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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. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix Isabel Llinàs.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 8586, 8591, 8592, 8593, 8594,
8595, 8596, 8597, 8598, 8599 i 8600.

Hi assisteixen el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat
de Francesca Jaume, directora del Gabinet de l’ens, i Pere
Terrassa, director gerent de l’ens.

1) Pregunta RGE núm. 8586/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a noves incorporacions.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 8586/08, relativa a noves incorporacions, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Unió Mallorquina Sr. Josep Melià
i Ques.

Té vostè la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Atès que
s’han fet públics diversos canvis a la direcció i al comandament
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, des del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina ens agradaria saber quin
és l’objectiu que vol aconseguir la Direcció General de l’Ens
Públic amb la incorporació de persones com el Sr. Pere Terrassa
i Jaume Santacana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, vull explicar-li que
aquestes incorporacions responen a una face transitòria en la
gestió d’IB3, amb l’objectiu posat dia 1 de gener, la
incorporació de dues persones que vénen amb una missió clara
cadascuna. En el cas de Pere Terrassa el seu objectiu és fer una
feina transversal a tots els departaments de gestió de l’ens
públic i a les seves empreses, a ràdio i televisió, àrees
financeres, jurídiques, recursos humans, serveis tècnics,
màrqueting, publicitat, amb l’objectiu d’aconseguir una
reducció de les despeses, una optimització dels recursos i un
augment dels ingressos. La primera feina serà la de reestructurar
les empreses i l’ens per aconseguir una optimització dels
recursos a nivell de personal i ajustar els nostres recursos al
pressupost que ens ve de cara a l’exercici del 2009. Per tant, el
seu objectiu és augmentar els ingressos, reduir els costos i
redimensionar l’ens públic i les dues empreses. Per tant, tot i
que ara són incorporacions a l’equip directiu, hi ha la fita
posada l’1 de gener del 2009, quan hi ha d’haver una reducció
del personal de televisió, la ràdio de l’ens públic, de fet, ja
estam en negociacions amb el comitè d’empresa que també serà
partícip de totes aquestes tasques.

L’altra incorporació és la de Jaume Santacana, que se li ha
encomanat la tasca d’augmentar els nivells d’audiència de la
televisió, incorporant una persona amb coneixements i tradició
dins el món de la televisió que segurament ens pot aportar els
seus coneixements per tancar un model de televisió que miri
més cap a una televisió molt centrada en el seu país i en el
territori que trepitja. Sens dubte, l’experiència de Jaume
Santacana que és una autoritat dins el món audiovisual, esperam
que ens doni bons resultats. En aquests moments els reiter que
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hi ha el compromís de la Direcció General que a 1 de gener del
2009 haguem reduït el capítol 1 de personal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn..., no vol intervenir el Sr.
Melià.

El Sr. Ribalaiga ha manifestat a aquesta presidència la
intenció d’agrupar les següents quatre preguntes. 

2) Pregunta RGE núm. 8591/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes tècnics del sistema de
televisió digital (I).

3) Pregunta RGE núm. 8592/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes tècnics del sistema de
televisió digital terrestre (II).

4) Pregunta RGE núm. 8593/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes tècnics del sistema de
televisió digital terrestre (III).

5) Pregunta RGE núm. 8594/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a problemes tènics del sistema de
televisió digital terrestre (IV).

Si és així, procedirem llavors a formular les RGE núm.
8591/08, 8592/08, 8593/08, 8594/08.

Té la paraula Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Com de tots és sabut, el mes de
setembre va sortir la notícia que la Direcció d’IB3 deixaria de
fer les desconnexions que en aquell moment feia per a les illes
menors i per Mallorca també, evidentment, la programació que
tenien de desconnexió per un seguit de motius, entre ells alguns
problemes de caràcter tècnic que sobrevindrien quan estigués en
marxa o es fes efectiu l’apagament analògic, per tant, quan
haguéssim de rebre aquesta programació a través de la Televisió
Digital Terrestre.

Açò va causar especialment a Menorca, també a Eivissa, a
les illes menors en general, una certa sorpresa i de fet els partits
polítics ens vàrem posicionar ràpidament, crec que sense cap
excepció, a favor d’aquestes desconnexions per interpretar que
era com a nostra, que les desconnexions ens pertanyien, per dir-
ho d’alguna manera dins la nostra quota dins la televisió de tots.
Un poc era aquest sentiment. Amb el desconeixement d’allò que
és la problemàtica que pot dur la TDT, que obligarà que no es
puguin fer aquestes desconnexions, amb aquest desconeixement
vàrem haver de definir una mica quina era la nostra posició. 

Des del meu grup opinam que independentment de si hi ha
desconnexions o no hi ha desconnexions, el que seria bo per a
la televisió de tots és que la presència, en aquest cas de
Menorca, però també vull parlar de les altres illes, la presència
de cada una de les illes pogués ser-hi de la mateixa manera que
hi estaven a les desconnexions i vull explicar-me. Si amb les
desconnexions nosaltres obteníem una programació d’interès
per als menorquins, es deia la desconnexió perquè potser
s’interpretava que no era d’interès per a habitants d’altres illes,
els menorquins pensam que amb desconnexions o sense, aquesta
quota de programació l’hem de continuar tenint. A una
comunitat autònoma on la major part de la població és a l’illa
major, seria molt fàcil que Menorca, Eivissa passessin
desapercebuts a una televisió que reivindicam de tots.

Amb aquest esperit és amb el qual nosaltres ens posicionam,
independentment de les desconnexions, amb la idea que en un
futur, hi hagi TDT o no hi hagi TDT, que n’hi haurà, Menorca,
Eivissa i Mallorca no han de perdre aquesta quota extra que
tenien de veure’s a si mateixes a les televisió de tots, perquè açò
facilita sentir-la més nostra i que es pugui dir efectivament que
la televisió que és de tots.

Per açò hem presentat aquesta bateria de preguntes que van
encaminades a tenir més informació, a saber per què aquestes
desconnexions no seran possibles, des de quan se sap que
aquestes desconnexions no seran possibles. Què es va fer des
que s’ha sabut que no són possibles en el passat, si és que es va
saber en el passat, per solucionar aquest problema o aquesta
mancança. En qualsevol cas també quines són les actuacions
que la direcció general ha previst fer per solucionar aquesta
problemàtica de les desconnexions a les Illes.

Per açò he demanat que aquestes preguntes s’agrupessin
perquè té sentit que siguin agrupades perquè són un debat
reiterat d’una situació que voldríem que el director general ens
aclarís, ens informés, perquè si d’aquesta informació es
desprenen posicionaments  polítics o actuacions que s’han de fer
posteriorment, les farem. Però abans de fer una passa que
podríem després pensar que l’hem donada en fals, ens agradaria
disposar de la informació necessària, precisa, que ens ajudi a
prendre les decisions polítiques que siguin necessàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribalaiga, d’entrada com a punt
previ li he de dir que aquesta direcció general i tot el seu equip
directiu lamenten el fet que ni tècnicament ni jurídicament es
puguin fer les desconnexions a partir de dia 30 de juny del 2009
per a Menorca i Eivissa i a partir d’1 de desembre per a la resta
d’illes, per una qüestió que l’encesa digital obliga a tancar el
senyal analògic i IB3 té dos canals d’un múltiplex autonòmic
que no té desconnexions. Lamentam aquest fet i el lamentam
sobretot pel principi bàsic de gestió que allò que funciona, no ho
toquis, i això funcioanva i funciona. Per tant, lamentam haver
de sotmetre’ns a aquests imperatius legals i tècnics. Això com
a prèvia.

Ara, jo separaria aquesta discussió en dos aspectes. Un, si es
poden tenir o no desconnexions és un tema. I l’altre seria si ens
interessa o no, o si el format que volem d’una programació que
cohesioni el territori de les Illes Balears és més interessant o
manco el model de les desconnexions, perquè en principi un
podria entendre que desconnectar augmenta l’aïllament i, per
tant, per ventura podria ser més cohesionador una connexió que
una desconnexió. Però això són dues qüestions diferents. Una,
hi ha les desconnexions, es poden seguir tenint? I si no ese
poden tenir, per què? I l’altra si és el model que ens agrada.

Per una part el tema de les desconnexions té dos
impediments, un tècnic i un jurídic. El Pla tècnic nacional
atorgava a les comunitats autònomes una sola freqüència per
província. Faig un parèntesi, d’aquí la diferència del que passa
a Canàries que són dues províncies i les Balears que són una
comunitat uniprovincial. El Pla tècnic nacional atorgava a les
comunitats autònomes una sola freqüència per a cada província
per un multiplex autonòmic i que en el cas de Balears és el canal
65. Aquesta circumstància impossibilita físicament les
desconnexions a l’àmbit insular per a IB3 i per als altres dos
operadores que hi haurà autonòmics, una del Grup Prisa i una
altra Unedisa, d’El Mundo. I a part hi ha una qüestió legal, que
vol dir que pel que fa a la possible cessió dels canals per part de
les televisions insulars que se’ns ha ofert des del Consell de
Menorca i des del Consell d’Eivissa. En aquests moments la
Llei de bases de règim local, a l’article 85.2 no permet la cessió
a tercers de matèries que li són de gestió directa, com és el cas
d’aquestes freqüències. A més, ens hem de demanar si amb
aquesta possible cessió d’espais per part de les televisions
insulars a la televisió autonòmica no estarien menyspreant
també la tasca d’aquests canals, recordem que a Mallorca
funcionen i tenen la seva autonomia. És a dir, no correspon,
pensam, subrogar-se en les tasques de fer les televisions
insulars, que és una competència que en tot cas correspondria
als consells.

Per tant, ens trobam davant d’una qüestió tècnica i legal. Tot
i això, s’ha fet una feina d’informar-nos en detall, per això duc
aquestes respostes, de quines barreres teníem a nivell legal i
quines a nivell legal. Les barreres legals es podrien superar i
això és una qüestió que depèn del Parlament en aquest cas, que
té les competències en aquest aspecte, o de l’administració
central o de l’administració autonòmica, més aviat de
l’administració central que no l’autonòmica. Per aquesta qüestió
ens hem adreçat al ministeri i els hem mostrat el nostre interès

i també ens coordinam amb la Televisió de Canàries perquè
també tenen el mateix interès de poder tenir desconnexions per
a cada illa.

Els recordaré que precisament per aquesta qüestió es varen
crear uns multiplex insulars, fa devers dos anys, perquè no hi
havia aquesta possibilitat de les desconnexions insulars. És a
dir, el ministeri dóna resposta a aquesta mancança d’una senyal
i una producció pròpia per a cada illa i crea un multiplex insular.
Perquè ho entenguin, avui tenen el mateix les televisions
autonòmiques que les insulars, tenen un multiplex de quatre, en
el cas de Mallorca se n’han creat dues per al consell, i en el cas
d’Eivissa i Menorca crec que encara no s’han adjudicat, però
són quatre canals propietats dels consells.

Les qüestions tècniques es podrien resoldre quan hi hagin
pròximes adjudicacions de Televisió Digital Terrestre, com està
previst que hi hagi un tercer multiplex, perquè el segon
autonòmic ja s’ha concedit i és previst que s’utilitzi per la
reciprocitat amb la resta de televisions autonòmiques en català.
Hauríem d’esperar un tercer canal multiplex, que és una qüestió
que està a l’aire i que s’està solAlicitant des de diverses
comunitats autònomes, una d’elles és Balears i en tot cas seria
competència del Govern que hauria de demanar aquesta
circumstància, hauria de demanar que hi pogués haver
desconnexions. I no és fàcil perquè es tracta d’una sola senyal.

Dit això, el que sí crec que és interessant és que al marge
que després pensem si és la millor manera de cohesionar els
ciutadans de les Illes Balears fer una programació pròpia o fer-
la partida en tres bocins, crec que IB3 no ha de renunciar al dret
de disposar d’aquesta opció de lliurament i decidir si vol fer
emissió en cadena o emissió fraccionada. Per tant, al marge de
la següent discussió que podríem tenir, sí que crec que IB3 no
ha de renunciar a la possibilitat de tenir desconnexions.
Desconnexions que avui ni tècnicament ni jurídicament podem
tenir. Tot i això, en el passat Consell d’Administració del dia 7
d’octubre, fa dos dies, es va dur a votació una proposta que deia
el següent: “Proposta d’acord perquè la Direcció General es
dirigeixi als presidents del Govern de l’Estat, del Govern de les
Illes Balears i dels consells insulars, perquè acostin postures i
arribin a un enteniment que permeti mantenir les desconnexions
informatives diàries que perillen per a Menorca, Eivissa i
Formentera”. Aquesta proposta va ser rebutjada per la majoria
de grups, va ser aprovada tan sols pels representants del Partit
Popular, perquè a consideració de la resta de membres
consideràvem que aquí faltaven per exemple, les desconnexions
de Mallorca que era una qüestió que faltava en el text. I perquè
no sols el Govern de l’Estat, el Govern de les Illes Balears i els
consells són els que tenen competències en aquest aspecte, sinó
que per ventura hi ha solucions intermèdies que poden ser
arribar a acords amb altres operadors perquè el programa
audiovisual no només és en mans d’aquestes tres
administracions.

És per això que una vegada rebutjada aquesta proposta, que
no va ser aprovada pels consellers, la Direcció General va
manifestar que prendria totes les iniciatives que pogués, i es
dirigirà, com de fet ja ha fet, a les institucions i entitats
competents perquè es trobin les solucions oportunes que
permetin mantenir les desconnexions informatives diàries a les
illes de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca. I això es va
fer constar en el Consell d’Administració i va comptar amb el
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suport unànime de tots els partits polítics. A més, també es va
donar per bona la solució d’emetre, del qual ja se’n va presentar
una prova zero, a petició dels consellers en un consell
d’administració anterior, d’un programa que es diu Illes
Notícies, en diversos formats i que va ser consensuat per tots els
consellers que el format més idoni era el d’intercalar notícies,
no fer blocs per illes. 

Dic això perquè a l’espera que es trobi una solució i que
decidim si és millor per a la nostra programació fer una emissió
en cadena o fer-la fraccionada, a l’espera que totes aquestes
qüestions es resolguin i IB3 tengui en potència la capacitat de
fer, si vol, una programació fraccionada, de moment tots els
consellers varen estar d’acord que el programa zero d’Illes
Notícies era un element cohesionador, integrador i que a més
donava solució a un problema que se’ns plantejava ara
tècnicament i jurídicament. Per tant, es va acordar posar en
marxa aquest programa, que és un programa informatiu de la
realitat estrictament pròpia de cada illa, però conjuntada, no
entra l’actualitat del que pugui passar a nivell de les Illes
Balears, ni del que pugui passar a l’Estat espanyol, ni la política
internacional, només parla a nivell municipal i de consells. Per
tant, vàrem activar aquest programa que és el que començarem
a emetre tan aviat com sigui possible.

L’altra discussió que va quedar a l’aire i supòs que queda
ajornada a l’espera que tenguem resolt el problema de si podem
fer o no desconnexions, és si pensam que és més bo tenir una
programació per a tots, contant el que ens passa a tots, o tenir
una programació fraccionada que impossibilita que els ciutadans
de Mallorca sàpiguen què passa a Menorca, Eivissa i
Formentera -facin les combinacions pertinents-, i els
menorquins el que passa a Eivissa i a Mallorca. Des de la
direcció es pensa que estam davant d’una debilitat que ens du a
una oportunitat, estam davant l’oportunitat de fer tal vegada les
coses com la lògica ens podria dir. Si volem cohesionar un
territori, està molt bé que els ciutadans de Mallorca sapiguem
què passa a la resta de les illes perquè de vegades ens estam
perdent molta informació.

Per tant, davant d’aquesta circumstància creim que és una
bona oportunitat que l’hem d’aprofitar, marcant també
clarament que..., la demostració està en la programació que fa
un any i mesos que estam fent els actuals dirigents, els
continguts de Menorca i Eivissa estan primats, tenen una
discriminació positiva, és superior notablement a allò que la
seva quota d’habitats i la seva proporció, perquè pensam que és
així, que ha de tenir una discriminació positiva. I mentre
estiguem al front d’aquest equip directiu les coses seran així. A
més, es farà d’una manera transversal, la presència de Menorca
i Eivissa no ha de ser només una desconnexió durant deu minuts
el matí i deu minuts l’horabaixa. Pensam que la presència de
Menorca i Eivissa ha de ser transversal. De fet, ho poden
comprovar amb la sèrie de ficció que emetem des de l’inici
d’aquesta tardor, està carregada de personatges menorquins i
eivissencs. Per exemple, per dir un cas, la trama ve lligada a una
història d’una família menorquina a Mallorca.

Per tant, la presència ha de ser constant, transversal a tota la
programació, a la ficció, als informatius, als programes
magazine, als convidats que tenim a diverses tertúlies i
programes, de fet crec que si repassen la nostra programació
podran comprovar que el que estam dient ho estam fent. Dic tot
això perquè quedi clar quins són els nostres plantejaments,
lamentam aquesta circumstància perquè canvia una cosa que
funcionava. No renunciam en absolut que cada vegada la
presència de Menorca i Eivissa sigui superior. I pensam que
Illes Notícies és una bona oportunitat que el temps ens
demostrarà si serveix per cohesionar més o no.

Vull acabar dient una cosa que crec que és important
matisar-la i és que no ens consta dins IB3 que hagués intentar
posar solució a aquest problema abans d’haver-hi el canvi dins
la direcció general. Dic això perquè el panorama de la Televisió
Digital Terrestre és una cosa que nosaltres ens hem trobat fet, és
una qüestió que el ministeri ha anat resolent amb les freqüències
de la televisió digital insular. Per tant, comunicar-los que
nosaltres vàrem saber aquesta circumstància poc abans dels
mesos d’estiu i no hem trobat cap document que sí existeix avui,
dirigint-se al ministeri ni a cap organisme demanant que se
solucionés aquesta circumstància, cosa que no la qualificaré,
però sí en deixaré constància, tal vegada s’hagués pogut posar
remei abans a una cosa que ja els dic, tampoc no és la millor
solució a la cohesió d’un territori tenir programacions diferents.

Per tant i resumint, pensam que estam davant d’una
oportunitat de fer un producte de qualitat i que cohesioni el
territori i els habitants de les Illes Balears amb aquesta nova
circumstància que tècnica i jurídicament se’ns presenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir en torn de
contrarèplica? Té la paraula Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Molt breument Sr. President, per agrair les paraules del
director general. Crec que a més de les paraules, hem d’agrair
la predisposició, com ell ha dit, i nosaltres així ho creim, la seva
preocupació i el seu interès perquè aquestes desconnexions no
es perdin. Jo ho he dit abans, al nostre grup li preocupa més la
presència de les illes, individualment concebudes, dins la
televisió de tots que no el fet de les desconnexions. Ara bé,
també ens interessa que no es perdi cap oportunitat. 

Tornant una mica al principi, el director general ha citat el
Pla tècnic nacional i don per suposat que el coneix tant o més bé
que jo; el Pla director nacional preveu, de fet està empapat de la
idea de les desconnexions, preveu un multiplex per a
desconnexions territorials a Televisió Espanyola, preveu un
multiplex en desconnexions provincials a les comunitats
autònomes multiprovincials, per tant, està dins l’esperit
d’aquesta norma o d’aquesta disposició, que es faci feina amb
aquesta eina de les desconnexions. Per tant, independentment de
la nostra necessitat de cohesionar la comunitat autònoma i que
les nostres illes es vegin reflectides -m’ha agradat molt
l’expressió que ha donat el director general de transversalitat,
crec que és la millor manera-, es vegin reflectides en la
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programació de la televisió, independentment d’açò, seria bo
que no renunciéssim a tenir les desconnexions, perquè és una
eina que ens pot permetre en un moment determinat actuar
d’alguna altra manera, independentment de si hi ha solució a
aquest problema, de si en solucionarà un altre o si ens servirà
per tenir un valor afegit, per dir-ho d’alguna manera, en la
programació de la televisió.

Per tant, com ja he dit, vull agrair les respostes del director
general i en tot cas encoratjar-lo perquè prengui les decisions
necessàries, com li ha encomanat el Consell d’Administració,
per poder disposar d’aquest tercer multiplex que li pugui
permetre fer aquestes desconnexions, sigui per allò que han fet
fins ara o sigui per una altra activitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol intervenir en torn de
contrarèplica? Sr. Martorell, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Agafant la seva expressió,
“m’agradaria que no es perdés l’oportunitat”, l’oportunitat ja
s’ha perdut, ara el que ens queda és recuperar tal vegada el que
s’ha perdut. I diu que no hem de renunciar a res, efectivament
nosaltres no hem renunciat a res perquè no ens han donat a triar.
Això és el que hi ha i el que hem de fer és lluitar per intentar
que un error que es va cometre a un moment determinat, es
pugui solucionar.

Pensam que la manera de solucionar aquest error,
efectivament, és que quan es configuri aquest tercer multiplex
autonòmic, es pugui aconseguir, d’una manera que tècnicament
sigui possible, que hi hagi desconnexions per a les illes i que
aquest tercer multiplex estigui a disposició de l’ens públic.
També ens agradaria que quan hi hagi aquesta nova assignació
de freqüències en Televisió Digital Terrestre, l’ens públic pugui
disposar de més de dos canals, com té avui, que tan sols li
permeten tenir una capacitat molt limitada, en el sentit que
donin per un canal i per segon canal si poguéssim emetre. Hi ha
un futur de Televisió Digital Terrestre en alta definició que
necessita d’una ampla de banda superior i creim que és una
circumstància a la qual no hauria de renunciar l’ens públic i
hauria d’estar primat respecte d’altres operadors amb les
freqüències de la Televisió Digital Terrestre. De fet, així estam
actuant i ja ens hem dirigit als òrgans pertinents per demanar
que amb aquest nou panorama que s’obrirà amb el segon i tercer
multiplex, l’ens autonòmic en pugui disposar de més de dos que
és el que tenim actualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

6) Pregunta RGE núm. 8595/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de l'equip de direcció d'IB3.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 8595/08, relativa
a la reducció de l’equip de direcció d’IB3 i per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem donar la benvinguda,
no només al director general d’IB3, a qui com sempre agraïm la
seva presència, sinó també a la nova incorporació de Pere
Terrassa, una persona que entenem de reconegut prestigi dins
l’àmbit de la gestió, estimat per tots aquells que estimam altres
institucions, com és el Reial Mallorca i, sense cap dubte, una
persona que esperam que compleixi els difícils encàrrecs que de
vegades es poden fer des de l’administració. Estam convençuts
que sense cap dubte hi posarà tot el seu esforç. Donam també la
benvinguda a tots els altres companys d’IB3 que vénen avui en
aquesta comissió.

Amb la pregunta RGE núm. 8595/08 bàsicament el que
volem aclarir és que s’ha parlat d’una reducció de l’equip
directiu, saber de l’equip directiu de 15 persones que hi havia
abans, quantes se n’han acomiadat per arribar a la xifra de nou
membres que s’ha anunciat en els mitjans de comunicació?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, celebr, ho dit de tot cor, que
haguem encertat en la figura d’un director gerent que
estratègicament és molt important per a un ens com és la
radiotelevisió que afronta una època carregada de complicacions
ecòmiques i una època de crisi que sobretot afecta el mercat
publicitari i les arques de la comunitat autònoma que no ens
permeten tenir un pressupost com ens agradaria i hem hagut
d’estrényer-nos el cinturó de cara a l’any 2009. De ver que
agraesc les bones paraules de felicitació per al director gerent.
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La seva incorporació, efectivament, va dur implícita una
reestructuració quant a l’equip directiu. No li amagaré que les
coses encara no estan com voldríem, per això si recorden la
meva primera intervenció, he dit que la fita és dia 1 de gener del
2009 i que de manera transitòria estam organitzant equips de
feina. Consideram que tenir un comitè de diercció de quinze
directius era poc operatiu i costós. El que hem fet ha estat optar
per un equip directiu de mínims, reduint-lo només a nou
membres, amb els efectes que això ha tengut per a aquells
membres que han sortit que, de manera transitòria, alguns
continuen dins l’ens públic. No li puc avançar com afectarà,
però sí li puc assegurar que IB3, dia 1 de gener -si no abans,
intentarem que sigui abans, tot això depèn de quan puguem
tancar un acord amb el comitè d’empresa- haurà reduït el seu
equip directiu i tendrà el capítol 1 de personal inferior al que hi
havia quan nosaltres vàrem entrar.

A això, m’hi he compromès dues vegades al Consell
d’Administració i ho faig també públicament en aquesta
comissió de control, i esper comptar amb l’ajuda del director
gerent per a aquesta difícil tasca, que no serà senzilla perquè
sempre afecta persones que han fet una feina inestimable i que
han deixat moltes hores i molts esforços en aquesta televisió,
però necessitam disposar d’uns equips de gestió i de personal
molt més àgils i operatius. Aquesta és la voluntat i la hi podré
concretar segurament en pròximes compareixences.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ja anunciava que el Sr. Pere Terrassa,
el nou director gerent, tendria una dificultat extra en la seva
activitat i és que vostè no li ho posa gens fàcil, és a dir, i aquí és
intentar fer la cuadratura del círculo perquè l’única cosa que
ens ha dit és que hi ha reducció de l’equip directiu, però no hi
ha cap persona acomiadada. Per tant, vostè podrà donar les
atribucions que consideri a la resta de les persones, amb la
diferència d’entre 9 i 15, però al cap i a la fi són dins
l’organització i continua sent un cost, que vostè diu que
racionalitzarà a partir del gener del 2009. Potser el que nosaltres
hem de fer és esperar a 1 de gener del 2009 per veure els efectes
definitius, però en tot cas, vostè no ha dit tota la veritat als
mitjans de comunicació quan anunciava que això suposava un
retall de les despeses d’IB3, això avui no és cap retall de les
despeses d’IB3 en allò que fa referència a aquesta qüestió i crec
que és un tema que no ha de passar desaparcebut i que en tot cas
és constatable i ha de ser constatat i està be que sigui constatat
a aquesta cambra, al Parlament de les Illes Balears, ja que no ho
ha estat als mitjans de comunicació. 

El que li demanaria en tot cas és que al futur, en les seves
declaracions als mitjans de comunicació, sigui bastant més
exacte, bastant més estricte i que per tant, quan diu que això ha
suposat una reducció del cost per a IB3, almenys digui que ho
serà a partir d’una data concreta o per quan tengui previst
regularitzar aquesta situació perquè el cas que avui constatam
és que no hi ha hagut cap acomiadament específic que provoqui
aquesta reducció, no hi ha una reducció de cost avui a IB3, el

que hi ha en tot cas és una reestructuració, que vostè és lliure de
fer.

Vostè parla que aquesta reducció és un tema que s’ha de
parlar amb el comitè d’empresa, no, aquí parlam de càrrecs de
confiança i els càrrecs de confiança els designa vostè, els pot
deixar vacants i els pot acomiadar vostè quan vulgui, per tant,
té plena capacitat per fer-ho. El Sr. Pere Terrassa tendrà la
dificultat de quadrar els números i una inqüestionable capacitat
tècnica, però amb una també constatada dificultat política que
crec que hi afegeix vostè amb la seva gestió. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica tè 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. Em sap greu, Sr. Serra, que vostè
pensi que jo engany qualcú o que falt a la veritat. Si vostè
repassa les meves declaracions que hi pugui haver als mitjans de
comunicació, mai no vaig dir que reduir de 15 a 9 directius fos
per estalviar doblers, vaig dir que reduíem els membres del
comitè de direcció -i això és veritat- i que congelàvem els sous
de l’equip directiu per al 2009 -que crec que és un estalvi
almanco dins els pressuposts del 2009- i li he explicat aquí que
aquests canvis seran progressius i que seran dins aquest any
amb la fita posada dia 1 de gener del 2009. Per ventura jo
entenc la seva impaciència, però no es preocupi que el
complauré en el moment oportú.

També li he de dir que quan dic que remodelarem l’equip
directiu i he parlat del comitè d’empresa no és perquè això sigui
una qüestió que correspongui al comitè d’empresa,
efectivament, correspon al Consell d’Administració perquè, si
vostè ho recorda, l’estructura de la plantilla depèn del Consell
d’Administració, per tant, els directius no els crea el director
general, sinó que el director general eleva una proposta d’una
plantilla orgànica al Consell d’Administració i pensava que era
el més intelAligent dur-ne una, no dur cada quinze dies o a cada
Consell d’Administració un canvi de plantilla perquè ens
podríem tornar tots un poc descentrats en aquest aspecte.

Per tant, treballam per dur una sola proposta que durà els
canvis de l’equip directiu, efectius, i durà també la
reestructuració de la resta de departaments de l’ens públic, la
ràdio i la televisió, amb la qual cosa crec que és més interessant
arribar amb una sola proposta, hi ha una part d’aquesta proposta
que sí va consensuada amb el comitè d’empresa i l’equip
directiu, sortirà una proposta de la Direcció General i del
director gerent que esper que compleixi l’objectiu que té marcat,
que és que siguin més operatius i que tenguem un estalvi
econòmic amb un capítol 1 inferior a èpoques anteriors. 
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Aquest és el nostre objectiu, esperam complir-lo i llavors sí
que me la jugo en el sentit que si no complim haurem dit una
mentida o almanco no haurem complert amb un compromís. 

Aprofit també per reiterar-li que una altra de les mesures que
s’han aplicat quant a l’equip directiu, si vostè ho recorda, és que
hi va haver una reducció del sou del 10% a aquests directius,
amb la qual cosa tenc uns directius que cada vegada, en lloc de
tenir millores i compensacions per la feina que fan, tenen una
congelació de sou, una reducció de sou i ara una reducció de
l’equip, que sempre ajuda tenir més directius, entre els directius
ésser més sol ajudar més que no que un tot sol s’hagi de menjar
més àrees, no? En aquest sentit, vull destacar aquí l’esforç que
fan els directius per saber que s’enfronten a un repte complicat
d’una televisió amb un problema bastant complex i amb una
reducció constant i permanent de les seves retribucions per a la
feina que fan. Jo diria que cada vegada fan més feina i cobren
menys, però bé, què hi farem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

7) Pregunta RGE núm. 8596/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de l'equip directiu d'IB3.

Per formular la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 8596/08, relativa a cost de l’equip directiu d’IB3, té
la paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Diuen en castellà que obras
son amores y no buenas razones i de moment vostè ens parla
d’una reducció econòmica del 10% del sou de l’equip directiu,
però ens parla que, de moment, el que hem vist i el que hem
pogut constatar és un augment de l’equip directiu. Estic d’acord
que potser hem d’esperar que aquesta reducció sigui efectiva,
però convindrà amb mi, que si és oportú o si és intelAligent o no
és intelAligent dur al Consell d’Administració una proposta de
reducció també té una relació directa amb el tema de cost. No
m’hauria sabut greu dur un punt a l’ordre del dia a cada Consell
d’Administració mensual que vostè que fa si fos per reduir cost
i fos per proposar baixes com vostè consideràs oportú. Crec que
no és un trauma per a ningú i a més és un avantatge per complir
amb allò que vostè va dir als mitjans de comunicació que el que
volia era fer una reducció econòmica.

Per tant, constat -i ja lligam amb aquesta pregunta que feim
a continuació- que en tot cas, potser vostè no va dir cap
mentida, però va faltar a part de la veritat o be a la part que li
interessava perquè va parlar que a partir d’ara hi hauria nou
persones a l’equip directiu, vostè va parlar que a partir d’ara
seria més econòmic, i cap de les dues qüestions, efectivament,
s’han pogut constatar. 

Per tant, li demanam si és possible, si vostè és tan amable,
quin cost té a l’actualitat l’equip directiu de l’Ens Públic de
Radiotelevisió a les Illes Balears, incloent els mitjans que
gestionen, tenen ràdio i televisió? Entenem que, efectivament no
s’ha rebaixat cap dels llocs directius actuals, sinó que ben al
contrari, s’ha augmentat en dues persones.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta formulada, 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. A la pregunta, quin cost té l’actual
equip directiu de l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes
Balears, incloent els dels mitjans que gestiona?, la resposta és
que costa 662.375,79 euros. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Res, simplement és per fixar
la quantitat, crec que és important i crec que a la següent
pregunta podrem contrastar opinions vers aquesta qüestió i
entenc que la xifra que vostè ha donat recull, precisament,
aquest augment de les dues persones que ha introduït a
l’actualitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

8) Pregunta RGE núm. 8597/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de l'anterior equip directiu d'IB3.

Passam, llavors, a la vuitena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 8597/08, relativa a cost de l’anterior equip
directiu d’IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta, 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).

A dia 1 de setembre el cost era de 953.752,04 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors, en torn de rèplica, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m que dubti d’aquesta
qüestió i li demani per tant la diferència que vostè apunta
respecte d’un cost i d’un altre, ens acaba de constatar
precisament a la pregunta anterior que no ha acomiadat a cap de
les quinze persones que eren part de l’equip directiu, ben al
contrari n’hi ha afegit dues. Vostè ens ha dit que a partir de l’1
de gener es veurien aquest canvis i que serien a la baixa i la
contestació que ens dóna és que hi ha una diferència de prop, o
fins i tot més, de 300.000 euros entre l’equip que tenia abans de
fer aquesta reestructuració i que efectivament hi ha hagut una
baixa important en aquesta... Entenc que aquí podem fer un joc
d’aplicacions de despeses. Si vostè el que ha fet és aplicar unes
despeses a l’equip de càrrecs directius i reduir, per tant, la
quantitat, perquè en qüestions d’aplicació vostè fa un
malabarisme de nombres, bé, potser és una solució. Jo crec que
no és l’adequada i que falta la transparència necessària a una
comissió d’aquestes característiques a una entitat i a una
institució com és el Parlament de les Illes Balears.

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. Sí, he estat concís, però vaja, solc
pecar més per parlar massa que no per no parlar, vull dir que no
tenc intenció d’amagar cap dada. Si em demana la diferència,
queda aclarida perquè la xifra que li he donat abans corresponia
als membres del Comitè de direcció, amb aquesta reducció de
persones que hem fet, per tant, el Comitè de direcció actual
d’IB3 seria de 662.000 euros, el que tenia la meva antecessora
era de 839.000 euros, això el que eren els membres del Comitè
de direcció. Ara, si vostè em demana a aquesta segona pregunta,
hi ha aquesta diferència dels directius que paga avui IB3 i els
que paga dia 1 de setembre la xifra és de 953.000euros com li
he dit, 553.752,04, però perquè es faci una idea de la proporció
li diré que la meva antecessora, aquest equip directiu, és a dir,
el que tenia dins el Comitè de direcció i els que no els hi tenia
li costava 839.672.

Bé, són xifres que, vull comparar una mica la diferència
entre el que nosaltres gastam avui i el que es gastava abans, i
apuntar també com li he dit que la nostra intenció és reduir els
costos d’aquest capítol i del de personal. Per tant, la feina a dia
d’avui està a mig fer dins IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 8598/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció del pressupost d'IB3 per al 2009.

Passam a la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 8598/08, relativa a reducció del pressupost d’IB3 per al
2009. Per formular-la té la paraula el parlamentari del Grup
Popular, Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Parlam de reduccions econòmiques
a l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes Balears i per tant,
intentam constatar aquells capítols que són reduïts i no
constatar-ne uns altres. Vostè acaba de fer una altra fatxenderia
a la seva resposta amb un malabarisme d’aplicacions
pressupostaries i a més amb una resposta que no té res a veure
amb el que se li ha demanat, que és què costava l’equip anterior.
Crec que la pregunta anterior parlava del cost a dia 1 de
setembre i efectivament, com ja havia anunciat anteriorment,
vostè ha fet un malabarisme d’aplicacions pressupostàries.

Perdoni’m, però li demanaria un mínim de sinceritat a la
resposta que li fem a continuació, que té a veure amb la serietat
necessària -li torn a dir- de les repostes a una cambra d’aquestes
característiques com és el Parlament de les Illes Balears i on
vostè ha de donar comptes de totes i cada una de les qüestions
i permeti’m que li digui que no quadra, i que no el pugui creure,
quan vostè em diu que no hi ha una reducció de l’efectiu
directiu, que no hi ha hagut cap acomiadament a l’equip
directiu, no obstant això, això suposa un estalvi de 300.000
euros. Permeti’m que no el cregui i a més dubti dels seus
arguments de la pregunta anterior i dels que ens pugui donar al
futur com succeeix en moltes ocasions en la seva missió i ara
entenc moltes coses de molts dels continguts que s’emeten.

En tot, cas la pregunta diu, quines reestructuracions farà el
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes
Balears al pressupost de l’entitat de la seva responsabilitat per
adaptar-se a l’anunciat retall de la dotació econòmica de 75 a 69
milions d’euros?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta, 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. Si vostè no em creu, crec que més
aviat té un problema vostè que no jo perquè jo dient-li la veritat
ja he acabat i supòs que aquí haurà de demostrar vostè que no li
dic la veritat i no jo demostrar que li dic la veritat. O sigui, si jo
li dic deu ser el que hi ha. Per tant, pressuposarem que jo
sempre li dic la veritat fins que vostè em demostri que li dic
alguna mentida, ho dic perquè si no respectam aquests escenari,
idò vostè constantment dirà que dic mentides i semblarà que falt
a la veritat i jo li contest les dades tal com són i estic segur que
he contestat la seva pregunta quan em diu, quin cost tenia?, i jo
contest... quin cost té o sigui, quin cost té l’equip directiu?, jo li
contest quin cost té. No sé, no sé amb què falt a la veritat, però
li repetesc que si no em creu, escolti’m li poso les dades i la
resta és un acte de fe o la té o no la té, tampoc no la hi puc
exigir. El que sí li demanaria és que sigui..., que s’ajusti a la
realitat i si vostè m’acusa de no dir alguna veritat, demostri’m
on dic mentides, m’agradaria que ho poguéssim contrastar. Li
assegur que puc cometre un error, però amb l’intenció
d’enganar aquesta cambra, a la qual respect molt perquè és la
càmara legislativa de les Illes Balears, doncs no és la meva
intenció dir cap mentida.

I contestant la pregunta que vostè em fa sobre quina és la
reestructuració que farem, idò alguna d’aquestes és,
efectivament, reajustar equip directiu i equip de personal d’IB3.
Una altra serà adaptar la despesa fins al nou pressupost, és a dir
allà on puguem millorar i ser més eficients en la nostra gestió.

Com? D’entrada ja hem donat una passa bastant important
i és que els serveis informatius i els serveis tècnics s’han
adjudicat aquesta setmana passada per un import un 39%
inferior al que es tenia contractat abans. Ha estat una despesa en
xifres absolutes de 10 milions d’euros menys en costs que ha
tengut l’ens autonòmic, ara veurem si amb aquesta reducció de
cost també som capaços que aquestes empreses ens prestin un
servei com el que han prestat fins ara, almanco aquesta serà la
nostra exigència, a això s’han presentat i aquests són els
concursos que han guanyat.

Farem això i també farem totes aquelles altres coses que
puguem fer per reduir la nostra despesa i de manera transversal
a tots els departaments, de fet, s’estan revisant tots els costos i
tots els contractes que es tenen, com ja es va fer al seu moment,
intentarem ajustar-nos a aquest pressupost.

També s’ha de dir en aquest cas que hem tengut la
colAlaboració del Govern, que ha assumit despeses que fins ara
eren pròpies de l’ens autonòmic, el Govern les ha assumides
com a pròpies de la comunitat autònoma, no tant de l’ens públic.
Un dels casos més notables seria el cost de transport i difusió de
la senyal de la resta de televisions autonòmiques, com és el cas
de Canal 9 o TV3 o el Punt 2 o el 33, això tenia un cost
important per IB3 i l’assumirà el Govern. Un altre cost
important són els convenis amb el Mallorca, de patrocini, es va
arribar a un acord abans de l’estiu amb la Conselleria de
Turisme, si vostè s’hi fixa des que ha començat aquesta
temporada els jugadors del Mallorca ja llueixen Illes Balears al
frontal de la samarreta i això serà un ingrés que tendrà IB3
d’aproximadament 1.200.000 euros, si no ho record malament,

que contrarestarà el cost que té per a nosaltres l’acord amb el
Mallorca. 

Dic això perquè són moltes les iniciatives que prendrem per
intentar ajustar-nos a aquesta aportació pressupostària que
tendrem de cara a l’any que ve i sobretot les que vendran en un
futur perquè l’objectiu amb el Govern és que aquesta aportació
del Govern vagi minvant. Al mateix temps, també intentarem
augmentar els ingressos amb fórmules més imaginatives per
tenir accés a una sèrie d’anunciants que fins ara no hi han pogut
arribar, el cas més notable ha estat la incorporació de la (...) de
Forta, que ens porta uns ingressos publicitaris que ens situen
cada mes en una xifra superior al mateix període de l’any
passat, però evidentment uns ingressos de 3 milions d’euros a
final d’any no són suficients. El nostre objectiu seria augmentar-
los notablement i per això, posarem en marxa un pla de
màrqueting amb la intenció que es comenci a aplicar també a
partir d’1 de gener amb la fórmula de cercar patrocinadors no
tan sols de programació de tota la cadena i amb aquesta línia
hem començat a treballar.

Per tant, intentarem ajustar costos a totes les àrees que
puguem, començant pel personal fins als contractes de
producció i intentarem millorar ingressos propis, ja sigui amb la
publicitat o amb el patrocini o amb serveis extres que pugui
prestar la televisió que els estam estudiant.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Essencialment, com diuen en castellà
veleidades, és a dir, m’agradaria que en seu torn de
contrarèplica ens donés l’oportunitat de valorar altres qüestions
efectives a part de la que ens ha dit abans del tema de personal,
que permeti’m que ho dubti, però és que vostè ha vengut a
aquesta cambra avui a dir-nos precisament davant tots els
presents, i fins i tot davant els mitjans de comunicació alguns
per cert dels seus, que vostè no ha reduït l’equip directiu i por
arte de birlibirloque, deu tenir vostè una vareta màgica o la té
el Sr. Pere Terrassa, la qual cosa, si l’he d’atribuir a un dels dos,
quasi la atribuiria més a ell, idò una capacitat encantadora i
fantàstica que ja voldria per a la meva economia personal de
reducció de costos sense renunciar a l’equip directiu, per la qual
cosa li alab el gust, però permeti’m que almanco ho dubti.

Per altra banda, vostè quan li demanam per la reducció de
costos, que per cert ni més ni menys de 75 a 69 milions d’euros,
que ens va bé i ens sembla bé, diu vostè que retallarà equip
directiu, està per veure, vostè ens cita que retallarà després els
fixes, permeti’m que digui, quins?, que ha adjudicat els serveis
tècnics per un 39% menys, bé, de moment el que nosaltres
sabem és que a Eivissa i a Menorca hi ha menys personal i que
això no indica un major servei ni un millor servei ni molt manco
contribueix a les desconnexions que comentava abans, d’aquest
tema ja en parlarem un altre dia, però sembla que no va per
aquest camí i ens anuncia als mitjans de comunicació, potser de
manera inexacta, la funció del que vostè diu, que hi ha un
augment de 300.000 euros a una adjudicació concreta respecte
a altres ofertes, amb la qual cosa, com a mínim, idò encara hi ha
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300.000 euros respecte a ofertes que eren 300.000 euros més
econòmiques, jo no sé si això era l’adequat o no era l’adequat,
vostès ho sabran, però com a mínim constatam que hi havia una
oferta 300.000 euros més econòmica que vostè ha deixat de
considerar. No així, vostè també anuncia que tendrem una nova
seu a Palma, llunyíssim, a Calvià, i una a Alcúdia, curiosament
amb interessos més que constats per part d’Unió Mallorquina a
un municipi i a l’altre i amb una presència més que constatable
d’Unió Mallorquina a un municipi i a l’altre, no sé si això també
contribueix al seu retall de despeses, estaria bé que ho explicàs,
no estaria de més.

Altres qüestions com colAlaboracions i cost que ha assumit
el Govern, fet que ens sembla fantàstic i meravellós, però que
també necessitaríem que ens ho concretàs i quan parlam de
dotació econòmica extra, vostè ha introduït el tema d’ingressos,
que és una qüestió que vam parlar en el seu moment, encara
esperam que doni resposta a aquest parlament a una qüestió que
es va aprovar en una proposició no de llei al Ple del Parlament
en què es parlava que ens presentaria a aquesta cambra un pla
precisament en aquest sentit per millorar els ingressos i per
identificar el públic objectiu al qual vostè s’ha d’adreçar i
encara, avui per avui, l’esperam.

Per tant, tampoc no tenc gaire garanties que anem per bon
camí en aquesta qüestió tot i que li desitjo que, efectivament,
sigui així pel bé de tots els ciutadans de les Illes Balears. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica el Sr. Martorell
té la paraula i li record que no li queda molt de temps.

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

Puc parlar aviat, gràcies, Sr. President. La seva teoria
d’Alcúdia cau perquè no se sustenta, no hem tancat la delegació
d’Inca ni la de Manacor, per tant, crec que és un poc surrealista
la seva idea que hem posat una delegació a Alcúdia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra.

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

... perquè Unió Mallorquina tengui la batllia d’Alcúdia. Si
això fos veritat hauríem tancat la de Manacor i la d’Inca. 

Parlant més seriosament, vull que entengui una cosa, si hem
de reduir costos, hem de reduir costos i això significa que hem
de passar amb menys gent. Vostè em dirà que intenta defensar
els periodistes i que traguem fora els directius, escolti, supòs
que aquí se’ns jutjarà per la gestió i serem bons gestors si som
capaços de fer uns bons informatius sense costos de personal
com a horitzó màxim, no?, per tant, això voldria dir que són
bons. Crec que IB3 no hi és per contractar periodistes, sinó per
fer un servei, si som capaços de fer-lo amb menys periodistes,
reduir costos, serà un èxit de la nostra gestió. Per tant, tendrem
els periodistes necessaris i només per fer la feina. Ho dic perquè
una altra vegada un company seu dins el Consell
d’Administració també em va plantejar que era una pena que
quedàs gent al carrer, jo també ho lament, però crec que
l’objectiu, i crec que així està a la nostra encomana, no és
contractar gent perquè no tenim els doblers per crear llocs de
feina, per a això hi ha una societat del benestar que té un servei
d’atur, seguretat social, per a això hi ha altres àrees de
l’administració, IB3 el que ha de tenir són els periodistes
necessaris per fer aquella feina i això és el que intentam fer. Per
tant, no crec que se’ns pugui retreure si passam amb més o amb
manco periodistes perquè no és el nostre objectiu i si no,
digui’m vostè quants vol que en tenguem.

De tota manera, el que sí li puc dir és que aquests retalls
pressupostaris seran transversals i afectaran moltes àrees i crec
que haver començat pels serveis informatius i pels serveis
tècnics i reduint la factura en 10 milions d’euros, bé n’estam
bastant orgullosos, no sé vostè quina valoració en fa, però ja
hem començat a estrènyer el cinturó de la casa amb aquest ajust
pressupostari que afectarà també altres produccions i això anirà
en cadena. 

Estam en aquesta fase, vostè em demana conclusions, crec
que entenc la seva necessitat de tenir respostes, però li podria
dir que encara és un poc prest pel que ens hem plantejat i que
segurament ja venim amb una cosa damunt la taula, ja hi ha el
concurs dels serveis tècnics d’informatius per 10 milions
d’euros manco, crec que tenim un bon punt de partida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

10) Pregunta RGE núm. 8599/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retalls pressupostaris al 2008.

Passam a la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 8599/08, relativa a retalls pressupostaris al 2008, per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. En part ens ha contestat, però
li demanam que ens doni un detall més concret, que no ens ha
facilitat a la pregunta anterior i que crec que es mereix aquest
parlament i que ens duria a tenir informació concreta sobre
retalls específics.

Miri, si he de triar preferesc que es carreguin molts més
directius i manco periodistes, posats a triar. I posats a triar
m’agradaria una televisió que representàs totes les illes, vostè a
sobre opta per engreixar Mallorca i reduir Menorca i Eivissa, el
que no diu molt de l’objectiu d’equilibri territorial que desitja
i li ho diu una persona que va participar en el pacte amb el seu
partit de la creació d’aquesta televisió. Precisament, si una cosa
teníem molt clara era la necessitat d’estructurar la nostra
comunitat autònoma respectant la representació que havia de
tenir, culturalment, dins l’àmbit dels mitjans públics, que vostè
no respecta en absolut per tot allò que veim. Vostè ens parla de
grans (...), ens parla de grans dificultats tècniques per arribar a
tenir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, sap que s’està desviant moltíssim de la pregunta.

EL SR. SERRA I TORRES:

Té tota la relació del món.

EL SR. PRESIDENT:

L’he deixat una estona.

EL SR. SERRA:

Sí, té tota la relació del món perquè miri, això té efectes
pressupostaris, igual que té efectes pressupostaris el fet de dotar
o no dotar una delegació a Eivissa o dotar-la a Menorca i
permeti’m que digui que fins i tot ha tengut i té efectes dins el
2008, que és la pregunta que precisament faig a continuació i
que fins i tot i si parlàssim del senyal, també tendria una
concreció econòmica més que constatable que avui per avui
precisament va en sentit contrari, en un sentit absolutament
centralista, que diu molt del tipus d’aplicació de despesa que es
vol fer als pressuposts tant del 2008 com del 2009. És una
qüestió que li assegur que ens preocupa grandiosament, però
respectant el criteri del president que sempre, com a persona...
amb claredat ens expressa allò que... i objectiva d’aquesta
cambra, el respectarem i tallaré aquesta intervenció per donar
pas a la seva resposta que esper que sigui el més concreta
possible, com de fet he de lamentar que no ho hagi estat a la
pregunta anterior.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Miri, jo ni acomiado directius ni
periodistes, el que tenc és el compromís de reduir el capítol 1 i
de reduir la facturació d’IB3, per tant, periodistes no
n’acomiadam perquè IB3 no té periodistes, té un contracte a uns
serveis informatius i intentam que ens doni el millor servei al
millor cost. Aquest és el nostre objectiu que supòs que també
entendrà que l’hem d’aconseguir, sempre i quan ens donin un
servei que és el que volem, tenir informació de totes les illes i
tenir un servei el més descentralitzat possible i el més
“capilAlar” possible, és a dir, estant allà on es produeix la
notícia. Per tant, crec que és interessant els serveis que se’ns
ofereix.

Quant al que vostè em demana de si el pressupost de 2009
tendrà qualque incidència al 2008, no sé què vol que li digui, el
pressupost del 2009, és 2009, i el 2008, és 2008. Per tant,
administram el del 2008 com podem i el 2009 serà el 2009. Vull
dir, els contractes que hem adjudicat entren en vigor dia 1 de
gener del 2009 i van al pressupost del 2009, el del 2008 idò, és
una feina constant en què intentam ajustar costos i miram que
no sigui una calça desfeta IB3 i miram de no tenir contractes
estrelles com ens vàrem trobar al passat, vull dir que miram
moltes coses i intentam que les coses no siguin com algunes...,
no es facin com es feien abans i altres es continuïn fent com
sempre perquè estan ben fetes. 

Això és el que li puc dir, vull dir que forma part de la nostra
dinàmica diària ajustar els costos i mirar d’augmentar els
ingressos, però els canvis estructurals entraran en vigor dia 1 de
gener del 2009, que és quan entra en vigor el pressupost del
2009.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Teníem l’esperança que
efectivament allò que vostè ha dit en tantes ocasions, que la
seva intenció ha estat en tot moment reduir costos dins
l’exercici, tengués també una evidència clara dins el que
executam actualment, entenent que efectivament els canvis no
es poden fer d’avui per demà i que moltes qüestions que fan
referència a despeses fixes i a algunes de variables es puguin
introduir progressivament i lamentam que les úniques que
s’hagin constatat de moment és que Eivissa, Menorca i
Formentera es queden amb menys delegació, que s’opta per un
concurs públic, on efectivament hi pot haver una reducció, vostè
parla de milions, però el que no diu és en quants d’anys, per
cert, no és siguin 10 milions en un any i el que constatam és que
vostè, a l’hora de triar per un concurs públic, del que parla és
d’acceptar una proposta 300.000 euros més cara que les altres.
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Si això és el tipus de conseqüències que té sobre el nostre
pressupost, idò hem de lamentar que entenem que no és
l’adequat i, en tot cas, en farem el seguiment oportú per avaluar
què presentarà vostè al Parlament properament.

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).

No, que aquesta reducció de costos intentarà ser
consecutiva, és a dir, quan acabi el 2009, intentarem també el
2010 reduir despeses, vull dir, no estam només davant l’horitzó
del 2008, ja li he dit que tenim l’acord amb el Govern d’intentar
minvar cada any l’aportació econòmica del Govern a (...)
autonòmic de les Illes Balears, intentam nosaltres sobretot, si
podem, augmentar els ingressos, vull dir..., el que li he dit
abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. 

11) Pregunta RGE núm. 8600/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació del Sr. José Jaume a programes
d'IB3.

Passam a l’onzena i darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 8600/08, relativa del Sr. José Jaume a
programes d’IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar-la 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. Zero.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Permeti’m que faci una pregunta complementària, estaria
vostè disposat a dimitir si hagués dit una xifra inexacta a aquest
parlament?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Això és irregular, Sr. Serra, però Sr. Martorell, contesti el
que vulgui i si no vol contestar, no contesti.

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

Escolti’m, a mi no em consta que el Sr. Jaume rebi cap
compensació de l’Ens Públic de Radiotelevisió per la seva feina,
a mi no em consta, i al meu equip directiu tampoc, si vostè la
troba, dugui-me-la i l’haurem enganxat, però que em consti...
perquè a més vaig demanar que no cobràs res i no cobra res, ni
hem trobat res ni jo he donat cap ordre perquè cobri res. Si algú
li paga, escolti’m... jo li puc dir que IB3 no li paga res, ni l’ens
públic i els meus directius tampoc no han trobat res. 

Si vostè ho troba, dugui-m’ho perquè haurà de renunciar a
això, perquè ha de fer una feina, perquè té un acord
d’exclusivitat amb un altre mitjà on fa feina i per tant, no pot
cobrar res per fer aquesta feina. Per tant, si ho troba, digui-m’ho
perquè deixarà de fer feina a IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només ens queda
agrair la presència del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió
a les Illes Balears i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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