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EL PRESIDENT:

(...)

 ... substitucions. No?

Elecció de la Vicepresidència de la Mesa de la comissió.

Llavors, d’acord amb l’article 68.2 del Reglament de la
Cambra aquesta presidència proposa l’alteració de l’ordre del
dia establert per incorporar l’elecció de vicepresident de la Mesa
de la comissió, atès l’escrit de renúncia presentat mitjançat
escrit RGE núm. 3101/08. 

Hi ha acord per a aquesta alteració de l’ordre del dia? Si
ningú no diu res don per suposat que hi ha acord per a aquesta
alteració i, llavors l’elecció de vicepresident es farà d’acord amb
el previst a l’article 37 i següents del Reglament de la cambra.
En conseqüència, deman al Grup Parlamentari Popular que faci
arribar a aquesta presidència el nom del diputat o de la diputada
que proposa per al càrrec.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres proposam Misericòrdia
Sugrañes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Diputada. Demanaria als grups parlamentaris,
als seus portaveus, si puc considerar aprovada per assentiment
la proposta feta pel Grup Parlamentari Popular.

En conseqüència, queda aprovada i queda proclamada com
a vicepresidenta d’aquesta comissió la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys la qual pot ocupar el seu lloc a la Mesa.

Tot seguit passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 2960/08, 2994/08, 3029/08,
2961/08, 2962/08, 2963/08, 3031/08, 3032/08, 3033/08,
3034/08, 3035/08 i 3036/08. 

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Antoni Capellà, director adjunt; el Sr. José Antonio García,
director Econòmic i Financer; la Sra. Joana Maria March,
directora de Relacions Institucionals; Sr. Joan Seguí, director
d’Antena i la Sra. Caterina Sitjar, directora d’IB3 Ràdio. Els
donam a tots la benvinguda.

1) Pregunta RGE núm. 2960/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trasllat d'IB3.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 2960/08, relativa a trasllat d’IB3, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista Sr. Josep Maria Costa i Serra.
Pot formular la pregunta.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament per demanar, a la
vista d’algunes informacions aparegudes sobre un possible
trasllat d’IB3, preguntar al director general si són certes
aquestes informacions i si ens les podria precisar. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Li contesta el Sr. Antoni Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. D’entrada explicar-li que les
informacions que varen aparèixer publicades en el diari
responen, supòs com a conseqüència d’un comentari fet a l’aire
en acabar un consell d’administració al qual es va, de manera
informal, explicar que hi havia la idea d’estudiar la viabilitat de
fer un canvi d’ubicació de la seu de la ràdio i la televisió pública
de les Illes Balears. Això fa que avui haguem de retre comptes
a aquesta comissió d’una cosa que està en una fase molt, molt
inicial perquè la previsió i la intenció de la Direcció General de
l’Ens era fer tots aquests plantejaments de manera prèvia al
Govern de les Illes Balears que és amb qui en tot cas podria fer
qualsevol tipus d’operació d’aquestes característiques entre
altres coses perquè la capacitat financera d’IB3 ho impossibilita
de totes totes , ni tan sols una obra menor a dia d’avui, per tant,
un trasllat de seu encara seria més complicat.

Li vull explicar que encara no hem pogut plantejar al
Govern de manera seriosa quin és el nostre plantejament i quina
és la nostra proposta, però donat el seu interès sí que
m’avançaré a explicar-li una mica a quin punt es troba tota
aquesta situació.

Tot respon que som conscients que la seu central d’IB3 i de
l’ens públic no és al millor lloc, podria estar a un lloc pitjor,
però no és al millor lloc. Dit això, hem fet una avaluació de
quina és la problemàtica actual que planteja la ubicació de l’ens
actualment i li faré una relació ràpida, instantània de quins són
aquests problemes que se’ns plantegen aquí on estam: el primer
és un problema d’espai, la televisió, especialment, a la recta
final i per mor dels serveis informatius, la realitat ha estat més
dura que la previsió i avui fa falta molta gent per fer uns
informatius de qualitat i, sobretot, l’àrea de redacció és una àrea
estreta. Això també ens consta perquè els treballadors de
l’empresa que fa els serveis informatius així ens ho han
comunicat, de manera formal, que estan estrets. És una qüestió
d’espai físic i també d’aclimatació d’aquell espai perquè els
aparells no són suficients ni a l’estiu ni a l’hivern. Això és un
fet, però també es pot traslladar aquesta circumstància a la resta
de dependències i, especialment, a la de l’ens tot i que vàrem fer
algunes millores d’esponjament consistents a ocupar
passadissos i a condicionar-los el fet és que la seu del polígon
de Son Bugadelles és estreta i petita, és un espai insuficient.

Les possibilitats de créixer d’aquesta seu de Calvià són
complicades, però encara entra dins el terreny de l’impossible
pel que fa a la ràdio. Avui és un problema real la manca d’espai
a la ràdio i no hi ha solucions més allà de les quals de manera
provisional se’ns ocorri a base de llogar un espai a qualque lloc
pròxim on és la seu de la ràdio.

També tenim problemes geogràfics provocats per l’aïllament
físic d’aquesta seu actual del polígon de Son Bugadelles,
problemes tècnics i operatius. Estam enfora dels punts on es
produeixen, habitualment, les notícies; estam enfora dels punts
de decisió; estam enfora, bàsicament, de Palma; estam aïllats
geogràficament respecte dels principals productors
d’audiovisuals que fan feina per IB3 Ràdio i per Televisió. És
una circumstància especialment crítica quan parlam d’un model
d’externalització com el que tenim a IB3. 

També tenim problemes quant a la disgregació geogràfica de
la ràdio i la televisió, si estiguessin junts podríem introduir
mesures d’estalvi de recursos molt interessants des del punt de
vista econòmic i també de sinergies i de funcionament. Tenim
la impossibilitat d’elecció dels operadors de telecomunicacions
en un entorn de lliure competència perquè la majoria no estan
preparats per oferir els seus serveis a la ubicació actual. No
estam a un bon lloc. Hi ha una altra circumstància afegida des
del punt de vista tècnic i és que tenim bots intermedis amb la
xarxa de difusió pel que fa a la visibilitat respecte del centre
emissor d’Alfàbia la qual cosa ens obliga a posar un punt
intermedi que encareix els costos i també augmenta el risc en
l’eficiència de la difusió. 

Desprès tenim problemes socials que hem qualificat que
serien els que deriven de la manca d’infraestructures de
transport públic eficaç en aquella zona, tot i que hi ha un servei
de transport d’autobús, no és tan senzill disposar d’un taxi o
d’una línia de metro com podria haver-hi a altres llocs.

Per tant, vistes les mancances i deficiències d’on estam,
plantejam la possibilitat, o es vol suggerir al Govern la
possibilitat en un futur traslladar la seu central d’IB3 Ràdio i de
Televisió al Parc BIT perquè s’ajunten diverses circumstàncies
que pensam que serien molt òptimes des del punt de vista teòric,
desprès hauríem de baixar al terreny de la realitat, és a dir,
parlar de doblers i, per ventura, serà un altre escenari, però
abans d’entrar en matisos econòmics la situació al Parc BIT ens
aporta uns avantatges importants pel que fa la seva proximitat
a Palma i, per tant, des del punt d’interès informatiu, una
proximitat a la Universitat de les Illes Balears la qual cosa ens
facilitaria...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, està excedint els cinc minuts amb escreix.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Bàsicament, per acabar dos matisos; ens aporta millora
quant a la situació geogràfica, a les infraestructures, sobretot,
pel tema del metro i del transport públic. El fet de conviure amb
proximitat on hi ha i hi haurà futures productores de televisió i
que és un espai modern que disposa de tota una xarxa de
comunicacions molt millor que les que hi ha a Son Bugadelles.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, vol intervenir el Sr. Costa?

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per agrair la resposta,
crec que ha estat bastant completa, tenia dubtes, des de la
perspectiva parlamentària, després hi ha la realitat econòmica i
s’ha de fer l’anàlisi que la ubicació, per les raons que vostè ha
expressat, fos la ubicació idònia. Per tant, crec que l’explicació
ha estat més que suficient i ara al món de la realitat a veure si
això és possible.

2) Pregunta RGE núm. 2994/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociacions entre IB3 i TV3.

EL SR. PRESIDENT:

Havent esgotat, el senyor director general, el temps en la
primera resposta, passarem directament a la segona pregunta de
l’ordre del dia d’avui RGE núm. 2994/08, relativa a
negociacions entre IB3 i TV3. Per formular-la té la paraula la
diputada del Grup Parlamentari Mixt Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. La pregunta sorgeix
una mica de la idea que aquesta diputada pensa que qualsevol
progressista o no, però un govern que sigui respectuós amb la
llengua i cultura pròpia de les Illes Balears ha d’intentar i ha de
fer, no només intentar, garantir que tota la ciutadania tengui
accés al màxim de l’oferta televisiva en llengua pròpia,  en
aquest cas en llengua catalana. 

També, atenent una mica allò que en diuen les directrius
europees de televisions sense fronteres en què l’accés al mercat
televisiu ha de ser quan més lliure millor i també allò que a
vegades un cerca exemples fora casa perquè a vegades són més
clars quan els cerques fora casa que no a casa, allò que fan al
consell nòrdic que està integrat per tots els països com Suècia,
Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, que tots poden accedir
a totes les cadenes públiques de cada un dels països, per tant,
tenint en compte una mica aquesta filosofia pensam que des
d’aquí, les Illes Balears, la política hauria de ser així, capacitar
la població de les Illes perquè pugui tenir accés a totes les
televisions de la nostra àrea lingüística, sense cap tipus de
restriccions, i ens vàrem trobar amb una sorpresa una mica
desagradable, que també és cert que va ser molt puntual i va ser
així com a molt esporàdica, que a vegades el senyal d’IB3 ha
enfosquit TV3 en alguns moments determinats. 

Per tant, volíem saber què es fa des del Govern, pensam que
el Govern ha de garantir i ha de fer passes perquè això no es
torni a produir i d’aquí formulàvem la pregunta, exactament,
com estan les negociacions i el Govern què fa en aquests
moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Responent telegràficament la seva
pregunta, les relacions entre IB3 i Televisió de Catalunya són
excelAlents. Nosaltres estam molt agraïts amb la colAlaboració de
TV3 que va permetre que amb molta celeritat posàssim en
marxa una televisió cent per cent o que faci servir de manera
habitual la nostra llengua i, per tant, no tenim més que paraules
d’agraïment cap a TV3. 

Ara bé, sí que vull dir-li que s’aproxima un nou escenari
televisiu que és l’entrada de la televisió digital terrestre, la TDT,
i que aquí hi ha dos nivells de colAlaboració, un entre TV3 i IB3,
que repetesc que és excelAlent i que a més avança, sobretot, en
temes de coproduccions que hem fet, preparam i en farem en un
futur. I l’altre és el nivell de relació que hi ha d’haver entre el
Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, que no
és competència nostra dir en aquests moments com estan les
negociacions, ara bé, sí que li puc dir quina és la intenció o
quines són les mesures que obliga IB3 o el Govern de les Illes
Balears per fer valer tot allò que puguin ser els drets que en
aquest cas ha de tenir IB3 dins aquesta futura negociació perquè
tenim entès es tancaran ben aviat.

IB3 ha demanat al Govern de les Illes Balears, quan faci
aquest plantejament, aquesta negociació, amb el Govern de
Catalunya, diverses coses i principalment dues: que hi hagi
acords de reciprocitat, és a dir, que si TV3 es veu a Balears que
IB3 es vegi a Catalunya i amb les mateixes condicions perquè
avui TV3 es veu a tot el territori de les Illes Balears i no passa
el mateix amb IB3, i en el cas de València ni en parlem perquè
IB3 no es veu a València ni ens hi volen. I l’altra circumstància
que hem demanat és que es respectin els drets de les
produccions alienes que paguen cada una de les televisions, és
a dir, hem de centrar-nos amb els drets d’emissió d’aquelles
produccions comprades, i no és una circumstància que pugui
marcar IB3, la marca la llei, per això vàrem posar en marxa
IBESAT perquè IB3 no pot pagar els drets d’emissió de
productes de producció aliena, per exemple, futbol, o una
pelAlícula, o una sèrie, no els podem pagar amb el que costa a tot
Catalunya perquè seria multiplicar per set els costos, com vaig
explicar en el seu moment. Per tant, nosaltres ja hem donat
exemple, nosaltres ja ho hem fet i el que demanam, també, és
fer valer els nostres drets, els drets que paga IB3 amb els
doblers de tots els ciutadans, d’aquelles produccions alienes que
adquirim.

Aquestes són les dues coses que hem reclamat al Govern i
també sabem  i, particularment ens tranquilAlitza, que aquests
acords no passaran a minvar l’oferta de televisió en català a les
Illes Balears, per tant, si avui hi ha sèries, com per exemple
Fiscal Chase que l’emetem el diumenge vespre tant TV3 com
IB3, si IB3 és qui té els drets d’emissió a Balears que ens
serveixin aquests drets que pagam i allò que doni TV3, en
comptes del que dóna IB3, que sigui, almanco, una oferta que
ampliï la proposta, l’oferta, de televisió en català. 
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Jo estic segur que tant la Televisió de Catalunya com el
Govern de Catalunya i de Balears estan per aquesta línia, per
tant, crec que estam en un bon camí que anirà en benefici dels
ciutadans perquè tendran més oferta de televisió en català i
farem valer els drets d’aquelles produccions alienes que
adquireixi IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica vol intervenir, Sra.
Diputada?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt breument. Agrair-li l’explicació perquè és cert que a
vegades sí que els dubtes poden crear un cert malestar.
Òbviament dir-li que ens tendrà al seu costat sempre i quan això
no vagi en detriment ni afecti l’oferta en català, però si és
complementària, com pens que ha de ser, no hi ha cap dubte que
tendrà el nostre suport, per tant, senzillament esperar que els
acords de govern vagin endavant i vagin per aquest camí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, vol la paraula, Sr. Martorell? 

3) Pregunta RGE núm. 3029/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a delegacions d'IB3 a Menorca i a
Eivissa.

Passem a la següent pregunta. Mitjançant l’escrit RGE núm
3300/08 el diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, ha solAlicitat la retirada de la tercera pregunta
de l’ordre del dia d’avui que era la pregunta RGE núm. 3029/08.

4) Pregunta RGE núm. 2961/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a relacions d'IB3, Salom Audio i Vídeo
i SBT.

Per tant, passam seguidament a formular la quarta pregunta
de l’ordre del dia RGE núm. 2961/08, relativa a relacions d’IB3,
Salom Audio i Vídeo. Intervé per formular-la el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Ernest Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. De tots és sabut que el naixement
d’IB3 alguns del problemes més indesitjats que ha tengut ha
estat la difícil relació entre els treballadors de les empreses
concessionàries o subcontratades i les direccions d’aquestes
empreses. És evident que no és imputable directament aquesta
problemàtica a la direcció d’IB3, però sí que ha condicionat i
condiciona normalment el bon desenvolupament de la feina que
s’ha de fer, per tant, el que demanam és en quin estat estan les
relacions laborals amb els treballadors d’IB3, Salom Audio i
Vídeo i SBT.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Li puc dir que els problemes laborals
que hi havia amb les dues empreses que tenen els contractes
més importants en doblers i personal amb IB3 i que a més fan
feina dins la seu d’IB3, els problemes laborals varen ser una de
les primeres qüestions que ens preocuparen el primer dia que
arribàrem a l’ens, tenir informació de quins eren els problemes
i si hi havia solucions. Crec que seria difícil trobar alguna
organització on hi hagi una satisfacció mútua i plena entre els
interessos dels treballadors i de la gerència o la direcció perquè
no tots, però sí que hi ha part d’interessos divergents i, per tant,
mai no és possible tenir un acord ple i constant. Tot i això li puc
dir que vàrem arribar a un punt d’enteniment en la qual cosa
IB3 va aportar tot allò que podia aportar per a una estabilitat i
per a un bon enteniment tot sabent que són problemes que
afecten bàsicament la direcció i la propietat de l’empresa en
aquesta relació amb els seus treballadors. 

Com no podem defugir de la nostra responsabilitat com a
empresa pública i afectada pels problemes que puguin ocasionar
aquests conflictes laborals, per tant, intervinguérem, férem una
feina de tutela i supervisió, si serveix l’expressió, i el que vàrem
fer va ser tancar uns acords de subrogació amb els treballadors
de l’empresa dels serveis informatius i dels serveis tècnics, de
tal manera que quan es torni a convocar el concurs, sigui quina
sigui l’empresa que es faci càrrec d’aquest servei, els
treballadors passaran a formar part d’aquella empresa que presti
aquest servei. Això dóna una estabilitat als treballadors, els
vincula amb la ràdio i la televisió i ens permet continuar
apostant per la fórmula de les externalitzacions amb els
avantatges que això comporta. Per tant, la relació no és tan tensa
com abans i implica una feina constant d’estar permanentment
pendents que la cosa funcioni i que no hi hagi conflictes laborals
amb aquestes dues empreses, tot sabem, repetesc que no és una
competència nostra intervenir en els seus conflictes.

Tot això, també li vull dir que amb aquest acord i aquesta
supervisió que fa IB3 hi ha el compromís de vetllar perquè tant
una empresa com l’altra tenguin un conveni colAlectiu amb els
treballadors, i el compromís d’IB3 de posar les bases dels futurs
concurs de les empreses que s’hi adhereixin o bé el tenguin o bé
s’adaptin al conveni que hagin fet aquestes empreses.



70 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 10 d'abril del 2008 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, vol intervenir el
Sr. Ribalaiga? Té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, gràcies, Sr. President. És evident que no és una
competència estricta de la Direcció General d’IB3 actuar a favor
en aquest cas, o del que fos, dels treballadors d’una altra
empresa, però sí essent IB3 el més perjudicat per aquest tipus de
conflictes, que, per altra banda, hem de dir que és evident que
són conflictes propis de les relacions contractuals de
treballadors i empresaris, sí que essent el més perjudicat s’ha de
fer un esforç, i nosaltres encoratgem la direcció general a seguir
fent aquests esforços, que es poden fer a molts nivells, fins i tot
des de la pròpia exigència contractual a les empreses, que
tenguin en compte que les seves relacions laborals han de ser
més exquisides que tal vegada per empreses que fan feina en
altres sectors, d’altres maneres, o que no donen servei a una
empresa pública, en aquest cas, com és IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, vol intervenir, Sr. Martorell?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Informar-lo que seguirem vetllant per
a això, és un tema que no descuidam.

De fet també estam elaborant un conveni colAlectiu amb els
treballadors d’IB3, Radiotelevisió i l’ens, que també es va
constituir el comitè d’empresa, i en aquesta línia s’està fent
feina. I paralAlelament estam fent un seguiment d’aquest conveni
que establim tant amb Salom com SBT, perquè no ens
trobàssim que hi ha uns convenis que estan distorsionats un
respecte de l’altre, sinó que tot plegat tengui una coherència.

Per tant, li assegur que estam pendents i que aportam tot el
que podem perquè hi hagi una estabilitat laboral per als
treballadors que estan vinculats amb l’ens públic de
Radiotelevisió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 2962/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acord amb la Federació Balear de
Futbol.

Passam a la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 9262/08, relativa a acord amb la Federació Balear de
Futbol. Per formular-la té la paraula el Sr. Francesc Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Ja fa un temps que els partits de
futbol de tercera divisió es retransmetien, però encara no estava
firmat l’acord entre IB3 Televisió i la Federació Balear de
Futbol. A nosaltres ens agradaria saber si podria vostè, el senyor
director general, explicar el contingut d’aquest acord firmat amb
la Federació Balear de Futbol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Quan vàrem arribar a IB3 hi havia un
acord de 180.000 euros anuals amb els clubs de tercera divisió
que ens vàrem interessar per saber quin era el seu objecte i
quina era la seva funció. Varem comprovar l’interès de la
retransmissió dels partits de tercera, vull dir que és un producte
en el qual creiem, per això des del primer dia hem seguit fent
tercera divisió o ho hem potenciat, hi ha hagut caps de setmana
que fins i tot hem donat dos partits, i hem mantengut una relació
molt cordial amb la federació. Al mateix temps que intentàvem
arribar a un acord que no només donàs avantatges econòmics als
clubs, no només els donàs doblers, sinó que també reportàs
qualque cosa per a la televisió. Per això hi ha hagut aquests
mesos aquesta distància entre l’inici de la temporada de futbol
i la concreció de l’acord.

L’acord que vàrem signar fa un parell de setmanes estableix
un import de 165.000 euros anuals; està firmat per a quatre anys
i reporta una sèrie de beneficis d’imatge per a IB3, els quals no
estaven recollits abans, per tant en aquest sentit creim que hem
avançat una mica més, també donada la bona predisposició per
part dels equips de tercera. Entre aquests acords hi ha espais
publicitaris en els camps de tercera divisió i també a
l’equipament dels jugadors de futbol.

Això ens permet concretar i consolidar la relació entre IB3
i la tercera divisió, perquè pensam que és un dels productes amb
els quals hem d’estar associats, perquè és la màxima categoria
del futbol regional; perquè ajuda a la cohesió; perquè és esport;
perquè és entreteniment; perquè el futbol és un producte que
funciona molt bé per a la televisió; perquè el fet que IB3
retransmeti aquests partits també dinamitza molt aquestes
categories, perquè clar, evidentment els equips de futbol podem
treure major rendiment a la publicitat estàtica dels seus camps
i, per tant, pensàvem que érem davant un acord positiu perquè
dóna avantatges i beneficis per als clubs i també aporta, costa
menys doblers que abans i aporta majors beneficis per a IB3.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, vol intervenir Sr.
Dalmau? Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, molt breument, gràcies, Sr. President. Precisament per
una d’aquestes raons que vostè deia, per aquesta cohesió entre
les Illes, creim que aquest acord és molt important, perquè, a
més, és l’única categoria on hi participen partits de cada illa, i
jo crec que això és important per a tot el conjunt de ciutadans
d’aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol usar el torn de contrarèplica?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Sí, simplement per apuntar que, a més a més, l’audiència
d’IB3 respon molt positivament a aquest producte, vull dir que
és una cosa que també ens agrada veure que és un producte
nostre, que està ben fet, que dinamitza tota aquesta petita
indústria que es mou entorn del futbol regional i a més veim que
agrada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

6) Pregunta RGE núm. 2963/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord amb la UIB en
matèria lingüística.

Passam a la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 2963/08, relativa a acord amb la Universitat de les Illes
Balears en matèria lingüística. Per formular-la té la paraula la
Sra. Margarida Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Senyor director general, tenim
coneixement que la setmana passada es va firmar entre IB i la
Universitat de les Illes Balears un conveni de colAlaboració en
matèria d’assessorament lingüístic, el qual, segons figurava en
premsa, regularà les relacions entre les dues institucions en
matèria de foment dels usos adequats de la llengua catalana i
d’edició, producció i difusió de material audiovisual.

Vostè sap, senyor director general, que el meu grup, que
s’ha manifestat en diverses ocasions en el sentit que la llengua
mai no hauria de ser utilitzada per ningú com a motiu de
controvèrsia, el felicitem per aquesta iniciativa d’aquest conveni
firmat amb una entitat de la importància, del prestigi i de la
imparcialitat reconeguda com la Universitat de les Illes Balears.

Per tant, donada aquesta felicitació, passam a fer-li la
pregunta: quines són les característiques de l’acord arribat amb
la Universitat de les Illes Balears en matèria lingüística?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada té la paraula el Sr.
Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Per a nosaltres era inqüestionable que
era la Universitat de les Illes Balears qui ens ha d’orientar en
aquests reptes que diàriament es plantegen, nous, per a un mitjà
de comunicació públic a les Illes Balears, amb tota la
complexitat que envolta el tema de la llengua, perquè parlam el
català, però hem de fer servir les nostres modalitats i aquesta
circumstància específica es torna més complexa quan entram en
terrenys més enllà d’un simple informatiu, sinó que es
descobreixen nous formats on ens plantam davant nous reptes.

Per tant nosaltres estam molt tranquils i contents de la
predisposició sempre positiva que ha tengut la Universitat per
fer-se càrrec d’aquesta funció. I també li vull explicar que ho
hem fet sense que això afecti els professionals que estaven fent
la feina a dia d’avui per encàrrec del COFUC, donant exemple
que allò que dèiem de la subrogació que explicàvem als
treballadors de (...) o de Salom, ja ho hem fet de facto sense que
hi hagués cap conveni ni cap acord per enmig amb els
lingüistes. El que tenim és que la responsabilitat al final depèn
del departament de filologia catalana de la Universitat i ells
seran els que marcaran aquesta línia, perquè jo com vaig dir a
l’acte de firma d’aquest acord, a cadascú allò seu i la llengua a
la Universitat de les Illes Balears.

A partir d’aquí li he de dir que el conveni que hem fet és un
conveni de pas o de..., de tierra media, si em permeten
l’expressió; no sabria ben bé com definir-l’hi, però el que li vull
explicar és que hem fet un conveni només per un any en vistes
al fet que, el conveni bo, l’hem de signar a partir de l’any que
ve, perquè aquest conveni el que ha fet ha estat traspassar les
feines que feia el COFUC fins ara a la Universitat, però amb la
Universitat volem fer una feina de més projecció de futur
perquè consideram que no té cap lògica que IB3 destini prop de
600.000 euros l’any a corregir textos. Crec que hi ha una feina
a fer important de marcar model però que s’han de dedicar
esforços i recursos a formació dels professionals, tant del
personal intern d’IB3 com de les productores que hi fan feina,
com les que estan a fora. És a dir, aquí hi ha un camí a fer però
ens pareix totalment desproporcionat que s’hagi de fer front a
aquesta despesa. S’hi ha de fer front perquè, com dic, estam
davant fórmules noves que requereixen del suport de
professionals, però estic segur que en un temps tendrem uns
professionals que podran dedicar esforços a la seva formació i
que podrem passar a tenir assessors i no correctors, que és la
fórmula que m’agradaria que tenguéssim, tot i que sé que això
cada vegada va a més i que depèn sobretot de l’actitud de cada
professional, l’actitud de cada persona, perquè les
circumstàncies pròpies del mercat de professionals de la
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comunicació a Balears és el que és, i estam en un fase..., només
duim tres anys de televisió i IB3 avui compta amb periodistes,
no amb lingüistes; hem cercat gent que sap de contar notícies,
i ens queda tota una feina de fer, de perfeccionar i de donar les
eines -i això sí que és responsabilitat d’IB3- perquè puguin fer
aqueixa feina molt més acurada.

Per tant de moment hem signat amb la Universitat per
10.000 euros menys que el conveni del COFUC, és per un any
i l’objectiu és fer una feina de futur que ens permeti reduir els
costos en aquest capítol perquè ja hi hagi més implicació, tota
la que puguem, per part dels professionals, i aquest any sobretot
serà una feina de fer formació perquè no hagin de menester
aquest suport constant, en alguns casos major, en alguns casos
menor, dels lingüistes per a aquesta feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica? Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. Director general. Bé, molt breument vull afegir
a la felicitació anterior per aquesta iniciativa aquest objectiu
d’austeritat que ens ha anomenat i que sempre és digne de
l’enhorabona, i també per aquest projecte de formació contínua
dels professionals, que és així com toca fer les coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de contrarèplica?

7) Pregunta RGE núm. 3031/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions per recuperar audiència a IB3 TV.

Llavors passam a la setena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3031/08, relativa a accions per recuperar
l’audiència a IB3 Televisió. Per formular-la té la paraula el Sr.
Antoni Serra i Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Saludar també i felicitar la nova
vicepresidenta de la mesa d’IB3, Sra. Misericòrdia Sugrañes,
que estic convençut que farà una extraordinària feina en aquesta
mesa, conjuntament amb un equip també extraordinari i, bé, una
gent que farà, ja dic, les delícies dels bons usos parlamentaris.

Dit això la pregunta queda formulada amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar, llavors, té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Gairebé tot el que feim cada dia és
per intentar recuperar aquesta audiència o augmentar-la sense
perjudici d’aquells productes de televisió que feim que creim
que són de servei públic i que no estan condicionats a
l’audiència, és a dir, nosaltres tenim la visió que hem de saber
separar coses que feim com a televisió pública, que les hem de
fer, per exemple les misses, el programa del Parlament, o un
programa dedicat a cinema d’autor, o programes de debats, o el
programa En Obert, que són programes que no feim per fer
audiència; tant de bo en tenguem però crec que són alguns
formats que he aportat per explicar que hi ha programes, hi ha
coses que es fan no per tenir audiència sinó perquè pensam que
com a televisió pública o ràdio s’han de fer.

Però evidentment hi ha tota una producció d’IB3 Ràdio i
Televisió que es fa per fer espectacle, per fer entreteniment, i
que sigui un ganxo de cohesió social, de promoció de la nostra
llengua i demés; és a dir, el futbol de primera el feim per fer
audiència, efectivament, i el feim perquè és un instrument per
normalitzar l’ús de la nostra llengua i l’objectiu de tenir futbol
de primera és fer audiència, per exemple. Molt diferent seria el
de tenir-hi la missa dels diumenges, que l’objectiu no és fer
audiència sinó un servei públic.

I d’això li explicaré per exemple una relació d’accions que
estam duent a terme. Anam dissenyant programes que s’adaptin
a l’actual perfil de l’espectador d’IB3 estudiant i millorant els
formats per emetre a les franges de graella que acumulen majors
espectadors, és a dir, les de prime time, i intentant també
consolidar una programació horitzontal que millori la
fidelització de l’espectador. Seguint en la línia inicial IB3
aposta per la producció pròpia de ficció realitzada a les Illes
Balears, aquesta seria una de les parts més costoses quant a
recursos econòmics que envestim, i a partir del mes de maig,
cap a la darreria del mes de maig, estrenarem una primera
sitcom d’humor feta a les Illes que du per títol Ous i caragols,
i que s’emetrà com a tira diària de programació horitzontal;
vendria a ocupar, si res no canvia, perquè aquestes coses són
molt dinàmiques, vendria a ocupar la franja en què ara s’està
fent Laberint de passions, que acaba també cap a finals de
maig.

També està en vies de producció una nova sèrie de ficció,
igualment realitzada a les Illes Balears amb tècnics i actors de
les nostres illes, que a partir de la propera temporada s’emetrà
en horari de prime time en aquesta franja on hi haurà a l’estiu
Ous i caragols i que hi anirà la temporada que ve aquesta nova
sèrie de ficció que voltarà entorn del vi i de les bodegues. Cal
destacar en aquest cas la major participació de professionals de
Balears amb equips de guionistes, dialoguistes i demés que
estan al voltant d’aquesta producció.
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I el mes de maig, com ja el vaig anunciar també, estrenarem
un concurs de gran format d’emissió setmanal que es dirà Codi
genètic ADN i està basat en les característiques antropològiques
dels concursants, que per cert presentarà una cara coneguda
d’IB3 que ja està fent produccions en altres espais, que és en...,
ara no ho diré, un dels actors de Laberint de passions, en Xisco
Segura. 

Consolidam també la franja horitzontal amb la continuació
del concurs diari Scrabble, que és un format àmpliament
reconegut a tot el món, que promociona la nostra llengua i que
va a un públic..., objectiu també molt interessant per la proposta
d’IB3. Consolidam la franja de prime time continuant amb
l’emissió del programa dedicat al cinema que s’ha enregistrat a
les Illes Balears, que és Illes de cinema. I continuam cercant en
el mercat internacional les millors pelAlícules i sèries que estan
a l’abast de les televisions autonòmiques en el marc de la
FORTA, així com també propostes d’adquisició de drets
d’esdeveniments esportius internacionals que comencen a sortir
a la venda de cara a les properes temporades.

Invertim també impulsant la indústria de Balears perquè es
vagin doblant no només animació infantil sinó també sèries,
pelAlícules i documentals per tal que l’espectador escolti i es
familiaritzi escoltant la seva modalitat lingüística. Ben aviat,
com ja els vaig dir, estrenarem la primera pelAlícula de ficció
doblada a les Illes Balears, i estam retardant aquest inici perquè
volem donar-li una continuïtat intentant donar, almanco
inicialment, una pelAlícula cada mes i més endavant almanco
una pelAlícula setmanal; està condicionat no només pels doblers
sinó per la capacitat i els recursos tècnics i humans d’actors
disponibles per fer doblatge en català amb actors nostres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, moltes gràcies. Sr. Director d’IB3, de l’ens
públic, jo bàsicament el que li vull dir és que estam a
l’expectativa de veure com evoluciona aquesta qüestió. Vostè
diu que IB3 té dos sentits: un, efectivament, és el de servei
públic i l’altre buscar certes activitats que captin aquesta
audiència. Però també li vull dir que jo crec que hi ha un índex
clau d’èxit d’aquesta televisió, que és arribar a ser servei públic
de la màxima gent possible, i que avui per avui desgraciadament
som el servei públic de la meitat de gent que ho era abans per
una qüestió o per altra, i vostè podrà criticar o no criticar un
model o una forma de fer de l’equip anterior, potser fins i tot
lícit, però la capacitat de captació d’aquest públic que teníem
abans, que podia fer possible aspirar a tenir un costum d’arribar
a encendre el televisor i pitjar un botó concret del comandament
a distància és un tema que vostè ha trencat, per descomptat, amb
la gestió que es porta a terme fins ara des de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

L’únic que podem fer és estar pendents de totes aquestes
qüestions que vostè ha apuntat. Nosaltres també apuntam i
estarem a l’aguait per veure com evoluciona, com s’implanta i
com fan efectiva una feina que esperem que sigui profitosa, que
estarem pendents que també es dugui a terme en els termes que
pensam idonis, i sobretot que faci possible arribar a aquest
màxim de gent que vostè fins ara no ha aconseguit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Martorell. Li
record que no li queda ni tal sols un minut.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Seré ràpid, Sr. President, gràcies. És que jugam dues lligues
diferents. La televisió que vostès feien abans no té res a veure
amb la que nosaltres feim. Jo vaig explicar que allò que vostès
feien s’assemblava més a un videoclub i el que nosaltres feim
s’assembla més a una televisió. Són models diferents. És a dir,
la nostra televisió augmenta en audiència en els informatius i fa
més producció pròpia; nosaltres feim més televisió contant el
que passa aquí i comptant amb empreses d’aquí. Vostès ho feien
diferent.

Per tant és que cada vegada és el mateix. Efectivament la
seva es veia més, però és que no té res a veure amb la que s’està
fent ara. Per tant les comparances crec que cada vegada queden
més fora de lloc, però vaja, sempre li contestaré el mateix cada
vegada que em plantegi el mateix. 

Jo li dic que volem que la televisió es vegi més perquè és
una satisfacció com a professionals que arribi a més gent,
perquè rendibilitzam recursos. Ara, volem que es vegi més
sense deixar de fer televisió, que és el que nosaltres volem fer:
parlar del que passa a Balears, amb la gent de Balears i per a la
gent de Balears. Jo no li criticaré en excés el model que hi havia
abans, era el seu, però era molt diferents. Nosaltres feim un altre
tipus de televisió. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

8) Pregunta RGE núm. 3032/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a perfil d'audiència.

Passam, llavors, a la vuitena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3032/08, relativa a perfil d’audiència. Per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament la nostra capacitat per
arribar al públic avui per avui és la meitat de la que era
anteriorment, perquè hi ha la implantació d’un model o l’altre,
i això efectivament pot ser discutible, vostè tendrà un model,
l’equip anterior en tendrà un altre. En tot cas pensam que una de
les qüestions que pot tenir incidència en aquesta qüestió, a part
de les consideracions que puguem fer a les següents
intervencions, és si hem encertat possiblement amb el perfil mig
de l’audiència que tenen actualment els mitjans públics i si es
correspon el model que vostè està implantant amb aquest perfil
mig. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Segons les enquestes que tenim, les
dades que ens facilita SOFRES, el perfil de l’espectador d’IB3
en termes generals seria un home major de 64 anys, de classe
social baixa, mitja baixa, i de poblacions de menys de 10.000
habitants.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

No ha parlat vostè de qüestions... Gràcies, Sr. President. No
ha parlat vostè de qüestions que consider essencials, com el
tema de la llengua que vostè ha esmentat a la seva intervenció
anterior i al llarg de les intervencions del dia d’avui crec que a
bastament. Em parla d’un perfil social molt reduït; esper que...,
puc entendre potser la manca d’èxit actualment d’IB3 perquè
també la manca de dades que té vostè del perfil mitjà habitual
crec que és constatable. M’ha donat vostè dues dades, només la
classe i l’edat, i el sexe, tres dades, perdó, i crec que hi ha un
seguit d’índex importants a tenir en compte com són fins i tot
els hàbits, fins i tot els moments en els quals una persona
s’asseu davant la televisió, professió, altres qüestions d’aquestes
característiques que sense cap dubte poden aportar informació
perquè vostè tengui èxit i pugui arribar precisament a aquest
índex d’audiència que ha de fer possible que el servei públic, en
fi, arribi al màxim de gent possible, amb el model que vostè
consideri però sense cap dubte amb l’èxit que tots esperam.

Constatam que això no s’està produint. Lamentam que no
ens arribi aquesta informació crec que amb l’amplitud que
correspon, però entenc que el que primer ha de fer vostè és
disposar d’aquesta informació o, com a mínim, si se li pregunta
i la té, expressar-la en tots els seus termes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Serra, li dic la veritat, jo no
li amag cap dada perquè els criteris que ens està donant
Barlovento són l’edat, el sexe, la franja d’edat, la classe mitjana
i la població. Tot allò que vostè em demana segurament són
dades que abans facilitava IB3 a l’empresa Sociométrica, que és
la que fa els estudis per al Sr. Delgado, que nosaltres vàrem
rescindir el contracte quan vàrem arribar a IB3. Per tant no
tenim aqueixes dades perquè amb les mesures d’estalvi
Sociométrica no fa feina per IB3 actualment. Per tant li he donat
les dades que tenc, no tenc molta cosa més, seriosament, perquè
estalviam doblers i un dels estalvis va ser l’empresa
Sociométrica. 

Sí li puc dir, evidentment, que de SOFRES constatam que
evidentment la majoria de gent que veu IB3 és gent que parla o
entén el català, i fins i tot hi ha una part de la població que sense
entendre’l ni parlar-lo segueix la programació d’IB3. No li puc
facilitar moltes dades més perquè són les que tenc quant al perfil
d’audiència, però, vaja, són les dades que tenen tots els
membres del consell d’administració, que reben diàriament
l’informe d’audiències de Barlovento. No tenc molta cosa més
del perfil, no sé..., tampoc no sé quin partit voten ni aquestes
coses, no ho sé. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 3033/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ingressos per publicitat del primer trimestre de
l'any 2008.

Passarem, llavors, a la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3033/08, relativa a ingressos publicitat
primer trimestre de l’any 2008. Per formular-la té la paraula el
Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo trob que com a mesura fonamental
perquè pugui augmentar els seus ingressos de publicitat, que
sempre estan directament relacionats amb la seva audiència i la
seva capacitat per arribar a gent i l’interès que puguin tenir
l’empresa privada i la pública, en tot cas la privada esperam que
especialment, cap a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, un dels fets determinants sense cap dubte és encertar
amb el perfil d’audiència perquè, entre altres coses, a vostè un
publicitari el primer que li demanarà és quina audiència el veu,
per si li interessa o no transmetre el seu producte a través del
seu mitjà. Entenc, per tant, una vegada més el seu poc èxit en
aquest sentit. Vostè m’explicarà si també succeeix a l’àmbit
publicitari. L’única recomanació que li puc fer és que torni a
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l’empresa anterior i que per tant aporti les dades oportunes
perquè pugui encertar en totes les seves accions. 

Quant a la pregunta, queda formulada en els seus propis
termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, president. No es preocupi, que allò que les agències
de publicitat necessiten ho tenen, ho tenen, perquè tenen el
perfil..., jo li he dit el perfil mig, si vol li puc aportar més dades,
però és que les tenen els seus companys del consell
d’administració. Jo no sé si..., si vol li don aquest full perquè
veurà exactament quin tant per cent és el que... Perfil qualitatiu,
tant per cent de quota del darrer mes: idò li puc dir que els
homes arriben al 5 i les dones a un 4,5 d’aquesta quota; la
població menor de 10.000 habitants és una quota superior al de
menys de 200.000 o...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’ajustar-se a la pregunta concreta, en
aquest moment, que és ingressos de publicitat.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Sí, molt bé. Bé, idò, li facilitaré posteriorment aquest perfil
perquè em pensava que el que li he donat era el que necessitava,
però si vol més aquí ho tenc i després li donaré, no passi pena.

Quant a ingressos de publicitat, els ingressos de publicitat
durant els mesos de gener, febrer i març són, a IB3 Ràdio,
39.930,50, i a IB3 Televisió 479.591,77 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Martorell. Llavors en torn de rèplica
Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tendrem temps que vostè ens
expliqui el que consideri oportú, però jo el que li deman és que
tengui el respecte oportú també cap a aquesta cambra i que
respongui les preguntes aquí. A l’àmbit del consell de direcció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vostè no torni a la pregunta anterior, tampoc, ara.
Ha contestat la pregunta dels ingressos.

EL SR. SERRA I TORRES:

No, no, no. Estic responent..., precisament quant a publicitat
m’ha comentat el senyor director de l’ens de Radiotelevisió
pública de les Illes Balears que era una informació que tenia el
consell d’administració, i m’estic referint estrictament a l’àmbit
publicitari. Sr. President, entenc la seva observació però
entengui també que m’estic referint efectivament a aquesta
qüestió, que és una informació que m’ha dit que té el consell
d’administració. A mi m’interessa bastant poc si la té o no la té,
a mi m’interessa que en el Parlament de les Illes Balears vostè
l’aporti, i la contestació que tenim és que no sabe, no contesta.
O sigui, no contesta o almenys amb unes limitacions importants.

Una informació o l’altra quant a publicitat vostè m’ha
aportat una dada; tendrem oportunitat de debatre aquesta qüestió
a la següent pregunta, que crec que ens aportarà també una visió
més ampla d’aquesta qüestió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica el Sr. Martorell té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Don per fet que la dada de publicitat
és la que volia en aquesta pregunta. Gràcies.

10) Pregunta RGE núm. 3034/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comparació d'ingressos entre el primer trimestre
dels anys 2007 i 2008.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, llavors, a la desena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3034/08, relativa a comparació d’ingressos
entre el primer trimestre dels anys 2007 i 2008. Per formular-la
té la paraula el Sr. Antoni Serra, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament vostè abans ens ha
aportat una dada, però ara li demanam un fet més, i és que
primer de tot ens compari aquesta dada amb la dada de l’any
anterior i, per tant, ens faci la valoració que estimi oportuna, de
tal manera que puguem saber, en fi, quina capacitat de captació
de l’interès de l’àmbit privat té i l’àmbit, en tot cas, publicitari
té cap a la nostra televisió, la qual cosa no deixa de ser un índex
de l’interès que té la població també cap al nostre ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears expressat a través dels dos
mitjans que gestiona. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Les dades dels ingressos d’IB3
Televisió, Ràdio i Ens a 31 de març són 1.502.262,61 euros
menys que l’exercici anterior, desglossat de la següent manera:
la televisió 1.464.948,11, la ràdio 29.427,06 i l’ens 7.887,44.
Aquesta diferència es deu al fet que encara no s’han signat els
patrocinis amb el Govern de les Illes Balears; o no se signaran
o no s’han signat, però de fet no estan signats. Aquesta
diferència respon al fet que l’exercici anterior hi havia uns
ingressos per patrocini directament de les conselleries cap a IB3
que enguany, de moment, encara no hi són.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m que li qüestioni que la raó
fonamental sigui només l’acord que hi pugui haver amb l’àmbit
públic, en aquest cas el Govern de les Illes Balears. Jo el que li
estic demanant també és un poc més de profunditat en aquesta
dada, i li demanaria que fes aquest esforç també, si fos tan
amable, d’aportar-nos la informació que fa referència a l’àmbit
privat, entre altres coses perquè estam intentant comparar amb
la dada anterior que sense capacitat de captació de l’interès cap
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a través dels
seus dos mitjans, estam avaluant avui també el que fa referència
a aquest perfil mitjà que dèiem abans i per tant si estam
encertant o no estam encertant. No sabemos, no contestamos,
potser aquesta és una de les raons.

En tot cas entengui que l’oposició el que vol en aquest cas
és donar-li tota la màxima informació possible i les màximes
reflexions possibles per veure si som capaços d’avançar. Sense
aquesta informació que li acab de demanar seria impossible. En
tot cas sí constatam, i ens sap greu, que tenguem una televisió
i una ràdio que tenguin uns resultats pitjors que l’exercici
anterior i que per tant la seva activitat estigui limitada. No així,
possiblement, idò recorrent a fórmules de finançament que vostè
va dir que cada vegada vendrien a minvar el pressupost de l’ens
públic.

Tenim una televisió avui per avui que costa més, una
televisió que es veu menys, una televisió que no sap no contesta
quan se li parla del perfil mitjà, i una televisió que en tot cas
dubt que cada vegada sigui millor servei públic per a les nostres
illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que no estam vostè i jo tot
sols perquè, si no, seria un poc kafkià, perquè està cansat vostè
de demanar i jo de contestar-li i cada vegada em diu que no li
contest. Tanta sort que som aquí devers una setantena de
persones, crec haver comptat, perquè si no em costaria molt
haver-ho d’explicar a fora. Vostè em demana i jo li contest, i
crec que..., bé, no qualificaré la seva actitud però a mi ja
m’espanta una mica que cada vegada que em demani li contest
i em torni a contestar que no li contest. No ho sé, crec que estam
en un diàleg una mica absurd, però tant sort que he begut aigua
simplement i sé el que estic dient.

Li contestaré també una altra dada que vostè m’acaba de
demanar i ara la hi contestaré. Els ingressos publicitaris de
l’empresa privada l’any 2007 varen ser, aquest primer trimestre,
de 572.858,73 euros, i l’any 2008 són de 430.530,07. Aquesta
disminució d’ingressos ja li vaig explicar el darrer pic que es
devia bàsicament al fet que hi ha hagut un canvi de l’empresa
que fa la gestió de l’exclusiva publicitària d’IB3 Ràdio i
Televisió. Però tot i això també li vull constatar un fet molt
important, i és que els ingressos publicitaris d’anunciants de les
Illes Balears han passat en el 2007 de 206.229,14 euros, a
292.760,44 euros; és a dir, que el mercat publicitari de les Illes
Balears a IB3 en tres mesos ha augmentat un 30%, l’anunciant
local. L’anunciat de fora de les Illes Balears ha minvat, però per
això hem signat l’acord amb FORTA, que ja és efectiu, ja s’està
comercialitzant IB3 a nivell de tota Espanya, i que a partir del
dia 1 de maig començarem a tenir els primers anuncis dins la
graella.

Això és la resposta que em demanava, però també em
permetré la llibertat de contestar-li una cosa: IB3 avui costa més
que abans perquè vostès se n’anaren sense pagar. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

11) Pregunta RGE núm. 3035/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del primer trimestre de l'any 2008.

Passarem llavors a l’onzena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3035/08, relativa a despesa del primer
trimestre de l’any 2008. Per formular-la té la paraula el Sr.
Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, no se m’enfadi, no tenc
cap intenció de fer-lo enfadar ni, sense cap dubte, de posar-lo en
cap moment nerviós. Jo li he dit abans a la meva intervenció
anterior, si em permet el president complementar-la, que l’únic
que volia fer era donar-li suport, si li podia donar pistes per
contribuir al millor funcionament de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en tot cas de fer possible la
seva feina.

I anant a la pregunta específica, que és el que vol el Sr.
President -amb els ulls que me mira, que m’inciten a pensar que
és això-, li pregunt quin és el resultat de la despesa del primer
trimestre de l’any 2008 de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, de l’exercici 2008 que vostè ha tengut oportunitat
de gestionar, sigui o no amb deutes, que estic convençut que
vostè ha tengut oportunitat de pagar l’exercici anterior. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. No, ni m’enfad..., m’enfad tant com
vostè i estic tan nerviós com vostè.

Els comptes d’IB3 aquest primer trimestre. Li diré que,
quant a la despesa, és fictici si li dic que avui..., és fictici, vull
dir que avui a nivell comptable les xifres diuen que hem gastat
en aquests tres mesos 3.867.723 euros menys que l’any passat,
però aquesta resposta seria injusta perquè encara estam a dia 10
i estan entrant factures del mes de març. Per tant, encara que
vostè no m’ho ha demanat però que supòs que el que vostè vol
és la dada real més propera, li duc les dades de gener i febrer
comptabilitzades.

Quant a gener i febrer li explicaré que la desviació respecte
de l’any passat de les despeses de gener i febrer és de
139.131,67 euros, desglossat de la següent manera: 668.000
euros més a televisió, 166.000 més a ràdio i 698.000 menys a
l’ens autonòmic. En resumides comptes, que gastam el gener i
el febrer 139.000 euros més. La partida més notable, que supòs
que també vol tenir aquesta orientació, seria la de producció,
despeses de producció, que de l’any passat, que eren 17.900.000
euros, han passat a 8.600.000 euros. Bé, però aquí s’ha de
comptabilitzar la gran despesa que desquadra una mica el que
serà el pressupost de finals d’any, són les despeses que han
sorgit de la compra dels drets de la Copa del Rei de futbol, que
ens desquadra bastant aquest pressupost i que esperam i sabem
que en els propers mesos no serà amb aquesta proporció.

De tota manera tenim unes despeses financeres superiors a
les que hi havia altres anys perquè ara comencen lleugerament
les amortitzacions, però sobretot la despesa d’interessos. En
propers exercicis el capítol de despeses financeres pujarà
exponencialment, però estam parlant de gener i febrer i gener i
febrer la desviació és de 139.131,67 euros.

Crec que he contestat amb generositat la pregunta que me
feia.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies Sr. Martorell, per entendre la meva voluntat de
conèixer la informació oportuna, no per altra cosa, sinó per
l’interès comú que tenim vostè i jo de què funcioni l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. No s’agafi les meves
intervencions en aquest moment com una voluntat de què vagi
malament, tot el contrari. Però permeti’m que critiqui aquelles
qüestions que pens que són criticables i és que si multiplicam
139.000 euros per 6, que serien cada dos mesos la despesa més,
acabaríem l’any amb més d’1 milió d’euros. 

Crec recordar que vostè quan va arribar a l’ens públic,
precisament ens va dir que la televisió costaria menys i que seria
capaç de reduir un seguit de despeses supèrflues. I miri, aquest
no és un debat que recull experiències ni comentaris que
haguem pogut tenir vostè i jo mateix, recull experiències i
debats anteriors allà on a una etapa anterior se criticava que les
despeses eren supèrflues i a més, eren excessives. Miri, me sap
greu però alguna cosa haurà de rectificar els anteriors
criticadors, les persones que abans estaven a l’oposició i que
avui estan al Govern que deien que hi havia malbaratament a
IB3. Si avui costa més i estan governant els que abans
criticaven, algun problema hi haurà amb allò que abans es deia,
tal vegada se deia amb poc criteri i allò que jo no vull fer
precisament és criticar-lo a vostè amb poc criteri. Entenc que
emprenen actuacions que són necessàries, però n’hi ha d’altres
que segur que són prescindibles i en tot cas no està equilibrant
els números. 

El seu compromís de què costi menys no està sent així. Avui
per avui ens trobam en una situació a IB3 i és que la televisió
s’apropa al cost que té la Universitat de les Illes Balears, estam
arribant a prop de 70 milions d’euros que és el que costa la
Universitat de les Illes Balears. Quan parlam de valor social i
quan parlam de contribució social me qüestion si efectivament
70 milions d’euros més que pogués tenir la Universitat de les
Illes Balears no seria una gran aportació precisament perquè
pogués funcionar. En tot cas si avui per avui hem optat perquè
el valor social que té una cosa i l’altra puguin caminar
paralAlelament, que existeixin les dues formes de transformar la
nostra societat i millorar-la, el que estam dient és que hem de
desitjar una rendibilitat d’aquests 70 milions d’euros que avui
per avui s’estan dedicant als mitjans públics de les Illes Balears.

Per tant, li deman que faci un esforç quant a l’audiència. Li
deman que tengui informació suficient, no sé ha d’arribar a
l’empresa anterior, desconeixia en tot cas qui era el
concessionari, però en tot cas que encerti amb el perfil mitjà i
que pugui oferir els seus productes a aquest perfil mitjà i sense
cap dubte les empreses publicitàries interessants. Que vostè
equilibri els números i que faci aquest esforç i que crec que és
allò que a vostè li pertoca. Miri, la meva feina, perquè els
ciutadans ho han volgut així, és venir aquí a dir-li aquestes
coses a vostè, a demanar-li aquests esforços, a criticar allò que



78 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 10 d'abril del 2008 

 

pensam que està malament, sense que sigui necessari que ni uns
ni els al tres ens posem nerviosos. En tot cas desitjar-li que
vostè millori, però permeti’m que avui constati que la televisió
costa més, té menys valor social i rep menys expectatives de
millora que mai en aquest sentit. Per tant, permeti’m que me
preocupi profundament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Torna-m’hi torna-hi vermell, costa
més perquè hem de fer la nostra i la seva, això ho hem de tenir
present sempre i si vol a partir d’ara portaré els números, llevant
allò que vostès varen deixar damunt la taula i veurà com sempre
nosaltres feim la televisió més barata que la seva, és una qüestió
matemàtica, sumam A+B, si llevam A, ens quedarà B i no es
preocupi que comparant-ho farem televisió més econòmica, és
el que estam fent.

Li he explicat que aquesta desviació de 139.000 euros, no
jugarà el Mallorca la Copa del Rei cada dos mesos, entre altres
coses la competició no hi és. Per tant, no es preocupi que
aquesta despesa que ara he encarregat damunt aquests dos
primers mesos no hi serà durant tot l’any, no la podríem
suportar, el que ens han costat aquests 6 partits de Copa del Rei
no hi són previstos en els pròxims mesos. De tota manera
aquesta despesa que li he explicat abans d’aquests programes,
d’aquests 8.600.000 euros que ens ha costat aquests dos mesos
la producció pròpia. Li explicaré que com a estratègia IB3
aposta més per informatius i esports, això és totalment coherent
amb el que vaig dir el primer dia que vaig comparèixer davant
aquesta Comissió de Control. Els informatius i els esports no
van en el capítol d’inversió, van en el capítol de despesa, per
tant, computen com a despesa.

A més de tot això, li donaré dues dades més. Hem augmentat
la factura d’informatius aquests 2 mesos en 340.000 euros i hem
reduït en 466.000 euros la factura de programes. La que està
distorsionada és la d’esports que de 815.000 euros ha passat a
1.825.000 euros, aquesta és la distorsió que hi ha hagut aquests
2 mesos. Per tant, li he demostrat amb dades que si seguim el
ritme del que estam fent podrem fer televisió més barata, a pesar
de pagar la televisió que se va fer anteriorment.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

12) Pregunta RGE núm. 3036/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comparació de la despesa del primer trimestre
dels anys 2007 i 2008.

Passam llavors a la dotzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui RGE núm. 3036/08, relativa a comparació despesa
del primer trimestre de l’any 2007 i any 2008, aquest President
pensa que és el que hem fet fins ara, però bé, seguim. Per
formular la pregunta té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En tot cas permeti’m que utilitzi
aquest torn per agrair la informació que vostè ens fa arribar,
però sense cap dubte per demanar-li que segueixi fent aquest
esforç. Vostè ens presenta dades, però miri, les dades que
valdran seran les del tancament. Si jo he de venir a aquesta casa
a felicitar-lo per haver complit els seus objectius el felicitaré, no
tengui cap dubte que ho faré. Però també em permeti que vengui
a aquesta casa a criticar aquelles qüestions que consider que no
són les oportunes. I és que avui no estam abocats al resultat que
vostè busca cap al final d’aquest exercici, si hi arribam hi
haurem arribat, tots estarem contents de què sigui així. 

En tot cas són dos models de televisió molt diferents, un que
era capaç d’arribar a un conjunt de la població important, de
provocar una televisió que estava creixent, començant aquest
hàbit de polsar un botó concret per a després desenvolupar altres
qüestions, una vegada generat aquest hàbit. Vostès varen
renunciar a això, ho varen fer en aquell moment, és una decisió
que avui ens penalitza quant a audiència, ens pot penalitzar i ens
penalitzarà quant a publicitat i ens penalitza com a servei públic.

En tot cas jo crec que moltes qüestions, efectivament, com
diu el President de la mesa estan contestades a la pregunta
anterior. En tot cas si vol ampliar alguna qüestió específica
entenc que ho pot fer, però dir-li que li demanarem un esforç
extra en aquest sentit. Li demanarem que compleixi els
objectius que vostè va marcar en el seu moment i li deim que
farem un estricte seguiment perquè això sigui així en tot
moment. Ens tendrà al seu costat perquè això pugui anar
endavant, li demanarem també un esforç de captació d’aquesta
audiència, però també per favor amb la voluntat que se respectin
els normals funcionaments dels mitjans públics i que aquesta
captació de fons, en tot cas de publicitat, augmenti també
importantment perquè el que costi als ciutadans de les Illes
Balears sigui menys, ja que també té menys audiència. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta el Sr. Martorell
té la paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Aprofitant que la pregunta ha quedat
redundant perquè ja l’hem contestada anteriorment, aprofitaré
aquesta oportunitat..., no sé si el President m’ho permetrà, però
almanco fer la proposa al portaveu del grup parlamentari i
suggerir a aquesta cambra, proposar des d’aquesta direcció
general que per no avorrir més als presents, ni als que després
segueixen un poc l’evolució d’IB3 ràdio i televisió li propòs que
deixem de xerrar del passat perquè és avorrit per a mi i supòs
que per a vostè també. Jo tenc molts d’arguments per parlar del
passat i criticar-lo, procur dosificar les meves crítiques perquè
vull mirar cap el futur i crec que vostè també se sentiria més
còmode si se dediqués a qüestionar la meva gestió i deixar de
comparar-la amb els anteriors. Crec que seria una fórmula
interessant i que els ciutadans agrairien, ja està fet. Crec que
sobre la televisió és interessant que parlem de què hem de fer
amb aquesta televisió, no del que varen fer vostès, ni del que
estam fent nosaltres. Crec que seria més sa i més profitós i
estarien més justificats els sous que ens paguen a tots, que parlar
de present i de futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El que m’està constant el Sr.
Martorell, efectivament és que per a vostè és incòmode
relacionar-se, comparar-se amb un equip anterior que entenem
que era d’una gran professionalitat. Miri, jo l’únic que intent
amb això és dir-li que tot això que es va criticar en aquesta casa
en altres moments no era objecte d’una crítica seriosa. No
pretenc reproduir aquest mateix error i que crec que sí varen fer
els grups que avui tenen el poder i que podrien dir-li a vostè
com han de fer les coses. Però li puc assegurar que la meva
intenció és mirar cap el futur. De fet, veurà que totes les meves
preguntes parlen del present, el que passa és que les coses
sempre s’han de veure amb caràcter evolutiu, el creixement, la
consolidació d’un mitjà públic té un caràcter evolutiu que
entenem que hi hem d’atendre. I miri, la història dels mitjans
públics és la que és i és del temps que és. 

El que li demanam és que vagi endavant, no enrera. I vostè
em proposa que a partir d’una quota més baixa, l’exigència
baixi i vagi augmentant a partir d’aquesta quota baixa. Jo l’únic
que li estic dient és que com a mínim arribi a la quota que
teníem i que per tant, els mitjans públics vagin endavant i no
vagin enrera. Però la meva percepció avui és que van enrera,
van enrera en el pressupost en el sentit de què té més despesa.
Va enrera en ingressos publicitaris, va enrera en audiència. Me
digui quin índex he de triar per valorar-lo positivament. Només
això.

Per tant, me permeti que faci no només les comparacions,
sinó que..., no és per un fet de comparar una gestió i una altra,
sinó tal vegada posar en evidència unes crítiques injustificades
de l’equip anterior, que estava a l’oposició, per veure si es
consolida el nostre mitjà de comunicació, només es pot fer de
manera evolutiva, no me queda altre remei, ni altra fórmula per
fer-ho. Estic a la seva disposició, si considera que hi ha una altra
forma de fer aquesta feina... I per altra banda, només per
reclamar que funcioni millor els mitjans públics, també
incloent-hi els criteris de l’oposició perquè formam part
d’aquesta cambra, perquè tenim el 40% de representació
d’aquesta cambra, perquè representam el 47% dels ciutadans,
que es mereixen també ser escoltats i que el seu mitjà reculli les
seves sensibilitats i la seva forma de funcionar. Just per això li
seguiré recordant tantes dades com sigui necessari i li seguiré
recordant que creixi el nostre mitjà i que no vagi enrera, com de
fet constatam que ha estat fins ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Jo li he ofert, per ventura se’n
penedirà de no haver aprofitat la proposta, perquè la propera
compareixença serà per parlar del passat d’IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Director...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

Un moment per favor! Encara no hem acabat.

Només queda agrair la presència del Sr. Director de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels alts càrrecs
que l’han acompanyat.

Ara sí, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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Correcció del Diari de Sessions de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears
núm. 4, de 13 de març del 2008.

Entre els assistents a la comissió per part de l'ens públic de
RTVIB figura el Sr. Antoni Capellà, director adjunt, qui en
realitat no va assistir a la comissió.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 10 d'abril del 2008 81

 



82 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 5 / 10 d'abril del 2008 

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


