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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:
Encarnación Pastor por Carolina Torres.

EL SR. COSTA I SERRA:
Totes les meves preguntes queden formulades en els seus
termes.
EL SR. PRESIDENT:
Si queda formulada en els seus termes, llavors té la paraula
el Sr. Antoni Martorell per contestar-la.

EL SR. PRESIDENT:
Més substitucions? No.
Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 3800, 3821, 3801, 3803, 3802, 3814,
3815, 3816, 3817, 3818 i 3819.
Assisteixen el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat
de Maria Magdalena Pascual, directora de l’Assessoria Jurídica
de l’Ens; Francesca Jaume, directora del Gabinet; Maties
Salom, director adjunt; Antoni Capellà, director adjunt; José
Antonio García, director economicofinancer; Joana Maria
March, directora de Relacions Institucionals; Joan Seguí,
director d’Antena; Caterina Sitjar, directora d’IB3 Ràdio; i
Baltasar Coves Huguet, delegat territorial de l’Ens. No sé si són
tots aquí, però en tot cas, siguin benvinguts els que hi són.
1) Pregunta RGE núm. 3800/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressupost d'IB3.
Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 3800/08, relativa a pressupost d’IB3 intervé el
diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Josep Maria Costa
i Serra.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):
Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, intentaré aprofitar
l’avantatge que vostè em dóna en aquest diàleg. Contestant-li la
pregunta sobre l’evolució del pressupost des de la seva creació,
li detallaré quines són les proporcions d’aquest pressupost. Vagi
per endavant que gairebé des del principi de la seva creació el
pressupost inicial poc s’ha correspost després amb el nivell de
despeses que ha tengut posteriorment, tot i que ha quedat cada
any una mica esmorteït per un reconeixement de deute a mitjan
exercici, amb una subvenció directa de la comunitat autònoma.
El pressupost de l’any 2004 de l’ens autonòmic..., li parl de
pressupost de despeses, de quin ha estat el nivell de despesa que
hi ha hagut cada any. El nivell de despesa de l’any 2004 de l’ens
va ser de 3.118.000 euros. L’any 2005 el pressupost inicial va
ser per a la televisió de 20 milions d’euros aproximadament, la
ràdio 1.600.000 euros i l’ens de 37.392.200 euros. Aquest va ser
el pressupost de despesa definitiva perquè no hi va haver
ampliació i al final la desviació va ser de 6.703.000 euros.
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L’any 2006 el pressupost inicial -li resumiré les dades,
després si vol li ho puc donar més concret, però de l’ens que
aglutina la despesa de la televisió i de la ràdio- va ser de
44.684.000, amb una ampliació de 28 milions d’euros va tenir
un pressupost total de 72.684.900 euros, amb una desviació
final d’exercici de 8.824.168 euros.

responsable de la coordinació dels centres d’IB3 i els vull dir
que era una figura molt necessària, atès que una de les primeres
peticions de què vàrem prendre consciència era la
descoordinació que hi podia haver en moments determinats i hi
havia la intenció de crear sinergies de colAlaboració i actuació,
que optimitzessin molts de recursos i també un estalvi financer.

I el pressupost de l’any 2007, que era de 39.606.273 euros,
que va tenir un ampliable de 25.500.000 euros, el pressupost
definitiu del 2007 va ser, per tant, de 65.106.273 euros. Però la
despesa final va ser de 93.509.000 euros, per tant hi va haver
una diferència de 28 milions d’euros. I acumulats dels exercicis
anteriors fa un total d’una desviació del pressupost inicial en
capítol de despeses, comparat amb el resultat final, de
43.963.915 euros. Gràcies, Sr. President.

Per tant, la primera actuació estratègica va ser posar aquesta
persona que s’encarregués de fer de pont constant i com únic
objectiu fer que les delegacions estiguin ben ateses i que la feina
que es faci sigui coordinada. A part d’això, una altra cosa que
li comentava era incrementar la producció pròpia en els centres
territorials. Inicialment estam fent aquestes desconnexions
informatives que serien els informatius, les desconnexions del
migdia i del vespre, a més hem augmentat la presència a
Balears directe i en el magazín del matí Tal com som. I pel que
fa a la ràdio, que és el cas més notable, s’ha augmentat la
producció pròpia tant a Menorca com a Eivissa, amb un
programa a Menorca que es diu Fet a Menorca i un a Eivissa
Enmig dels Freus que es fa de 12 a 2 del migdia. A més a més
a Menorca hi ha un programa l’horabaixa de 6 a 7 que es diu
Quadrant de Menorca. Per tant, hem ampliat notablement el
nombre d’hores de presència, o d’informació de proximitat tant
a Menorca com a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. Ara he d’oferir la paraula al Sr.
Costa, no sé si està en condicions d’emprar-la.
2) Pregunta RGE núm. 3821/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a delegacions d'IB3 a Menorca i
Eivissa.
Per tant, passam a formular la segona pregunta de l’ordre del
dia d’avui RGE núm. 3821/08, relativa a delegacions d’IB3 a
Menorca i a Eivissa. Per formular-la té la paraula el Sr. Josep
Melià i Ques.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Atès que un dels objectius del nou model d’IB3 és aconseguir
una proximitat més gran a la realitat de les Illes Balears i per
tant, a la realitat plural, complexa i plurinsular del nostre país,
voldríem saber des del nostre grup parlamentari com es
potencien les delegacions d’IB3 a Menorca i a Eivissa? Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per contestar té la paraula 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. El concepte de proximitat és
inversament proporcional al d’estalvi econòmic, la virtut és
trobar el punt d’equilibri entre ser prou pròxims i rendibilitzar
els recursos propis de la ràdio i de la televisió. Tot i això, vàrem
avançar en el sentit d’intentar fer més producció pròpia a cada
illa, especialment a la ràdio, perquè ha estat més senzill, els
costos de producció són inferiors als de la televisió. Però com
a punt de partida el fet més destacat va ser l’ocupació del lloc
que hi havia creat dins l’organigrama de la televisió i de l’ens,
el director territorial de Centres, que té com a tasca fonamental
supervisar, controlar i ajudar l’activitat diària dels centres, és la
persona que està en permanent contacte amb Dani Bagur,
delegat de Menorca; Antònia Castelló, delegada d’Eivissa, i
Blanca Muntaner, delegada a Madrid. Baltasar Coves és el

Vull dir que sempre és un exercici constant d’equilibri
perquè hi ha el cost econòmic, però també som conscients que
com a model de televisió i de ràdio es tracta de donar aquesta
informació de proximitat, però sense perdre l’interès que té una
televisió i una ràdio autonòmica i és aquesta cohesió de país.
Per tant, crec que en aquest moment podríem avançar una mica
més en el tema de televisió, però són estrictament raons
econòmiques les que ens impedeixen donar aquesta nova passa.
Ho estam intentant mitjançant possibles acords que es podrien
fer amb el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa. Són
propostes que des del primer dia estan posades damunt la taula
per part d’IB3 i que supòs que en qualsevol moment es poden
concretar. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica vol intervenir, Sr. Melià?
3) Pregunta RGE núm. 3801/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programació pròpia d'IB3.
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3801/08, relativa a
programació pròpia d’IB3. Per formular-la torna a tenir la
paraula el Sr. Josep Maria Costa, que la dóna per formulada en
els seus termes. 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, Sr. President. Pensa IB3 potenciar la programació
pròpia o mantenir el sistema d’externalització? M’agradaria que
poguéssim concretar els termes per saber exactament de què
estam parlant. Producció pròpia i externalització bàsicament són
dos conceptes que per a nosaltres són diferents. És a dir, es pot
tenir una programació cent per cent pròpia i cent per cent
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externalitzada, seria una situació que es podria donar, tot i que
no és el cas.
Programació pròpia és aquell encàrrec que fa directament la
televisió o la ràdio autonòmica, de la qual en té els drets i és el
propietari d’aquell producte. I l’externalització respon més a un
model de gestió de funcionament intern de la ràdio i la televisió.
La programació pròpia és a tots els programes i sèries que
encarrega directament IB3. Per tant, continuam interessats a
potenciar la programació pròpia, evidentment perquè és el
producte que més fidelitza i que dóna més sentit a una ràdio i a
una televisió. És a dir, són els nostres programes, és tot allò que
no són ni sèries ni pelAlícules, perquè entendre’ns.
Per tant, sí que tenim intenció de potenciar la programació
pròpia, de fet l’hem potenciada, ara bé, la producció pròpia és
bastant més costosa que la producció aliena. D’acord? Si
segueixen la programació d’IB3 perfectament els reconeixeran,
Tal com som, Sa bona cuina de na Paquita Thomàs, Scrabble,
Balears directe, En obert, 24 hores, Benvinguts, informatius...,
tot això són programes de producció pròpia, són més cars que
la producció aliena, però també permeten una fidelització major
i són el producte diferencial respecte d’altres televisions.
Pel que fa al model d’externalització, que és l’altra part de
la pregunta, si pensam mantenir el sistema d’externalització,
efectivament continuam apostant pel sistema d’externalització
per diverses raons, sobretot perquè s’està consolidant una
indústria audiovisual potent i amb possibilitats en un futur de
fins i tot exportar productes més enllà de les Illes Balears. I
perquè el model d’externalització és molt més dinàmic en la
gestió disminueix el risc de desviacions i també manté la
reserva de la titularitat pública de la gestió i dels continguts
d’aquesta producció.
Per tant, li contest que sí potenciam la programació pròpia,
condicionats pels costos econòmics que això tengui i sí
mantenim el sistema d’externalització per diverses qüestions.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. Donam per suposat que renuncia al
torn de rèplica.
4) Pregunta RGE núm. 3803/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a línies bàsiques del contracte programa
entre el Govern i EPRTIB.
Passam a la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 3803/08, relativa a línies bàsiques del contracte programa
entre el Govern i l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Francesc Dalmau per formular la pregunta.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, el passat dia 22
d’abril del 2008 el conseller de Presidència del Govern de les
Illes Balears va manifestar en seu parlamentària que el Govern
estava estudiant la possibilitat d’implantar la negociació d’un
contracte-programa amb la direcció d’IB3 Televisió i Ràdio,
que permetés de cara a futurs exercicis pressupostaris l’impuls
del nou model de televisió i ràdio de les Illes Balears.
Ens podria explicar, Sr. Director General, quines són les
línies bàsiques d’aquest futur contracte-programa entre el
Govern i IB3?
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. Sr. Dalmau, nosaltres celebram que
el Govern hagi mostrat aquest interès per la signatura d’un
contracte-programa i celebram més que aquest pronunciament
s’hagi fet públic en el Parlament de les Illes Balears. És una
garantia més per a la gestió d’IB3 i ens anima a seguir comptant
amb el suport del Govern de les Illes Balears en la gestió i
sobretot el suport financer d’IB3, no és una situació gens fàcil,
més aviat el contrari, és bastant complexa i complicada.
L’anunci per part del conseller de Presidència supòs que
respon a l’acord que es va establir dies abans entre l’ens públic
i la Conselleria de Presidència, per cercar una via que doni
estabilitat a l’actual model financer d’IB3, donant una resposta
el més aviat possible i sobretot donant unes garanties de futur.
En aquest contracte-programa aquestes línies bàsiques sí que
estan acordades i consensuades, una altra cosa serà la
negociació i la discussió que s’obrin, la setmana que ve hi haurà
la primera reunió d’aquesta comissió mixta que hem creat per
tancar un acord que després pugui ser sotmès internament dins
el Consell d’Administració.
Sabem que el Consell d’Administració d’IB3 ja ha donat el
seu suport el mes de juny del 2007 a un contracte-programa i
que té bàsicament els següents aspectes importants. Un, passa
per l’assumpció del deute d’IB3 per part de la comunitat
autònoma. El deute bancari a dia d’avui és de 168 milions
d’euros. L’altra part és concretar aquesta voluntat, aquesta
vocació que de fet creim que ja està prou demostrada, però que
hauria de quedar reflectida en un contracte-programa de vocació
de servei públic de la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears. I
després el que vendria seria una planificació a 4-5 anys vista,
segons la qual l’aportació real i no la que hi ha hagut fins ara,
l’aportació real de la comunitat autònoma sigui cada any
inferior, però que doni una estabilitat i una capacitat de previsió
de futur. I després el compromís d’IB3 de no augmentar mai el
deute per damunt del deute de l’any anterior.
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Jo diria que són els trets característics de les normes de joc,
sobre les quals haurem de negociar amb el Govern de les Illes
Balears aquest acord. D’entrada crec que és excelAlent la
predisposició del Govern en la capacitat de poder assumir
aquest deute que ara mateix està asfixiant..., avui és important,
però sobretot l’any que ve que vendran les amortitzacions jo
diria que així com estan les coses serà inassumible. Per tant,
celebram que hi hagi aquesta bona predisposició i esperam
poder-ho concretar. La intenció i l’acord amb el Govern és que
pugui entrar en funcionament a partir de l’1 de gener del 2009.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica vol intervenir?
5) Pregunta RGE núm. 3802/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a implantació del català a IB3.
Llavors passam a la cinquena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3802, relativa a implantació del català a IB3.
Per formular-la té la paraula..., la dóna per formulada en els seus
termes el Sr. Josep Maria Costa i Serra. Té la paraula el Sr.
Martorell per contestar.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):
Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, el grau d’implantació i ús
del català a la programació d’IB3. Una de les raons de ser dels
mitjans públics de les Illes Balears, en el nostre mode
d’entendre, és l’impuls, la normalització i la defensa de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en les seves
modalitats corresponents.
El servei d’assessorament lingüístic d’IB3 de Ràdio i
Televisió està des del passat mes de març, com vostès saben
perquè els vaig informar prèviament en aquesta cambra, en
mans de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat un intent de
despolititzar, si em permeten el terme, qualsevol qüestió
lingüística relacionada amb el model que ha de fer servir la
Ràdio i la Televisió Pública de les Illes Balears. Es tracta que la
Universitat ens faci el full de ruta i la traça per la qual ara ha
d’anar aquesta televisió i això és responsabilitat del
Departament de Filologia Catalana de la UIB.
Des del 17 de setembre de l’any passat IB3 Ràdio emet
íntegrament en català i a tot això hi ha ajudat sens dubte
l’empenta i l’atreviment de l’equip directiu que encapçala
Caterina Sitjar com a directora de la Ràdio, Tomàs Ibarz com a
director d’Informatius i Tino Martínez com a responsable de
programes. Es va fer una consolidació d’aquest model i des
d’aquest dia, com ja els he dit, 24 hores diàries, set dies a la
setmana de ràdio en català a les Illes Balears.
IB3 Televisió va passar a ser íntegrament en català, almanco
com a llengua vehicular, és a dir, la llengua que fa servir IB3
per dirigir-se a l’espectador, va fer servir el català a partir de dia
24 de setembre. Va ser gràcies, com sempre els dic, al suport
que ens va donar en el seu moment i que ens continua donant
desinteressadament Televisió de Catalunya, que va posar a
disposició d’IB3 tot el fons del Servei Català de Doblatge. La

89

indústria balear fins a l’estiu passat només havia fet doblatges
de sèries infantils i documentals, i en aquesta temporada hem
posat en marxa dues noves sèries doblades íntegrament en català
de les Illes, amb actors de les Illes Balears. I el passat dia 30
d’abril vàrem estrenar la primera pelAlícula doblada íntegrament
a les Illes Balears, primer producte de ficció. Es tractava de la
pelAlícula l’Ordre i la vàrem estrenar dia 30, per cert amb un
bon resultat a nivell d’acceptació per part de l’audiència.
És important remarcar que les sèries i els films que es doblin
a la indústria balear no els doblarà el Servei Català de Doblatge.
Tenim el compromís de TV3 que quan comprin els drets
d’alguna sèrie o d’alguna pelAlícula que haguem doblat a les
Illes Balears ells faran servir aquest doblatge i no el doblaran de
bell nou. De la mateixa manera que no doblam aquí a Balears
allò que ja estigui doblat a Catalunya.
Pel que fa a la producció pròpia de les productores
audiovisuals illenques, que ara per ara subministren gairebé el
cent per cent d’aquesta programació, segueixen també els
criteris que els marca la Universitat. Tots els programes es fan
en la llengua pròpia de les Illes Balears com a llengua vehicular,
sense excloure mai l’ús que puguin fer convidats o altres
persones que intervenen en el programa que facin servir una
altra llengua, en aquest cas el castellà.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. Don per suposat que no voldrà
utilitzar el torn de rèplica el Sr. Costa.
6) Pregunta RGE núm. 3814/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ètica i imparcialitat a IB3 televisió.
Per tant, passam a formular la sisena pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 3814, relativa a ètica i imparcialitat d’IB3
Televisió. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Antoni Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement aquesta pregunta fa
referència a quina valoració fa el director general d’IB3 respecte
de la implantació dels codis ètics comuns a l’àmbit publicitari
i els bons usos periodístics dins IB3, ràdio i televisió en general
i si pensa que les actuacions que fa el canal públic, de ràdio i de
televisió, estan ajustades a allò que entenem que són els bons
usos periodístics i sobretot l’ètica que és justa i que correspon
a un mitjà públic.
EL SR. PRESIDENT:
Per contestar té la paraula el Sr. Martorell.
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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. Sr. Serra, li assegur que nosaltres
consideram que sí, que s’empra l’ètica i la imparcialitat
periodística que han de tenir els mitjans públics de la nostra
comunitat. De fet, coses que a mi m’agradaria deixar clares és
que aquest producte que sigui molest, especialment per part de
la persona afectada, per les circumstàncies que es reprodueixen
en aquest document, crec que no forma part de cap invenció per
part de la televisió autonòmica, és un document creat a partir de
les informacions que han aparegut publicades a diversos mitjans
de comunicació. Està fet per periodistes, i les persones que
parlen a la televisió i les persones que surten en el documental
en tot cas són periodistes.
Li voldria dir que la notorietat periodística del cas Rodrigo
De Santos es deu, crec, bàsicament que és una notícia pública,
de la qual s’han fet ressò tots els mitjans de comunicació de les
Illes Balears i també de fora de les Illes Balears. Per tant, no és
un document d’invenció de la televisió, m’agradaria que en un
futur..., de vegades aconseguim ser qui obri camí en un tema
d’investigació i no té per què necessàriament ser d’aquestes
característiques, però sí seria bo que la televisió no anés a
remolc de publicacions d’altres mitjans, sinó que nosaltres
fóssim capaços de generar aquestes informacions. Crec que és
d’actualitat recent i, a més, crec recordar que no ens hem
inventat res a partir que el mateix protagonista d’aquest
documental ha reconegut la culpabilitat dels fets que es
documentaven.
Moltes gràcies.

vetllar per la veracitat i també s’ha de fer amb la llibertat que té
l’ens públic per publicar o per emetre una cosa o l’altra.
I per últim, la dedicació de tot un programa a un fet concret,
que s’escapa d’allò que està en els jutjats. Vostè em podrà dir
que ho han fet altres mitjans de comunicació, però això no
justifica que ho hagi de fer un mitjà públic. Crec que és més que
suficient per argumentar que l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears no està actuant en aquest cas específic com
correspon, sobretot si li afegim que sobretot hi va haver un altre
programa, el programa En Obert del Sr. Gallego que va dedicar
també un espai específic a aquesta qüestió, amb una entrevista
a una persona que ha estat batlessa de l’Ajuntament de Palma i
que va respondre exclusivament preguntes d’aquesta índole,
quan li varen dir que li preguntarien tot tipus de qüestions
referents a l’Ajuntament de Palma, d’on és presidenta del Partit
Popular.
Entenem per tant, que hi ha una certa intencionalitat molt
clara de dirigir programes que acusin, que posin de relleu
qüestions del Partit Popular. Entenem que fins i tot des del punt
de vista informatiu hi ha qüestions que òbviament han de sortir,
jo no li dic que vostè no hagi de treure el cas Rodrigo De
Santos, és evident, ha estat rellevant per molts de mitjans de
comunicació, simplement li dic que el tractament sigui adequat
i que vetlli per aquest tractament que li puc assegurar que no es
correspon amb els mínims usos ètics necessaris com per poder
entendre que està dins els límits oportuns. No es dóna el
contrast informatiu necessari, no va sortir cap versió del Partit
Popular en aquell programa específic. No entenem que hi hagi
d’haver una repetició permanent de qüestions referents a això,
amb una entrevista a l’exbatlessa de Palma, amb unes imatges
de càmera oculta, que vostès criticaven en el seu moment, (...)
a l’entrevista d’aquesta persona.

EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Aquesta és la seva valoració, senyor
director general de l’ens públic, Sr. Martorell, entenem que és
la que a vostè li toca i s’empara en “està fet per periodistes”. Sí,
periodistes sense cap dubte, però els criteris emprats per portarho a terme també crec que han de ser revisables per part de la
seva gestió i que vostè no només ho ha de fer per justificar allò
que fan els seus, sinó per assegurar que els bons usos
periodístics i sobretot l’ètica s’ajusti a la realitat de les cadenes
que vostè dirigeix.
Des del nostre punt de vista entenem que és una barbaritat
allò que es va emetre l’altre dia referent al cas Rodrigo De
Santos, però també li podria esmentar el cas Bitel que va ser
emès ahir a la nit, justament en el mateix programa IB30. Hi ha
la casualitat que es donen tres fets que es corresponen amb
aquests usos periodístics adequats que no segueixen..., no hi ha
un contrast informatiu, no vaig veure cap versió, cap d’altre
partit polític que no fos d’aquells que acusen a un costat i a
l’altre. No vaig veure elements de veracitat, fins i tot en algunes
les declaracions de les persones que hi apareixen i vostè em dirà
que eren lliures de respondre el que volguessin i que eren
persones que lliurament deien el que volien. Jo crec que s’ha de

La veracitat de certes declaracions no contrastades, si vostè
treu declaracions d’una persona crec que no poden ajustar-se a
la veritat o no són demostrables o no estan fins i tot en els
jutjats, crec que és lícit que tregui la versió just contrària, no ho
ha fet, ho optat per no fer-ho i això crec que és perfectament
execrable, rebutjable i és com per demanar-li que aquest
programa, que veim la tendència que va prenent, sigui controlat
molt de prop per la seva gestió, de l’eficàcia de la qual
permeti’m que dubti (...) perquè la resposta habitual que ha
tengut en aquesta cambra ha estat “no ho he vist”, “no sé”,
“intentarem esmenar”.
A les següents preguntes tendrem oportunitat de parlar-ne
més extensament. Però li dic que faci una reflexió en aquest
sentit i sense cap dubte crec que no dóna l’oportunitat als
nostres ciutadans de gaudir d’un mitjà públic que faci possible
això que busquen els mitjans públics, una major cohesió social
i sobretot una major capacitat d’entendre la nostra comunitat
autònoma, de conèixer-la i fins i tot d’estimar-la.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, si vostè està convençut que
és veritat el que em diu, entenc que li sàpiguen greu aquests
documents. Li puc dir d’una banda que entenc que no sigui una
informació agradable per al Partit Popular que en el temps hagin
coincidit aquestes dues circumstàncies, el tempus en tot cas no
l’ha marcat IB3, sinó que l’han marcat els jutjats, i la reacció
d’IB3 particularment crec que ha estat tardana, aquest document
s’hauria d’haver emès en el moment en què succeïen els fets per
poder explicar què passava. Entenc que pugui ser incòmode,
com ho són de vegades per a altres partits altres circumstàncies
que també són notícia i que no defugen de la nostra
responsabilitat.
Ara bé, el que sí li puc assegurar i li puc donar la meva
paraula, si li serveix d’alguna cosa i jo me’n fiï de les persones
que m’han donat la seva, és que tant per al programa del Sr.
Rodrigo De Santos, com per al programa de Bitel que es va
emetre ahir vespre, la productora que fa el programa s’ha posat
en contacte amb el Partit Popular, amb el departament de
comunicació, jo li ho assegur..., li duré si vol l’e-mail perquè el
seu cap de premsa té un e-mail i no ha contestat. És més, a
Catalina Cirer se li va demanar i el que vàrem fer va ser posar
les imatges que estaven gravades del programa En Obert, per
tant, li assegur i li don la meva paraula que s’han posat en
contacte amb vostès, perquè així m’ho han dit, jo no som el que
fa la producció i, per tant no som jo qui he telefonat al Partit
Popular per a això. Li puc assegurar que jo me n’he encarregat
personalment perquè hi hagués la presència del Partit Popular.
I li puc dir més, que de part del Partit Popular se’ns ha dit que
en aquests dos programes no es volia intervenir i sí s’estava
disposat a intervenir, cosa que celebr i que puc entendre, però
per posar matisos i perquè quedi molt clar, en el programa que
s’està enregistrant ara sobre el primer any de la gestió del nou
govern.
Per tant, ho sé perfectament, perquè així m’ho han
comunicat des de la productora, que se’ls ha ofert intervenir als
dos programes i que es va considerar que no era oportú
intervenir. Per ventura enlloc de xerrar amb el cap de premsa
del Partit Popular s’hauria d’haver parlat directament... no sé
amb quina persona. Jo li assegur que és intenció d’aquesta
direcció general que totes les opinions estiguin abocades en
aquests documents, sobretot en el document de Rodrigo De
Santos, de l’únic partit que apareix gent és del Partit Popular,
perquè els qui fan les altres declaracions són dos periodistes del
Diari de Balears i una persona que assegura haver estat
testimoni de determinats fets, per tant, no entrevista a ningú de
cap partit al de Rodrigo de Santos i en el cas Bitel efectivament
hi ha una entrevista amb el Sr. Antoni Diéguez que va ser
l’advocat que va dur el cas Bitel endavant i es va demanar al
Partit Popular per intervenir.
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Jo puc entendre que per ventura no hi va haver la
coordinació suficient, no ho sé, vull cercar alguna justificació,
però li assegur que s’han posat en contacte amb vostès per
demanar-los que intervenguin i que vostès han declinat aquesta
invitació. Per tant, jo puc entendre que declinin una invitació,
però crec que no és congruent que la declinin i després es
queixin que no hagin estat convidats i per ventura respon a una
manca d’organització d’IB3 cap al Partit Popular o a un
problema d’organització interna del Partit Popular que tampoc
no descartaria. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell.
7) Pregunta RGE núm. 3815/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tractament d'altres casos.
Per formular la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 3815/08, relativa a tractament d’altres casos, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Antoni Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Precisament enllaça amb la pregunta
anterior. És trist haver de sentir en aquesta cambra que el Sr.
Antoni Diéguez el qual va tenir vuit intervencions postilAlant
cada un dels comentaris que es feien al reportatge d’ahir de
Bitel s’hagi de sentir en aquesta cambra que estava en qualitat
de ser l’advocat de Bitel quan vostè és perfectament conscient
que justament és...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra, vostè sap que no hi ha torn de rèplica. Formuli la
pregunta i amb l’explicació posterior, en tot cas, inclogui el que
vulgui.
EL SR. SERRA I TORRES:
Sí, Sr. President, permeti’m, però parlam de tractament
d’altres casos i, precisament fa referència a una qüestió que crec
que lliga amb la pregunta que és la consideració de l’atenció a
altres casos i aquí hi ha diversos exemples a aquesta pregunta
fins i tot com el cas Son Oms que ara, precisament, parlarem...
EL SR. PRESIDENT:
Li dic que formuli la pregunta i amb l’explicació de la
pregunta doncs si vostè contesta abans de la pregunta
naturalment fa un torn de rèplica.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. En tot cas la pregunta queda
formulada en els seus termes just amb una puntualització que és,
precisament, esmentar tots aquests casos on creim que és
important que a la seva resposta també s’ajusti a la
responsabilitat de les persones que tenen, no només per la seva
condició professional sinó també la seva condició política, que
obviar aquesta qüestió precisament fa possible que no sigui
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possible, també, contrastar les notícies i el contrast de les
notícies tengui en compte que no només són per part d’aquelles
declaracions de persones que puguin ser convidades o no
convidades sinó moltes altres declaracions que estan en el seu
arxiu i que vostè ha triat no treure.
Gràcies, Sr. President.

En el cas de Son Oms el cas que es jutja o que està en
instrucció crec que no va ser comès presumptament per cap
persona que fos càrrec públic en aquell moment, segons les
informacions a què tenc accés, que va succeir fa més de vint
anys, segons em consta, i que no hi ha cap institució pública
implicada, per tant, per a mi no, encara que no hi ha mai dos
casos semblants, crec que són substancialment diferents l’un de
l’altre.

EL SR. PRESIDENT:
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. Perdoni, Sr. Serra, no sé si al final he
sentit que jo he triat les imatges?
Bé, jo li puc dir de veritat que està carregat de bona voluntat
quan demanam declaracions i no n’hi ha tiram de l’arxiu, és a
dir, què teníem declaracions d’una entrevista i tenim
declaracions fetes als passadissos del Parlament i crec que,
precisament, del cas Bitel, si jo no ho record malament perquè
he vist el documental, precisament surten moltes manifestacions
de gent del Partit Popular dient, desmarcant-se’n i, precisament,
lamentant aquesta circumstància i criticant-la, per tant, jo no
veig més enllà que el Partit Popular ha tengut l’oportunitat, no
ens l’ha donada, però si que des de producció es va intentar
respondre a aquesta circumstància...
EL SR. PRESIDENT:
Hauríem, perdoni, Sr. Martorell, hauríem d’aclarir què passa
i passa cada vegada a aquesta comissió, quan les preguntes són
molt similars s’intenten encadenar, no pot passar ni per part del
formulant ni per part del director que respon, per tant, Sr.
Martorell, hauria de respondre a la pregunta que se li ha
formulat i dins la seva argumentació inclogui el que vulgui.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):
Molt bé, gràcies, Sr. President, i deman disculpes per
aquesta falta de procediment. Si consider que tenen suficient
rellevància per a ser tractats a IB3 a través de reportatges de la
màxima durada, home, jo crec que no tenen el mateix impacte
l’un que l’altre, però entenc que per a vostè puguin ser diferents
o semblants i, per ventura, un més que un altre.
Quan es refereix al cas de la “pinyata”, m’imagín que es
refereix al cas ajudes perquè com a tal no existeix als jutjats
aquesta nomenclatura, en tot cas li diria, pel que tenc entès, que
el jutge ha decidit no imputar cap càrrec públic en aquest cas de
les subvencions o ajudes del Consell de Mallorca, per això
intent crec que contestar a la primera part.

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica el Sr. Serra té la
paraula.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Veu com efectivament, Sr. Director,
hi ha una implicació directa seva en aquestes qüestions perquè
vostè, entre d’altres coses, les justifica i quan vostè les justifica
vol dir que hi participa i no li estranyi que jo li digui a vostè que
ha triat treure unes imatges o ha triat treure unes altres perquè
vostè és copartícip del que fan els seus periodistes i és
responsable. Com a persona responsable li dic que vostè ha triat,
precisament, o ha optat, precisament, per permetre que hi hagi
dos programes seguits amb dues qüestions que vostè,
evidentment, considera d’actualitat, però jo el que li ofereixo i
li coment d’aquesta pregunta és que n’hi ha d’altres que també
són d’actualitat.
Vostè intenta justificar que aquests no ho són i vol dir-me
que el cas PTM no ho és, ha merescut dues portades de dos
mitjans de comunicació, el cas del Pla territorial de Mallorca,
evidentment no ho és i el cas que un conseller precisament
d’Unió Mallorquina, actual diputat com el Sr. Bartomeu Vicens
sigui imputat per aquesta qüestió vostè no ho considera
rellevant. Tampoc considera rellevant la relació d’aquesta
mateixa persona amb el cas de Son Oms i vostè tampoc no
considera que sigui rellevant quan també ha merescut dues
portades de dos mitjans de comunicació i en diverses ocasions.
El cas de Can Domenge tampoc no el considera rellevant,
però miri dóna la casualitat que ha tengut ocupat els mitjans de
comunicació en diverses etapes més d’una setmana seguida,
però el seu mitjà no ho considera rellevant.
El cas ajudes, com vostè diu, anomenat “pinyata” tampoc no
el considera rellevant quan precisament el fiscal ha demanat que
es torni a obrir la causa i vostè obvia aquesta qüestió. També en
aquest mateix cas hi ha una interlocutòria de l’Agència
Tributària dient que no es pot tancar aquesta causa perquè
precisament és suficientment important com perquè sigui
tractada i vostè obvia aquest cas i obvia que té a veure també
amb persones justament del seu partit, del partit que vostè ha
confessat que és, d’Unió Mallorquina, doncs estan directament
relacionades amb aquesta qüestió. El que vostè em diu és que
aquests casos no seran objecte de tractament d’un programa
com el d’IB3, d’IB30, i en aquest cas el que em diu és que fa
parts i quarts, és a dir, que vostè se centra en aquelles qüestions
que considera que són interessants per destruir l’oposició en
aquest cas, per evidenciar coses que a mi em pareix bé que vostè
les evidenciï sempre i quan estiguin totalment equilibrades, però
li dic a vostè que és absolutament parcial, que en un programa
com el de Bitel va haver-hi vuit intervencions del portaveu del
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Partit Socialista, que en un programa com el d’ahir de Bitel es
varen arribar a sentir fins a nou comentaris de veu en off
relacionant-los amb altres qüestions que no tenien res a veure
amb el cas Vidal, qüestió que justament es va repetir en
l’entrevista amb el cas Rodrigo de Santos a la Sra. Cirer, es
feien comentaris que no tenien res a veure amb la qüestió, es
posaven imatges fins i tot del metro durant una entrevista que
tenia a veure amb el cas Rodrigo de Santos,

Jo no faig parts i quarts perquè l’editor de la televisió no
som jo. Vostè m’ha demanat si li pareix de rellevància jo li dic
que no em pareix de rellevància ni un ni l’altre, però per a la
seva tranquilAlitat li diré no és que se m’hagi ocorregut ara és
que està encarregat des de fa setmanes un documental sobre el
tema de Can Domenge, perquè estigui tranquil, perquè sàpiga
que no és ver el que vostè em diu, també es farà un documental
sobre el tema de Can Domenge.

Expliqui’m vostè quina relació té una cosa amb l’altra i
expliqui’m vostè com pot justificar que no tots siguem tractats
amb la mateixa equitat, equitat totalment inexistent que a més
ve a recordar casos del passat que no estan avui damunt la taula
i que, fins i tot, esmentaven els casos Bitel i Mapau d’altres
èpoques, casos que per cert estan tancats i que sí el jutjat ha
declarat que, efectivament, són casos tancats, quan el casos que
jo esment són casos que no estan tancats, que estan d’actualitat,
que mereixen notícies a tots els mitjans de comunicació
justament menys a un, els mitjans públics.

I li repetiré perquè ho sàpiga també, o perquè ho sàpiga la
resta dels diputats, quins són els disset programes que hem fet
d’IB30 perquè vegi que n’hi ha hagut per a tots i hi ha hagut de
tot. Un que era sobre La societat de consum; Fer-se gran en el
segle XXI, que era sobre la problemàtica dels joves a les Illes
Balears; Marees de ciment; un documental sobre Jaume I i la
forja d’un caràcter; un documental sobre Nadal Batle, La
construcció d’un somni; Esclaus del mòbil, que era un poc
sociològic sobre l’ús que feien els joves del mòbil; Per amor a
la llengua; Comunicació amb veu pròpia, sobre mitjans de
comunicació en català a les nostres illes; 25 anys d’autogovern;
Fills d’Alà que parlava de la immigració; Gastronomia,
artesania, oficis en extinció;La memòria capturada; Viure a la
mar; Silenci, es roda, sobre la presència d’una indústria
audiovisual a les Illes Balears; Nits privades amb doblers
públics; Germania, la revolució amagada, i Bitel, informàtica
o poder polític.

Li puc esmentar altres casos del passat si vol, li puc
esmentar el cas del maletí d’espionatge, li puc esmentar el cas
Bitel d’un contracte blindat, li puc esmentar el cas del PSOE on
hi havia un senyor que va haver de dimitir perquè tenia una casa
de senyores, és a dir, motius en trobarem però vostè els ha de
voler treure. El que em diu és que vostè simplement ho vol
obviar i vostè simplement vol fer parts i quarts i vostè el que sí
vol fer és admetre a un costat unes coses i unes altres no perquè
no li interessen o perquè té ordres, simplement, de no fer-ho.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
En torn de contrarèplica ara té la paraula el Sr. Martorell.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):
Sr. Serra, jo li torn a repetir que estaven convidats a
participar al programa i que no hi participaren perquè no varen
voler i que tot i això vàrem intentar cercar dins els arxius els
seus testimonis i molts dels seus testimonis, precisament és per
desvincular-se d’aquests casos i que jo recordi també al
documental d’ahir de Bitel s’explica que el cas va ser arxivat,
vull dir, m’agradaria o celebr que vostè no m’hagi tret aquí,
encara, que ni a un documental ni a l’altre s’hagi dit cap
mentida, per tant, celebr que això sigui així, no s’ha dit cap
mentida.

Jo el que li demanaria és que en pròximes oportunitats per
ventura hi hagi major comunicació a l’hora que ens assegurem
que se’ls ha fet aquest oferiment i que vostès el rebutgen, o que
puguin tenir, si m’apura, accés al guió previ del programa
perquè puguin discutir alguna qüestió prèviament, ja que
considera que és un producte molt sensible i per ventura crea
conflicte, doncs perquè ens tranquilAlitzem tots i vegin que el
que volem fer és una feina periodística, doncs escolti’m, doncs
que siguin informats un poc del que es vol fer, perquè diguin qui
volen que intervengui; vull dir que estam oberts a qualsevol
tipus de proposta.
I li avanç, com ja li he dit, que sobre el tema de Ca’n
Domenge, en què hi ha posada una demanda per part d’un
constructor afectat per aquesta circumstància, doncs també
s’està fent un programa. És a dir que no defugim la nostra
responsabilitat i que consideram que ha de ser una televisió que
ho parli tot. Comprendrà que, com a director general d’IB3, si
qualcú em proposa fer un programa sobre la trajectòria de
Rodrigo de Santos, la seva responsabilitat en temes com el
Metro, perquè va ser responsable d’Urbanisme de la ciutat de
Palma, amb els problemes que pugui tenir de salut i els
problemes que pugui tenir en l’ús de doblers públics, escolti’m,
m’ho varen oferir també, doncs vàrem acceptar la proposta
perquè ens semblava que no podem defugir de contar i no
podem donar, com a televisió pública, l’esquena a una cosa que
és en boca de tothom. Lament si va ser ofensiu, perquè no era la
nostra intenció i el que farem, en tot cas, serà en propers
productes mirar de coordinador amb el seu departament de
comunicació, si és amb qui hem de tenir aquesta relació, perquè
hi hagi major presència o perquè es pugui justificar qualsevol
cosa que els pugui ofendre.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

d’aquest partit del Mallorca-Getafe, va tenir un cost de 3.665,60
euros.

Gràcies, Sr. Martorell.
8) Pregunta RGE núm. 3816/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses del partit Mallorca-Getafe.

Com a dada, també li diré que vàrem tenir una audiència del
28,3% de mitjana, amb 107.000 espectadors i uns 251.000
d’audiència acumulada durant la retransmissió d’aquest partit.
Gràcies, Sr. President.

Passam ara a la següent pregunta, vuitena de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3816/08, relativa a despeses del partit
Mallorca-Getafe. Per formular-la té la paraula l’autor de la
mateixa, Sr. Antoni Serra.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquesta pregunta és per
parlar de les despeses que va tenir l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears per fer possible la retransmissió del darrer
partit Mallorca-Getafe, ja fa un cert temps, i sobretot per poder
avaluar en el seu conjunt el cost de les coses.
Vostè ens va respondre, en una pregunta escrita, fa un
temps, que hi havia una sèrie de despeses que eren objecte, o
que vostès havien decidit que fossin sota secret professional, i
ens preocupa que això sigui així, perquè les notícies que a
nosaltres ens arriben és que té un cost prou elevat i volem tenir
la capacitat, vostè sabrà com, per poder avaluar la idoneïtat i la
rendibilitat de dur a terme una acció d’aquestes característiques,
sobretot quan tenen costos, com a nosaltres ens indiquen, tan
elevats.
I simplement això. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Per respondre, 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. Sr. Serra, per raons òbvies de
confidencialitat, clàusula continguda en els contractes de
colAlaboració que IB3 manté amb professionals lliberals, no es
pot oferir la dada d’aquest import. No obstant, informam que
aquest està al nivell que generalment s’accepta en el sector de
les retransmissions esportives d’aquest nivell i que estam en
unes xifres dins el raonable, i m’atreviria a dir que en alguns
dels partits d’aquestes tres rondes que va tenir la Copa del Rei
per davall d’un preu de mercat.
Per tant, li transmet aquesta tranquilAlitat en aquest sentit que
no hem sortit ni de bon tros dels marges raonables d’aquest
tipus de retransmissions, que li record que són bastant més
barates per a les Illes Balears perquè la població que tenim és
d’1 milió d’habitants.
Tot i això sí que li explicaré la resta de costos que va tenir
la retransmissió del Mallorca-Getafe; per exemple, perquè, a
part dels costos dels drets d’emissió, teníem altres costos de
producció, que en aquest cas varen 32.016, 69 euros. I el cost de
la publicitat, és a dir, la promoció que vàrem fer en els mitjans
de comunicació per donar a conèixer que IB3 tenia els drets

Gràcies, Sr. President. Desgraciadament, en aquesta
comissió no només aprofitam les preguntes per contestar-nos,
i això que deia, Sr. President, que, com veu, m’estic ajustant al
guió com pertoca en aquesta pregunta, obeint les seves
indicacions, sinó que, a més, tenim un director general que,
habitualment, quan parlam de dades del 2008, es refereix al
2006 i 2007, que són precisament les que van compartir amb la
gestió del Partit Popular, i curiosament no són les de la seva
gestió, del 2008; quan parlam de costos de certes qüestions de
programació, vostè em parla d’un tema de confidencialitat i aquí
al final, no sabe no contesta.
Per tant, jo li demanaria que revisàs quin és el seu paper en
aquesta televisió, ben igual que quan vostè em comenta que no
és l’editor d’un programa, però no obstant ve aquí a justificar
els continguts d’algunes qüestions. Vostè tria, entre d’altres
coses, l’editor del programa i per tant pot triar ben bé quins
continguts són d’una qüestió i de l’altra. Per tant, vostè el que
m’està dient és que la seva actuació sempre ha estat per baix i
oculta informació als que tenim la funció, l’obligació de dur a
terme la tasca d’oposició. A nosaltres ens diuen que el cost
aproximat d’aquest sol partit s’escapa al voltant de 600.000
euros. Jo no sé si puc evidenciar que això sigui així o no sigui
així, en tot cas, si vostè té l’oportunitat li demanaria si vostè pot
afirmar clarament i de forma constatada si puja o baixa
d’aquesta quantitat.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, vostè em durà a
l’esquizofrènia; si li cont perquè li cont i si no li cont perquè no
li cont, és a dir, l’altre dia li cont i em diu que li falten dades, em
prepar i les hi duc, després les hi cont i diu que sé massa.
Escolti, quan em faci una pregunta em digui quin nivell de
resposta vol que li doni, perquè ja no sé què li he dir.
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Ara resulta que, com que sé li puc justificar els programes
d’IB30, ara resulta que els sé, i si no les hi cont és que me
n’assabent. Jo, la veritat, ja és perquè estic segur del que faig,
perquè si no hi hauria per tornar boig.
De tota manera, li contestaré una altra vegada al que vostè
m’ha demanat: per raons òbvies de confidencialitat, clàusula
continguda en els contractes de colAlaboració que IB3 manté
amb professionals lliberals, no es pot oferir la dada de la seva
remuneració. No obstant, informam que aquesta és al nivell que
generalment és acceptat en el sector de les retransmissions
esportives. No és un text meu, és de la meva antecessora, la Sra.
Maria Umbert, que vostès la feren directora general de l’ens
públic.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell.
9) Pregunta RGE núm. 3817/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses del partit Mallorca-Real Madrid.
Passem, llavors, a la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 3817/08, relativa a despesa del partit
Mallorca-Real Madrid. Per formular-la té la paraula l’autor de
la mateixa, el Sr. Antoni Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb els
seus propis termes.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Llavors pot intervenir per respondre el Sr.
Martorell.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):
Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, li diré que el partit de lliga
del Mallorca amb el Madrid, no m’ha posat quin, perquè n’hem
donat dos i no sé si era el primer o el segon.
El darrer. El darrer va ser el dia 10 de gener, perdó, el 5
d’abril, el partit de lliga entre el Mallorca i el Madrid. El cost de
producció va ser de 5 milions, no, 5 milions no, 5.670,41 euros.
El cost de publicitat de la campanya que vàrem fer per
promocionar aquest partit va ser de 7.458 euros i vàrem tenir
una audiència del 16,7 amb 59.000 espectadors de mitjana i
132.000 d’acumulada.
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Aquest partit no el vàrem comprar, perquè aquest partit
forma part del paquet dels partits de futbol que tenim contractats
amb Mediapro, a través de La Sexta, per tant no hi ha -mentida-,
hi ha un lleuger augment de cost damunt el preu dels altres
partits; és a dir, hi ha un preu estàndard de tots els partits de
lliga i hi havia un sobrepreu aproximadament entre un 8 i un
10% si es tractava d’un partit del Mallorca que jugàs aquí a
casa. Per tant, un 10% més car, li contestaria, que la resta de
partits de primera divisió que donam els dissabtes.
Tot i això, també, aquesta circumstància que es va produir
enmig d’aquesta guerra de futbol entre Media Pro i Sogecable
i Audivisual Sport, ha fet que IB3 s’ha considerat perjudicada
per aquesta circumstància i això s’ha traduït que hem pogut
donar dos partits de futbol, sense cap cost afegit, que ens ha
ofert Media Pro, que han sortit de franc per a IB3, com a
compensació pels greuges que ens va ocasionar aquesta emissió
simultània per altres cadenes de televisió.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Miri, vostè em deia que tornaria
esquizofrènic a causa de les meves preguntes; jo no sé si m’hi
he de tornar jo, és a dir, perquè realment quan abans l’acusava
de saber molt, precisament d’allò, sap molt de justificar allò que
vostè mana i allò que vostè demana en el seu canal, que és
precisament ser parcial quant al tractament que té el Partit
Popular, molt diferent és quan parlam de dades objectives, que
és una qüestió quantitativa, com són les dades de pressupost i
l’execució de pressupost, que és precisament al que vostè no
respon.
Per tant, convé separar, separar els objectius, vostè se’n surt
prou bé justificant les accions dels seus en contra del Partit
Popular; en el que no se’n surt massa bé és, precisament, en
treure els números d’allò que interessa a tots els ciutadans, que
és saber què els costa de cara als seus imposts el cost de
l’activitat d’IB3, amb una qüestió que crec que és molt
important, amb un tema que vostè ha decidit treure i que la
majoria de canals de comunicació decideixen treure, com és el
tema del futbol, un tema que realment sol ser rellevant, però que
no sol ajudar necessàriament a consolidar una audiència, com
s’està demostrant. Vostè em parla que en el cas del Real Madrid
i en el cas del Mallorca-Getafe audiències del 28% o del 16%,
doncs vostè segueix mantenint una mitjana de la meitat de
l’audiència que tenia el Partit Popular per uns costs que vostè no
em diu i que em diuen, fonts de Madrid, que efectivament vostè
s’escapa de molt i que, quan vostè no contesta a un programa
com pugui ser el Mallorca-Getafe o els programes dels partits
Mallorca-Real Madrid, ens parlen de costos que pugen de
600.000 euros i en alguns altres que pugen dels 400.000 euros.
Això és la nostra preocupació perquè això sí té a veure amb
l’execució d’IB3, amb la capacitat financera que tengui quan
vostè té en l’aire molts de pagaments i quant té una situació
prou complicada que, com sempre, vostè dirà que és a causa de
la mala gestió del Partit Popular, però jo avui crec que puc

96

Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 6 / 8 de maig del 2008

afirmar i puc dir-li que és gràcies a la seva incapacitat de cercar
més recursos propis, de tenir una audiència major per ser més
atractiu i per aprofitar que era un mitjà que s’estava consolidant
i, gràcies a la gestió que vostè està duent a terme, mantenen la
meitat de l’audiència.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell.
10) Pregunta RGE núm. 3818/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ingressos publicitaris de la retransmissió del
partit Mallorca-Getafe.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, entenc que de l’anàlisi que
fa dels meus coneixements vostè entén que som millor
periodista que economista, per tant no em sap greu que faci
aquesta observació, la celebr.
D’altra banda, li diré, i per la seva tranquilAlitat, perquè
vostè, com a diputat que té l’encàrrec de controlar la gestió que
jo faig com a director general, li puc dir que els partits de Copa,
com vostè sap, són d’anada i de tornada; vàrem donar tres
rondes de Copa, per tant sis partits amb equips de primera
divisió. Perquè estigui tranquil, que sàpiga que la suma
d’aquests sis partits, el cost d’aquests sis partits de primera
divisió, aquests sis partits de Copa, varen tenir un preu
semblant, en el seu conjunt, al que pagam per als partits de
primera divisió de futbol.

Passem a la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 3818/08, relativa a ingressos publicitaris de la
retransmissió del partit Mallorca-Getafe. Per formular-la té la
paraula el Sr. Antoni Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb els
seus propis termes.
EL SR. PRESIDENT:
Llavors, 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. Sr. Serra, la resposta a la pregunta és
de 14.559,40 euros.
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica, Sr. Serra.

Clar que, per ventura, vostè està intoxicat, no ho sé, per
ventura vostè està intoxicat perquè hi ha informacions
interessades dins aquesta guerra del futbol perquè a qui ens va
vendre els partits a un preu interessa dir que l’ha venut més car
que l’altre per veure si l’altre ens cobra més que l’un. I vostè,
amb aquestes acusacions o amb aquesta sospita que pugui tenir,
o amb aquests dubtes que tengui, per ventura, està sent utilitzat,
sense voler per qualcú que intenta treure més rendiment de les
vendes posteriors que faci.
Perquè estigui tranquil, li puc dir, i sota la meva
responsabilitat, que el cost que va tenir la Copa del Rei, són tres
eliminatòries amb partits d’anada i tornada, és molt semblant al
cost que tenen els partits de primera divisió. Per tant, no vàrem
perdre el seny de cap manera, el cost, la suma total.
Evidentment, hi ha partits que varen tenir un preu i partits que
en varen tenir un altre, però en conjunt la primera eliminatòria
va ser Getafe, Madrid i, no record l’altre equip, i Osasuna, amb
qui varen jugar; per tant, Osasuna, Getafe, Mallorca, tres equips
de primera divisió, no ens vàrem sortir dels marges, sense
donar-li específicament el preu, però que estigui tranquil que va
dins aquestes proporcions.
Moltes gràcies.

EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Som davant una situació curiosa i és
que, miri, el tema del futbol, per l’experiència que pugui tenir
en mitjans de comunicació i per coneixement d’altres mitjans,
funciona just a l’inrevés, crec, de com vostès ho plantegen. A
veure, el futbol comença de la següent manera: vostè es planteja
quins productes són els més adients; vostè es planteja quina
capacitat de comercialització té d’aquest producte i després el
comercialitza, perdó, després el compra per comercialitzar-ho,
val? Aquí estam jugant a l’inrevés, aquí hem perdut el boll,
anam de capoll darrera una qüestió que es diu futbol, perquè
pareix ser que és rendible perquè en altres mitjans té la pinta
que ho és, però llavors no té la capacitat de comercialització per
rendibilitzar-ho. Vostè em diu que té uns rendiments de 14.000
euros quan el cost és superior. Bé, en aquest cas, pràcticament
empata en aquesta qüestió.
Si realment vostè vol fer factible pagar el deute que vostè té,
que és l’objectiu que té qualsevol empresa, quan neix tenir un
deute de creació i llavors anar-lo pagant al llarg del seu
funcionament, crec que la seva vocació de pagar aquest deute i
que els ciutadans de les Illes Balears es puguin sentir satisfets
d’una bona gestió que això ho faci possible, no ho fa possible,
sense cap dubte, amb aquesta acció específica que vostè fa
quant a futbol.
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I per tant, li puc dir que, donat que és un contingut que
donen molts altres mitjans de comunicació, jo m’ho qüestionaria
molt clarament si és el contingut adequat; si aquest contingut
efectivament s’ha de tenir a través d’aquest mitjà i si
efectivament contribueix a un tema econòmic -que no hi
contribueix- i a una qüestió d’audiències, que tampoc hi
contribueix perquè el futbol no és un tema que es consolidi, el
futbol és un tema que té audiència per a un moment donat, per
a un partit concret, en què, a més, vostè ha de publicitar i ha de
gastar doblers per publicitar, però l’endemà, si aquest partit de
futbol és a un altre canal, aniran a un altre canal, perquè no
tendran cap tipus d’escrúpols a l’hora de triar un altre mitjà de
comunicació.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, no som a IB3 per fer
doblers, i fins i tot vostè sap que s’està plantejant que els
mitjans públics no accedeixin a la publicitat.
Miri, li diré que estam extremadament orgullosos d’haver
recuperat allò que vostès varen perdre, que va ser el futbol, IB3
tenia el futbol i vostès el perderen; nosaltres el recuperàrem als
pocs mesos, a les poques setmanes quasi bé de ser allà dins. I
vàrem haver de fer un canvi amb l’empresa que duia
l’explotació d’aquests recursos publicitaris. I l’empresa que es
feia càrrec d’aquests recursos publicitaris gairebé el dia que
firmàvem el contracte és quan vàrem tenir la Copa del Rei.
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Per tant no em demani que en dos dies canviï el món perquè
era el primer partit que fèiem i gairebé no hi havia temps de
posar en marxa una maquinària, però sí que hi havia la
demanda, la necessitat, la petició que féssim aquesta cobertura,
i sabem que vàrem fer un bon servei fent la Copa del Rei, i a
més perquè els partits varen ser interessants i perquè el Mallorca
va eliminar el Madrid, que això també va ser interessant a nivell
d’audiència.
Per tant seguim apostant pel futbol, i per la seva tranquilAlitat
també li puc dir que els ingressos publicitaris estan augmentant
no només en el futbol sinó amb altres serveis. Per la seva
tranquilAlitat li diré que avui en el mes d’abril hem venut més
publicitat que el mes d’abril de l’any passat. És una
circumstància que vostè em demanava; idò estiguin tranquils
que a dia d’avui ja estam en els mateixos nombres, tot i que no
tenim aquell nivell d’audiència; per tant jo diria que som més
eficaços a l’hora de vendre publicitat. Per tant vull des d’aquí
celebrar l’empresa que du aquesta explotació en exclusiva de la
publicitat, tot això sense tenir en compte que encara no estam
comptabilitzant tot el que ha estat la incorporació a FORTA,
amb la qual cosa també augmentaran els ingressos publicitaris.
Això és avui, perquè vostè em va demanar la radiografia fa un
parell de setmanes, la radiografia en aquell moment era d’un
20% per davall, amb un augment de l’anunciant local; avui li
puc dir que estam lleugerament per damunt sense comptar
FORTA, però vaja, en acabar comptarem, queda tot un any per
endavant.
Tornant al futbol, aquest era el primer partit i cada vegada,
com veurà a la següent pregunta, els ingressos publicitaris han
anat millorant.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell.

Estam extremadament orgullosos de tenir el futbol i tenir
aquell nivell d’audiència a IB3, perquè no és el principal
objectiu que agafem el futbol per fer doblers, el futbol també té
una resposta per part de l’audiència important i per tant sabem
que fem una tasca de servei públic.
Si vostè el que em diu és que el Partit Popular considera que
IB3 no ha de donar futbol, ho digui i que ho reprodueixin als
diaris, no hi ha cap problema, digui que no vol que IB3 tengui
el futbol i serà una qüestió a tenir en compte i sabrem que fem
el futbol a pesar del que vostès pensen; perquè nosaltres
seguirem apostant pel futbol perquè és el millor producte
televisiu que hi ha, perquè és un producte de primer nivell.
I, per tant..., sí que és ver que ens agradaria augmentar els
ingressos publicitaris que genera el futbol, i vostè m’ha demanat
pel partit Mallorca-Getafe, i jo li puc dir que constantment
venem més publicitat i sobretot allò que és més bo de vendre
per part dels comercials que fan feina per IB3 és el futbol.

11) Pregunta RGE núm. 3819/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ingressos publicitaris de la retransmissió del
partit Mallorca-Real Madrid.
Passem, llavors, a l’onzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 3819/08, relativa a ingressos publicitaris
de la retransmissió del partit Mallorca-Reial Madrid. Per
formular-la té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Sr. Director, vostè realment parla del
tema econòmic pel que li interessa, és a dir, em diu que no està
en un mitjà públic per fer doblers però no obstant això em diu
que està orgullosíssim de treure millors resultats econòmics que
l’equip anterior, per la qual cosa jo, si és així, el vull felicitar, no
tenc cap inconvenient a fer-ho; el que li estic qüestionant és que
els productes siguin tractats com correspon perquè siguin
precisament rendibles si es fa. El que estan fent és que hi hagi
el que diu (...), retorn sobre inversió, que és el que vostè crec
que no aconsegueix amb aquesta qüestió.
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No ho aconsegueix amb el Mallorca-Getafe, entenem que és
un exponent del que passa habitualment en el tema de futbol. El
que li estam dient és que vostè dugui a IB3 aquells productes
que hagin d’estar enquadrats diguem dins el servei públic que
correspon, però aquells que no necessàriament estan inclosos
dins el servei públic que correspon perquè molts altres mitjans
ho donen, li dic que com a mínim siguin rendibles i que no gravi
més l’economia d’aquest mitjà públic, del qual vostè ens acusa
de tots els desastres del món al Partit Popular; jo li estic que
gran part de culpa és de vostè amb la incapacitat de retornar allò
que va invertir IB3 per poder funcionar, és precisament això,
una gestió que entenem que és deficient en una qüestió
específica com pugui ser el futbol en aquests moments.
I el que li estic dient no és que deixi de fer futbol, li estic
dient a vostè, (...) precisament el que vostè diu, que és que estan
orgullosos de tenir el futbol i just pareix que la televisió està
creada per tenir el futbol. Bé, és la seva opció; nosaltres no
pensàvem així, vostè pensa així, i vostè pensa que efectivament
el futbol és un element fonamental de la televisió de les Illes
Balears, ben al contrari del que plantejaven quan varen arribar
al Govern i quan varen arribar als seus compromisos davant els
ciutadans a les eleccions passades; però bé, això és una opció
personal que vostès tenen amb la qual no estam d’acord, com en
tantes altres, i de ben segur que en el futur també en trobarem
d’altres que segur estarem d’acord i moltes altres que no hi
estarem.
La pregunta següent està relacionada amb la mateixa
qüestió, retorn sobre inversió que hi hagi pogut haver, en aquest
cas els ingressos publicitaris que hi hagi hagut pel partit
Mallorca-Reial Madrid, efectivament el darrer de tots, que era
del mes d’abril.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Per contestar, Sr. Martorell, té la paraula.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Però, perquè ho entengui, jo comprenc que a vostè li
preocupi que una cosa que val molts de doblers ens doni només
aquests doblers. Jo, això, ho entenc, perquè si féssim una anàlisi
asèptica del tema, és a dir, per què pagam això si no som
capaços de treure més doblers? Molt bé, hem de tenir en compte
diverses variables. La primera és que en el partit Mallorca-Reial
Madrid de lliga vàrem tenir també altres competidors, era un
partit que donàvem tres cadenes de televisió, un tema que per
cert està en els jutjats i ja es resoldrà per una altra via quan
toqui; però, escolti, per als que creim en la televisió com un
instrument de normalització lingüística i que estam convençuts
que la televisió té una raó de ser perquè és en català i en la
nostra llengua, consideram un enorme èxit que a Balears hi hagi
172.000 persones de mitjana, o que 322.000 persones passin per
IB3 durant una hora i vegin el Mallorca contra el Madrid i ho
sentin en català. Com a director general d’IB3, i supòs que la
majoria de partits que donen suport perquè hi hagi aquest equip
directiu davant IB3, justifica qualsevol despesa, raonable com
és aquesta del partit de futbol del Madrid, que hi hagi hagut
aquesta inversió, perquè això contribueix a la normalització de
la nostra llengua. Per tant just aquest objectiu crec que l’hem
cobert.
Si a més som capaços de tenir uns ingressos publicitaris que
ens esmorteeixin aquesta circumstància, més encara. Però és
que hi ha un altre valor afegit aquí: la promoció, el màrqueting,
la imatge que crea IB3 amb aquesta acció és incalculable. Per
tant estam convençuts que la jugada va ser extraordinària. Que
podria haver millorat si tenguéssim més ingressos?
Evidentment. Li reiter que feim tots els esforços possibles per
augmentar els ingressos publicitaris, i en això estam, i estam
segurs que ho aconseguirem.
Els partits de Copa del Rei varen a final de..., varen ser el
mes de desembre i el mes de gener, va ser bastant intens, i era
el moment en què fèiem el canvi de titularitat de l’empresa que
duia l’exclusivitat; uns ja havien plegat i no tenien massa ganes
de fer feina, i els altres havien arribat i encara s’hi estaven
posant. Tot i això vàrem tenir aquestes vendes. Per tant ho
celebram i li assegur i estigui tranquil que intentarem cada
vegada tenir més ingressos publicitaris amb aquells productes
que puguem fer servir.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, jo vull matisar que, jo
almanco, mai no he criticat que la televisió autonòmica tengués
futbol; per tant jo ho celebr i crec que és un producte de primer
nivell perquè és un producte televisiu, i a més tenim un equip de
primera divisió i crec que el binomi Mallorca-IB3 és perfecte i
n’estam molt orgullosos.
Li dic que evidentment volem tenir més publicitat, ho estam
intentant. En el partit de Copa del Rei del Mallorca-Reial
Madrid, que va tenir una audiència de 172.000 espectadors de
mitjana, vàrem tenir uns ingressos publicitaris en aquest cas
superiors de..., mentida, ara li donaré els de... El de Copa de Rei
va tenir uns ingressos de 13.000 euros, i el partit de primera
divisió Mallorca-Reial Madrid, que va ser el darrer, 22.024,75
euros. Per tant vàrem vendre una mica més.

EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica, Sr. Serra té la paraula.
EL SR. SERRA I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Simplement constatar dues qüestions.
El que la resta de canals privats, en aquest cas, fins i tot públics,
busquen per rendibilitzar i per contribuir al funcionament
econòmic dels mitjans i van a buscar el futbol per fer això, a
nosaltres ens suposa un dèficit, i podem constatar el que vostè
ens ha dit, que el futbol té dèficit, però dèficit sobre el cost que
vostè confessa; sobre el cost que té realment és que ni ho sabem.
Si sobre el cost que vostè confessa hi ha més de 10.000 euros de
dèficit no vull ni imaginar sobre el cost real un Mallorca-Getafe,
un Mallorca-Reial Madrid, realment quin desviament hi pot
haver. I entenc molt bé per què els meus companys en el seu
moment no varen optar per arribar a obtenir certes llicències de
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futbol, perquè hi ha coses que són insostenibles, sobretot quan
són una opció que tenen altres mitjans de comunicació.
Que vostè em defensa que hi ha elements diferencials
suficients perquè precisament s’emeti el futbol a IB3, jo li puc
qüestionar dos temes. Digui’m, per tant, quina d’aquesta
audiència es consolida. Idò vostè si demà aquest partit de futbol
el té un altre canal se n’aniran a un altre canal, no ho dubti, no
consolidarà ni mig espectador, no el consolidarà.
Segona qüestió... Per tant pot estar tot l’orgullós que vulgui
però és totalment ineficaç. Per tant almenys rendibilitzi-ho
econòmicament. I l’altra qüestió: vostè confia, efectivament,
que el futbol contribueix a la seva audiència i és el seu pilar. Jo
ja vaig fer una proposta en el Parlament, precisament molt
recent, que va ser aprovada fins i tot pels seus companys de
govern, on li demanam que diversifiqui la seva oferta i que
diversifiqui el seu producte. Això sí que és apostar per IB3, i
això sí que serà fer complir els seus objectius, però si vostè
s’encaparrota a confiar exclusivament en el tema del futbol per
fer pujar l’audiència, malament anam perquè no contribuirà ni
a pujar audiència ni que els nombres d’aquesta casa quadrin, i
això sí que és fer un malbé econòmic a IB3, i això sí que és
gestionar malament l’economia d’aquesta casa, que vostè en
moltes ocasions ha dit que era un desastre en el passat però
curiosament érem més capaços de refer-nos del deute nosaltres
que vostès.
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Per tant li estic explicant que per les tarifes de publicitat que
té IB3 en el futbol no guanyam doblers, però li puc dir que
n’entren més amb el futbol que feim nosaltres ara que no els
d’abans, li ho he explicat.
I em torna a parlar d’una mala gestió econòmica. Jo
gestionaré molt malament IB3 mentre no em llevi la paparra del
passat, perquè fins que no me la llevi no en sortirem. Si hi ha
168 milions d’euros de deute no en podem sortir. No em parli
vostè a mi de dir que no sé gestionar els doblers perquè hem
comprat els partits de futbol i perdem doblers; però si estam
arrossegant 168 milions d’euros de deute! Clar, jo no sabré
quadrar els comptes; de tota manera intentaré no aprendre’n de
vostès perquè els quadraren molt malament. Si l’exemple a
seguir és deixar 43, quasi 44, milions per damunt en tres anys
del que s’havia previst gastar amb el que s’ha gastat, jo, escolti,
nosaltres compram un producte i intentam vendre’l al màxim,
però...
Jo entenc que em pugui qüestionar coses com que un
programa li pot agradar més, el d’en Rodrigo de Santos o l’altre;
això, jo ho entenc. Em pot dir: “escolti, vengui més publicitat”,
li diré: “ho intentam”; “tengui més audiència”, ho intentam. Hi
ha moltes coses..., no pateixi, però no ens acusi de fer una mala
gestió econòmica perquè és que la que ens trobam és molt mala
de dur endavant, si no és perquè el Govern ens dóna una maneta
i es queda amb el deute i qualcú se’n fa càrrec, perquè si no hi
ha per tancar la televisió, tècnicament hi ha per tancar-la.

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Ja 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. Sr. Serra, esper que no es cregui el
que em diu, perquè que vostè m’estigui qüestionant la gestió
econòmica d’IB3 quan vostès se n’han anat i han deixat 168
milions d’euros en deutes, jo és que em costa de creure. És a dir,
li estic dient..., ho duré el pròxim dia, estic segur que hi ha més
publicitat en els partits de futbol de l’actual gestió que a
l’anterior, segur, segur; segur, perquè és que en el partit del
Madrid vàrem haver de limitar l’entrada de publicitat perquè no
n’hi cabia més, perquè hi ha una normativa que ens
impossibilitat posar més banners que un banner per minut, i hi
va haver més demanda i no hi havia lloc suficient publicitari.

Per tant li assegur que intentarem prestigiar els nostres
productes, comptar amb les nostres productores i augmentar la
publicitat. Jo estic content de veure que a dia d’avui, per
exemple, la ràdio té més audiència, ha pujat en 5.000 oients més
i per tant està en 7.000 oients, que no els havia tengut mai, i que
el darrer mes d’abril va tenir un 30% d’ingressos publicitaris
més que no va tenir l’any passat en aquestes dates.
Per tant crec que hi ha xifres que ens demostren que poc a
poc s’està obrint un camí interessant i que, a pesar que estam
costa amunt, hi ha molta feina a fer i que la feim en una bona
direcció. Si el Govern és capaç de fer-se càrrec d’aquest deute
podrem respirar una mica més, i sobretot si seguim en la línia de
continuar apostant per productes de primer nivell, com és el
futbol de primera divisió, que no estam pagant un preu
desorbitat i que cada vegada treim més profit a aquesta oferta
televisiva que és el futbol, i que li explicaré també que és una
excelAlent carta de presentació per als comercials per anar a
vendre publicitat per a altres espais de televisió disposar d’un
producte de primera com és el futbol, el futbol i el bàsquet amb
l’ACB i altres coses que esperam poder adquirir amb IB3 a
través de FORTA o directament amb altres operadors.
Per tant és la línia que ens hem marcat perquè creim que la
prestigia i fa una televisió de nivell, entorn de la qual després
penjarem altres productes de producció pròpia, i crec que és el
camí encertat, sempre que puguem continuar comprant en el
mercat als preus a què hem pogut comprar fins ara.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martorell.
Una vegada esgotat, llavors, l’ordre del dia d’avui, només
queda agrair la presència del Sr. Director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i dels alts càrrecs que ens han
acompanyat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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