo que han
realizado, que es cosa muy distinta.

Sí que quiero decirle, bueno, porque usted a lo que ha hecho
referencia básicamente ha sido al tema de los proveedores, que
quiero insistir en que la responsabilidad en estos momentos es
nuestra pero la deuda viene de donde viene, la deuda viene de
donde viene; es decir, hay que ver la deuda que se ha acumulado
en estos cuatro últimos años, pero es igual; ahora hay unas
personas que están dirigiendo la política balear y somos los
responsables de hacer frente, y vamos a ordenarlo de tal manera
que podamos cumplir lo mejor posible. 

Al Sr. Barceló sí que quiero decirle ya, en relación al tema
de los proveedores, que estoy totalmente de acuerdo con usted
en que probablemente el aterrizaje debería de haber sido más
suave; yo en eso estoy de acuerdo, en este y en cualquier tema.
Lo que pasa es que la realidad que hay es la que es, la situación
económica es la que tenemos y vamos a intentar que puedan
cobrar lo antes posible y buscar otras fórmulas de ayuda al
sector. Yo creo que con imaginación, con lo que se pueda sacar
entre el ente público y otras fórmulas que podamos poner
encima de la mesa, yo creo que, en fin, que és un sector que
tiene futuro, que puede costarle ahora un tiempo de adaptarse a
la nueva realidad, pero yo estoy seguro que lo vamos a sacar.

En cuanto a los temas deportivos que usted ha comentado,
vamos a denunciar los que usted conoce y, en cuanto al gasto
del resto de temas deportivos, el gasto en el que va a incurrir el
ente va a ser en temas muy nuestros, de apoyo al deporte balear,
al deporte de las Islas; es decir, el gasto va a ir en este sentido,
es esta dirección. 

En cuanto a la internalización de los servicio informativos,
yo le diré que la implantación en IB3 de estos servicios es algo
que hasta el momento no se ha logrado; esto lo prevé la ley y
nuestra intención es estudiar su viabilidad e intentar cumplir con
lo que estipula la ley que regula el ente, pero en todo caso lo que
sí es cierto es que nosotros abogamos por unos servicios
informativos regidos por buenos profesionales en la materia y
que garanticen la objetividad y la pluralidad en el tratamiento de
la noticia. Yo sí que quiero decirle es que internalizarles ahora
supone un coste grandísimo, mucho dinero, y quiero recordarle
que, bueno, esto lo recoge la ley, es decir que viene de atrás, no
es un tema que nos ha aparecido ahora. En cualquier caso es un
tema a estudiar por el coste que supone ahora internalizarlos,
pero yo creo que lo importante, como le digo, es eso, que se
respeten y que se garanticen la objetividad y la pluralidad en el
tratamiento de la información.

Y por mi parte, pues... En cuanto a las tertulias de radio yo
creo que ha dado cumplida contestación, respuesta, el que de
hecho es de facto el director general del ente. Yo tengo que
decirle que yo sí que no he intervenido en que se quiten o en que
se pongan tertulias; supongo que si han dicho que es por
cuestiones económicas..., pues supongo que argumentos habrá.

Y al Grupo Popular le quiero insistir en lo mismo.
Agradezco vuestro apoyo y esperemos, a lo largo de todo este
ejercicio, poder cumplir con lo prometido y no defraudar las
expectativas que el grupo de diputados del Partido Popular tiene
puestas en el Gobierno.

Por mi parte nada más. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Abans d’acabar vull dir que aquesta ha estat la darrera
comissió d’aquest mini tour que hem fet aquesta setmana, i vull
agrair a tots els membres de la comissió l’actitud, el tarannà que
hem tengut en aquesta primera marató, que les setmanes que
vénen en tendrem d’altres, i esper que ho traguem endavant
perfectament entre tots perquè tenguem uns pressuposts el més
aviat possible, perquè ningú no vol menjar els turrons aquí dins,
supòs; almenys a alguns no ens fa gaire ilAlusió.

Així que moltes gràcies a tots, i moltes gràcies, conseller, a
vostè i a tot el seu equip.

S’aixeca la sessió.
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