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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui, hem de lamentar aquest retard que no és imputable a
ningú. En primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.
No.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes RGE núm. 9785, 9786, 9787, 9792, 9793, 9784,
9794, 9795, 9796 i 9797/08. 

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Maties Salom, director adjunt; Francesca Jaume, directora de
gabinet; Pedro Terrassa, director gerent; Caterina Sitjar,
directora d’IB3 Ràdio i Joan Seguí i Galván, directora d’Antena
d’IB3 Televisió. 

Passam a les preguntes. Per formular la primera pregunta de
l’ordre del dia d’avui, la deixarem pel final, com ja havia dit, era
de la Sra. Margarita Mercadal, que en aquest moment no és
aquí.

2) Pregunta RGE núm. 9786/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a índex d'audiència d'IB3.

Per formular la que és a l’ordre del dia la segona pregunta
del dia d’avui RGE núm. 9786/08, relativa a índex d’audiència
d’IB3 intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, l’autor.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els assistents, bon dia
Sr. Director General, gràcies per la seva visita i compareixença.

Des del Grup Parlamentari Socialista som conscients que
una televisió pública de qualitat, que ja des de fa uns anys s’està
assentant dins l’aspecte mediàtic de la nostra comunitat, ha de
tenir present molts d’eixos distints. Un d’aquests és asseure la
televisió de les Illes Balears -i un poc també l’ens en conjunt-
dins la societat de les nostres illes. Per això volíem conèixer si

és possible el nivell d’audiència de la televisió de les Illes
Balears, d’IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. 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. Dalmau, les dades d’audiència,
primer voldria emmarcar el concepte d’audiència, aquests
índexs d’audiència, què signifiquen per a la Direcció General
d’IB3. Per a nosaltres, com vàrem dir la primera vegada que
vàrem comparèixer a aquesta cambra, no és el nostre primer
objectiu a l’hora d’enllestir la feina perquè som plenament
conscients que som els responsables d’uns mitjans de
comunicació públics que tenen altres objectius de servei al
ciutadà i per tant, no és el criteri màxim de selecció de la nostra
programació, de ràdio o de televisió, l’anar tot per l’audiència.
Tal i com vaig dir aquell dia, per a nosaltres l’audiència és més
aviat un reconeixement que un objectiu en si mateix.

Dit això, li diré que és evident que s’ha de cercar el constant
equilibri entre l’utilització de recursos públics i també els
índexs d’audiència que haurien de ser òptims ja que si no
podríem tudar uns recursos que es posen a disposició d’aquests
responsables de ràdio i de televisió per fer una programació de
qualitat.

Els canvis en televisió són difícils i és evident que aquest
canvi té un element que l’emmarca notablement, que és el fet
que des del 24 de setembre de l’any passat la programació d’IB3
és íntegrament en català. Això, per lògica, ens dur a saber que
estam davant una comunitat bilingüe on no tothom coneix
aquesta llengua i amb una forta immigració que ens complica
molt més encara aconseguir índexs d’audiència que sí que
tenen, que poden aconseguir altres mitjans de comunicació, que
ho fan en castellà i que a més tenen un pressupost elevadíssim
comparat amb el nostre.
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Tot i això, sí que li vull explicar que començam ja a
comparar dades d’audiència de la televisió en català de l’any
passat i la televisió en català d’enguany, amb la qual cosa ja
podem comparar i tenir unes dades aproximatives que ens
permeten parlar d’un producte molt semblant. En aquest punt,
li diré que l’evolució és positiva, la dada més recent que tenim
és l’audiència mitjana, la nota diríem de l’audiència d’IB3
Televisió durant els darrers quatre mesos, que ha estat
ascendent, augmenta una dècima cada mes i ens agradaria poder
mantenir aquesta tendència.

Vull emmarcar tot això dins un panorama audiovisual cada
vegada més variat amb una implantació de la TDT en augment
que diversifica molt més l’oferta de televisió. Aquí, a Balears,
tenim un còmput que són les cadenes temàtiques que sumen les
audiències de tot allò que no són les convencionals, que sumen
5 i 6 punts per damunt del que sumen a la resta de l’Estat
espanyol, perquè tenim una oferta molt àmplia quant a televisió
per cable i per satèlAlit, de la qual no disposen altres comunitats
autònomes. La implantació dels dos canals de televisió privat
d’aquesta segona onada com són Cuatro i La Sexta també ha
desbaratat molt més aquest escenari.

Tot i això, li puc dir que IB3 és líder absolut a Balears en
totes les emissions en llengua catalana, molt per damunt de Punt
2, de 33, de Canal 9, de TV3 i d’altres televisions que hi ha a les
Illes Balears, de manera notable. Per tant, amb aquest fet
diferencial tenim una presència notable. Estam en uns nivells
d’audiències semblant al que pugui tenir... per damunt del que
té, per exemple, La 2 de Televisió Espanyola o el que pugui
tenir Cuatro o el que pugui tenir La Sexta molts de dies que les
podem superar en audiència, però són tres les puntes de llança
en les quals IB3 a nivell d’audiència obté bons resultats. 

Una, la més notable, són els serveis informatius que
aconsegueixen audiències que superen el 20% a l’informatiu del
migdia i quant a nombres d’espectadors, no tant en share, però
sí en nombre d’espectadors, l’informatiu del vespre també
aconsegueix unes xifres molt semblants a les del migdia.

L’altra punta de llança és la ficció pròpia, enguany hem
estrenat aquesta sèrie que es diu Llàgrima de sang, que
aconsegueix unes xifres extraordinàries perquè pensin vostès
que és una sèrie que està, ara mateix, al capítol 35 i en té 200
aquesta primera tongada i aconseguim audiències en hora punta
d’un 10% en nombre d’espectadors per damunt dels espectadors
que té l’informatiu del migdia, perquè es facin una idea de la
notorietat d’aquesta sèrie, de la qual estam molt orgullosos
perquè crec que hem aconseguit un producte de ficció de molta
proximitat i d’una extraordinària qualitat. N’estam molt satisfets
i esperam que també hi hagi un reconeixement més enllà de les
Illes Balears, un reconeixement que de fet ja ha arribat dins el
marc del Consell d’Administració i a altres esferes de la qualitat
d’aquest producte que emetem.

Després, l’altra punta de llança en la qual aconseguim bons
resultats i també crec que connectam amb l’espectador són les
retransmissions esportives. En aquest sentit, tenim una àmplia
oferta de futbol de tercera divisió, de segona, lliga ACB de
bàsquet i també el futbol de primera divisió que, a més ara, si
l’any passat ens vàrem veure perjudicats per la famosa guerra
del futbol, enguany les coses han girat i justament en sortim
beneficiats perquè tenim dues retransmissions de futbol de
primera divisió durant el cap de setmana, una el dissabte vespre
i una altra el diumenge horabaixa. Això, sembla ser que es
mantindrà almanco fins que acabi aquesta temporada, però, si
em permet que li doni algunes xifres més concretes, aquesta
mitjana del mes d’octubre per exemple de l’any 2007 va ser de
4,6 i la d’octubre del 2008 ha estat de 4,7. És a dir, augmentam
el share, però la dada per ventura que sí m’agradaria destacar és
la de l’audiència acumulada, és a dir, el nombre d’espectadors
que contacten durant més d’un minut amb IB3 durant el dia que
està aproximadament en uns 300.000 espectadors cada dia, de
350.000. És a dir, més de 350.000 persones que miren durant
més d’un minut la programació d’IB3...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’anar acabant, el temps d’aquesta
qüestió....

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

Vaig concretant. I el que sí que li explicaré perquè entengui
una mica el tema de proporcions és que tenim menys share que
abans, però mantenim una miqueta menys de nombre
d’espectadors que no hi havia abans, si abans teníem
aproximadament un 10.000 espectadors de mitjana diària, és a
dir no el nombre de contactes diaris, sinó la mitjana durant tot
el dia, ara estaríem al voltant d’uns 8.000. És a dir, amb menor
tant per cent d’espectadors, sí que tenim més o menys els
d’abans. Això és perquè l’oferta de televisió està molt més
segmentada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir el Sr. Dalmau?

1) Pregunta RGE núm. 9785/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llocs de feina a
amortitzar.

Llavors, passam a la que havia de ser la primera pregunta de
l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 9785/08, relativa a llocs de
feina a amortitzar.

Per formular-la té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Margarita Mercadal, l’autora.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens ha arribat la notícia que IB3
du a terme una reestructuració de la plantilla que suposam que
és fruit de la política d’estalvi de l’ens públic. Ahir el Sr.
Director General va presentar el pressupost per a l’any 2009
amb una reducció del 17%. El meu grup ha manifestat en
diverses ocasions -i aquí ho repetirà- que aquesta nova etapa de
govern progressista si una cosa sap fer és rendibilitzar els
recursos. Per tant, si abans la nostra crítica cap a l’Ens Públic
d’IB3 era sobretot a tres punts, que resultava car, que estava
polititzat i que, en certa forma estava desequilibrat, suposam
que aquesta iniciativa de reestructurar plantilla ve a esmenar el
primer punt de la nostra crítica, que era cara. 

Per tant, en base a aquest preàmbul, li faig una pregunta, Sr.
Director General, ens pot informar en relació als llocs de feina
a amortitzar dins IB3? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. 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. Si em permet, per l’ordre... ens
referim a quins llocs de feina estam amortitzant i no tant als
criteris que s’han aplicat, perquè ara l’ordre del dia, per ventura,
avui duim un dia un poc atabalat, aniríem un poc... és aquesta,
els criteris, disculpin.

Primer de tot, he de dir que els criteris que ens han duit a fer
aquesta reestructuració de personal, sobretot ha estat, l’objectiu,
ajustar els costos al capítol 1 i intentar fer-ho sense que això
debilitàs l’empresa, vull dir que l’empresa no pogués oferir
prestar els serveis que oferia i també evitar que hi hagués un
expedient de regulació d’ocupació que ens podria complicar
encara més el procés i podria ser més perjudicial. 

Vull dir que ho hem fet amb criteris de consens amb els
representants dels treballadors, per a nosaltres aquesta
circumstància és molt important perquè s’ha estimat com a
prioritari la negociació colAlectiva, amb un màxim d’aspectes en
funció del que desenvolupaven i desenvolupen els agents socials
dins l’ens públic i les empreses associades, i se n’ha informat
constantment i s’ha fet colze a colze amb ells aquesta difícil i
poc agraïda tasca de fer un ajustament de personal. 

S’ha fet sobre criteris d’objectivitat, ja els ho vaig dir en el
seu moment, que aquesta operació es faria des de l’àrea de
gestió i per tant, amb criteris de distància i d’objectivitat, per
una persona que s’ incorporava a la televisió i per tant, tenia un
marge més objectiu per poder dur endavant aquesta tasca i s’ha
fet de manera coordinada amb els responsables d’àrea per tenir
un coneixement de detall de quins eren els ajustament que es
podien fer, s’ha fet valorant aquests llocs de feina i el perfil
professional de cada persona que els ocupava i no tenint en
compte la visió subjectiva de cada treballador en concret, sinó
mirar de tenir una mica de distància, optimitzant els recursos,
minimitzant també tot el que podíem el nombre

d’acomiadaments i com li deia, intentant minimitzar l’impacte
dels acomiadaments per evitar l’expedient de regulació.

Per a nosaltres ha estat, al final, un petit consol haver-ho fet
amb un acord final amb el comitè d’empresa, amb el qual dies
abans havíem signat el conveni colAlectiu, haver pogut  tancar
aquesta complicada tasca de fer el redimensionament de la
televisió, de la ràdio i de l’ens públic. Entenc que en una
comunitat tan petita com és Balears, on som 1.000.000
d’habitants i és molt fàcil que sempre hi hagi qualcú que coneix
qualcú, aquesta tasca tan complicada ha tengut efectes personals
i també -imagín- que tal vegada pot haver afectat qualque
diputat que potser conegui gent, tots coneixem algú que té
alguna vinculació amb l’ens públic o hi fa feina i per tant,
m’agradaria emmarcar un poc aquest terreny en el sentit que
s’ha fet amb la màxima objectivitat, ja que sabíem que era un
tema complicat i molt sensible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn... No vol intervenir, Sra.
Diputada?

3) Pregunta RGE núm. 9787/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a despesa total d'IB3.

Doncs passam a la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 9787/08, relativa a despesa total d’IB3. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Josep Maria Costa i Serra.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta és molt senzilla
i va una mica, crec les diferents preguntes del Grup
Parlamentari Socialista estan relacionades amb la intervenció
que ahir va fer el nostre portaveu en aquesta comissió. 

Per tant, la voldria enquadrar en el tema de la despesa dels
últims anys. Ahir ja va donar una explicació, però avui és una
pregunta potser més específica, quina és l’evolució de la
despesa any a any i quina és probablement la previsió
d’estabilitat de despesa que ha de tenir l’ens públic que vostè
presideix? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Josep Maria Costa. 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. Em remetré a les dades que els vaig
facilitar ahir, més concretament, la despesa de l’any 2006, sobre
pressupost, era 42.128.361, al 2007 de 53.596.273, al 2008 de
52.615.389 i la provisió de despesa per a 2009 és de 43.646.389.
És a dir, que tornaríem a unes xifres semblants a l’exercici de
l’any 2006.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 9 / 13 de novembre del 2008 145

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir, Sr. Costa?

4) Pregunta RGE núm. 9792/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acomiadament de
personal de la delegació de Menorca, Eivissa i Formentera.

Passam a la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 9792/08, relativa a acomiadament de personal de les
delegacions de Menorca, Eivissa i Formentera. Per formular-la
té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Misericordia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja han sentit que l’etapa
progressista consisteix a rendibilitzar els recursos, més que res
serà que l’etapa progressista es caracteritza a reduir llocs de
feina. IB3 ha enviat ja 14 treballadors a augmentar les llistes
d’atur a Balears, de 120 treballadors es perd un percentatge
important. Tot els que d’una manera o altra ens dediquem a la
política hem d’estar preocupats mentre hi hagi una sola persona
a l’atur i molt més greu és quan per la nostra gestió, en aquest
cas a IB3, aquestes llistes es veuen augmentades.

Lògicament vostè com a director general de l’ens públic és
responsable de les 120 persones que formen la seva plantilla,
però també ho és d’aquelles que indirectament treballen per a la
televisió i la ràdio de Balears. Vostè ha de donar explicacions
d’aquelles persones que el 31 de desembre acabaran el contracte
i no seran renovades en empreses que treballen a IB3 i serà allò
una sangria lamentable. Són persones encara (....) que vostè i els
que estam aquí coneixem i rere d’elles sempre hi ha un drama
personal, considerem que és una falta de respecte, que la seva
gestió ha comportat per a aquests professionals, aquesta i unida
a la política que vostè i la seva ideologia està imposant en un
servei públic que va néixer per cohesionar el nostre territori
insular i potenciar un (...) interessant a l’era de les noves
tecnologies. 

Considerem que les paraules, que la contestació a l’anterior
pregunta que tot això es fa amb el consens dels treballadors, bé,
no sé si està al corrent de totes les cartes que apareixen dia sí i
dia també als diaris de Menorca i estan tots els treballadors
d’informatius d’IB3 ràdio i televisió a Menorca, idò IB3 queden
49 dies, IB3 seguim pitjor. 

Ens pot donar una contestació que sigui molt més acurada?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. 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. Em sap greu, Sra. Sugrañes, que ahir
no hi fos perquè moltes coses de les quals encara té dubtes, les
vaig explicar ahir i varen quedar prou clares, però les hi puc
tornar repetir perquè les entenguin i els quedin molt clares.

Nosaltres no acomiadam més gent a Menorca i a Eivissa que
a Mallorca, vull dir, els criteris són exactament els mateixos per
a tot el personal i repetiré, però de manera esquemàtica, que és
el consens amb els representants dels treballadors, l’objectivitat,
l’optimització de recursos, la minimització del nombre
d’acomiadaments i la minimització de l’impacte sobre els
acomiadaments intentant evitar un ERO, un expedient de
regulació d’ocupació, però sí li faré una reflexió. Entenc que
vostès són oposició, però també vull que observi la seva
constant contradicció perquè si contractam gent, malament i si
l’acomiadam, també. Per tant, a vostès, no els va bé res. Jo ja no
sé què fer per tenir-los contents perquè si acomiadam gent,
problemes i si en contractam, també. 

Llavors, tenen el doble discurs que sempre fan el contrari
d’allò que feim. Crec que tenim un encàrrec que és estalviar
recursos i ho feim amb la major delicadesa sabent que això és
un tema complex i delicat. Jo li repetiré que no es tanca cap
delegació ni a Menorca ni a Eivissa, que s’ha fet d’acord amb
els sindicats i si vol li puc llegir la carta, el document que vàrem
signar amb els treballadors perquè entengui que una cosa són els
treballadors de l’Ens Públic de Radiotelevisió i l’altra són els
treballadors de les empreses associades que ofereixen serveis a
IB3. Si vol li puc llegir la nota, però crec que la deu tenir,
perquè la veig molt documentada en temes laborals i en els
afectes als treballadors, si li falta aquesta documentació la hi
oferesc perquè vegi que quan dic que s’ha fet dins el complicat
que és, evidentment per als treballadors no és agradable envestir
amb aquesta situació tan complexa, però entengui que ha afectat
totes les categories de la ràdio i de la televisió des de directius
fins a les categories inferiors i que s’ha fet sobre criteris
d’objectivitat. 

Li repetesc que em costa poder tenir una discussió una mica
centrada en aquest aspecte perquè quan feim una cosa ens
critiquen perquè la feim i si feim el contrari també ens critiquen
perquè feim allò contrari. Llavors, és difícil intentar mantenir un
poc de coherència des del nostre punt de vista, però tot i això, li
diré que ho feim des de la garantia que ho feim amb la major
coherència, és a dir, tenim menys doblers que no teníem abans
i ho hem d’ajustar d’alguna manera i ho hem de fer intentant
que aquests ajustaments afectin el menys possibles al producte
final que servim als ciutadans. Això crec que és el que intentam
i tant de bo ho puguem aconseguir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, vol intervenir, Sra.
Sugrañes? Té la paraula.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. És trist veure que totes
aquestes reduccions es fan sempre sobre les illes menors, bé, ja
sabem la ideologia de qui ens parla i el partit al qual representa,
però lamentablement hem de transmetre això a Menorca i a
Eivissa. Llavors, el que li podríem demanar és, com es cobrirà
aquesta feina? Perquè aquesta gent que... si hem de donar un
producte de qualitat, com el pensen donar?, si cada vegada
tenim menys personal, tendrem menys gent que pugui fer aquest
producte de qualitat del qual parla, què passa?, que el treball
d’aquestes persones era insignificant i per això, se’ls ha
acomiadat? Crec que, després del seu discurs, l’únic que no ens
cansarem de repetir és que el que fan vostès és sacrificar en
aquest cas les illes menors envers Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. 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. Entendré que les coses que diu no són
ajustades a la veritat perquè no té la informació suficient, no
perquè vulgui vostè mentir de manera intencionada, perquè no
és cert, no és cert, no és veritat que haguem tret més gent de
Menorca i d’Eivissa que de Mallorca. Miri, no és veritat, dels 15
n’hi ha 10 de Mallorca. Dels 15 n’hi ha 10 de Mallorca. Si entén
que 10 es major que 5, dividit per 2, crec que la proporció és
Mallorca 10, Menorca i Eivissa, 2,5. Com una simple aplicació
matemàtica. 

Ho dic perquè vostès insisteixen a dir que des de Mallorca
es vol acabar amb Menorca i Eivissa i jo amb molta paciència
i amb una actitud didàctica li explicaré una vegada i una altra
que no és veritat, que no castigam Menorca i Eivissa, que
nosaltres volem fer una televisió més de Menorca i amb més
presència d’Eivissa i que no és veritat que tanquem cap
delegació, ni és veritat que vulguem fer... No es cregui els
criteris del que veu publicat a segons quins diaris, que volem fer
una televisió de Mallorca, això no és veritat. Volem una
televisió, la que feim, de Balears. I crec que ho estam
demostrant i si mira IB3 també se n’adonarà de la presència
constant de Menorca i d’Eivissa.

Com ho farem amb menys gent? Escolti, sí, és un risc que
tenim, no li ho negaré. Intentarem que es pugui fer tant bona
feina com fins ara amb menys doblers i amb menys gent. Sí. Ho
aconseguirem? Ho veurem amb el temps, però almanco deixi’m
que ho provi. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 9793/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cessió d'un senyal de
televisió a TV3.

Passam a la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 9793/08, relativa a cessió d’un senyal de televisió a
TV3. Per formular-la té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Misericordia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, sens dubte, deuen fer una
televisió molt millor quan tenim un índex d’audiència fabulós.
Vostè abans ha comentat que IB3 Noticies tenia un 20% de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, centri’s en la pregunta, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bé, després ho faré anar. 

El passat dimarts, el darrer dimarts, ja va quedar clar en
sessió plenària que em sorprenia la cessió d’un canal de
televisió a Menorca a TV3. Aquí, ara, m’agradaria que
m’expliqués, en què consistirà aquesta cessió? Per què? Amb
base a què?

Les cessions entre televisions d’aquest tipus existeixen, però
es basen en acords, en convenis, que en el cas que existeixi en
aquesta ocasió, no els coneixem, llevat que vostès ens ho pugui
aclarir en aquest moment en aquesta compareixença. Els acords
i cessions són freqüents, però sempre existeixen
contraprestacions... ens agradaria conèixer-les si és que la
resposta és afirmativa, idò regalar alguna cosa no crec que sigui
la seva funció sobretot després que els fets ens condueixin a les
illes menors a un desmantellament d’IB3. 

Per exemple, Generalitat de Catalunya subvenciona amb
1.500.000 d’euros aquest any diferents empreses i associacions
de Balears per fomentar el català i veiem com es tradueix aquest
diner de forma evident. Es beneficiarà IB3 d’aquesta cessió a la
televisió de Catalunya? Ens agradaria saber si s’ha complert
amb la més estricta legalitat, vostè sap que IB3 va rebre una
concessió del tercer canal de televisió, així com se li comunica
l’assignació de freqüències conseqüent amb aquest títol,
aquestes freqüències estan reservades a la planificació
internacional de data del protocol d’Estocolm de 1961 a la (...)
i formen part del seu domini públic radio elèctric. 

Aquesta cessió, li deman, s’emmarca dintre dels acords
previs amb la Generalitat catalana sobretot es recull al Conveni
de 7 de maig del 2004? Es pensa en una replanificació? Es
podrà recepcionar millor i més àmpliament IB3 a Catalunya?
Amb aquesta cessió podem parlar de benefici mutu i en quin
aspecte? Existirà colAlaboració tècnica? Es millorarà en la
colAlaboració de continguts? Han parlat de colAlaboració amb la
gestió de (...), les xarxes i la tecnologia digital? Existiran unes
altres colAlaboracions i en què es compromet IB3?
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Mentre vostès cedeixen canals de televisió a TV3 a les illes
menors i molt especialment a Menorca ens preocupa que a partir
del pròxim primer de gener perdrem les desconnexions insulars,
o sigui els informatius del matí i de la tarda, com han reconegut
els treballadors que encara fan els informatius d’IB3 a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar la pregunta formulada,
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. Sra. Sugrañes, acabarà com el seu
company, s’aixecarà perquè no li puc contestar totes les
preguntes, perquè comprendrà que és impossible que li contesti
tot el que vostè m’ha demanat perquè era una pregunta i n’han
sortides com a vint. Intentaré a veure si... n’hi puc prendre nota,
ni les puc contestar totes, però intentaré de manera esquemàtica
dir-li el que crec que en essència vol saber vostè que és si ens
entregam a TV3 o si en treim alguna cosa d’aquests acords, que
de tot això que m’ha dit crec que, en definitiva, el que em vol
dir és si ens hem venut als catalans o si en treim alguna cosa.

Bé, li diré que, d’entrada, estam en deute amb els catalans i
amb TV3 perquè tots els doblatges que tenim els tenim cedits de
franc. Doblar una pelAlícula té un cost aproximat de 10.000
euros i si calculam que IB3 pot emetre durant la setmana 4 o 5
pelAlícules, d’entrada cada setmana ens estalviam 10 milions de
les antigues pessetes, uns 50-60.000 euros. Per tant, jo crec que
estam d’entrada en una actitud d’escoltar si podem tornar
algunes de les generositats que amb nosaltres té TV3. Això és
una qüestió. Per tant, crec que estam en deute amb TV3, com a
prèvia.

Com a conseqüència també li explicaré que aquest acord que
estam tancant entre TV3 i IB3 s’emmarca perfectament i és
semblant al que ha fet la Generalitat de Catalunya i el Govern
de les Illes Balears perquè tenguem un camí de maduresa de
l’espai audiovisual de parla catalana i que puguin entendre des
de Catalunya que Balears té la seva pròpia televisió autonòmica
i que vol ser hegemònica en el seu territori. I si hi ha una
reciprocitat, si la Televisió de Catalunya té una presència
notable en el territori de Balears, és just que Balears tengui una
presència notable en el territori català. Això és un acord que em
consta que s’hi està treballant des dels governs i que serà així,
hi haurà una reciprocitat real, no com hi havia fins a dia d’avui,
sinó que en el futur l’espai de la TDT, IB3 es veurà a tot el
territori de Catalunya on es vegi TDT, i a Balears exactament el
mateix.

Però la concreció de l’acord a què arribarem ara amb TV3,
passa per, a més d’allò que faran els governs, que hi hagi una
acceleració en aquest sentit, ja que Balears encara no disposa
avui del seu nou canal de TDT autonòmic per poder cedir a
TV3. I sí que Catalunya disposa d’un canal amb TDT per cedir
immediatament a IB3. Per tant, ben aviat la cobertura, la
presència d’IB3 a Catalunya serà al cent per cent, fins on arriba
TV3 mitjançant TDT, i fins que això es pugui fer efectiu aquí a
Balears amb el segon múltiplex, IB3 cedirà a TV3 el seu segon
canal que actualment està ocupat per un senyal, IB-Sat, que és
subsidiària d’IB3, perquè es pugui emetre aquí la programació
de TV3, fins que Balears pugui correspondre a Catalunya, així
com Catalunya correspon a Balears.

Però a més hi ha un altre ingredient en aquest acord i és que
aquest pacte es farà en el marc d’ordenar el tema dels drets
audiovisuals. Com vostè sap, tant Televisió de Catalunya com
l’ens públic, adquirim drets de televisió al mateix mercat, al
mateix escenari que és la FORTA -Associació de Televisions
Autonòmiques. Per tant, a dia d’avui i com ja saben vostès, ens
trobam que IB3 està adquirint uns productes dels quals té els
drets en exclusiva i que aquí està sent afusellat, a nivell
d’emissió de televisió, per aquesta emissió que estan fent tant
Canal 9 com TV3 de productes que són d’exclusiva per a IB3.
Bé, idò l’acord a què s’arriba crea una comissió mixta, paritària,
a la qual de manera permanent tant IB3 com TV3 respectaran
els drets d’emissió de cada televisió en el seu corresponent
territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, i no creu que també
seria just arribar a un conveni amb el consell insular per intentar
que també tinguéssim el canal per fer les desconnexions
insulars?

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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. Jo crec que serà una cosa a estudiar
quan els consells tenguin televisions insulars. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.
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6) Pregunta RGE núm. 9784/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció de plantilla d'IB3.

Passam a la sisena pregunta de l’odre del dia d’avui RGE
núm. 9784, relativa a reducció de la plantilla d’IB3.

Per formular-la té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Ernest Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Crec que ningú avui ja no pot dubtar
que el tema dels acomiadaments que ha realitzat IB3 aquests
dies són d’extrema actualitat. Per tant, correspon a aquesta casa,
a aquesta comissió, tenir un coneixement directe, precís, concret
i clar d’allò que s’ha fet. Ha sortit en els mitjans de
comunicació, hem pogut llegir tots que, hi ha contradiccions,
alguns parlen de 14 acomiadaments, uns altres parlen de 20, uns
altres parlen d’altres xifres. Alguns parlen de personal d’IB3,
d’altres parlen de personal d’altres empreses. 

Hi ha confusió i com ahir ja vàrem dir aquí mateix, aquí
hauríem de rallar clar i aquí hem d’enviar missatges clars a la
ciutadania. Per tant, nosaltres feim aquesta pregunta perquè el
director, si hi ve bé, ens pugui contestar amb l’expressió
mateixa que s’ha fet a la pregunta, els efectes quantitatius i
qualitatius dels acomiadaments que s’han fet a IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Intentarem acotar-ho. En aquesta
primera fase s’han fet acomiadaments de personal de l’ens
públic de la ràdio i de la televisió. Els acomiadaments que s’han
fet en total són 15: 8 persones a l’ens; 5 a la televisió i 2 a la
ràdio. A més d’aquests 15 acomiadaments s’han fet 3
prejubilacions de les quals una afecta l'ens i dues, la televisió.
I s’han fet 17 reubicacions. En tot això s’han amortitzat 26 llocs
de feina. Amortitzar vol dir que d’una plantilla orgànica ics, ara
en tenim una amb més 26 llocs de treball. És a dir, que el
màxim d’ocupació de llocs de feina que hi podria haver, sense
haver de crear cap plaça nova en el futur, serien ara 26 llocs de
feina menys que no hi havia abans. No hi ha hagut 26
acomiadaments, s’han amortitzat 26 llocs de feina. Ho dic
perquè quedi clar. Repetesc, 15 acomiadaments; 8 a l’ens; 5 a
televisió i 2 a ràdio.

I per illes, que és un tema que preocupava, 10 a Mallorca
que té una lògica perquè és allà on hi ha més personal de l’ens
públic de la ràdio i la televisió. Això és una circumstància que
competeix a la nostra gestió. El que ha fet IB3 també ha estat
adjudicar els serveis informatius i els serveis tècnics, la suma
d’aquests dos contractes abans era de 23 milions d’euros, ara no
record molt bé la xifra. La qüestió és que ara ha quedat per 8

milions d’euros manco que abans. És a dir, també aquí hi ha
hagut un estalvi de 8 milions d’euros. L’estalvi és l’objectiu que
ens plantejam per poder aconseguir un producte semblant amb
8 milions d’euros més barat. És evident que estam preparats
perquè la qualitat pugui sofrir alguna alteració, però almanco sí
que ho ajustaríem..., intentarem no decebre i fer un producte de
qualitat com fins ara, però sabem que disposam de menys
recursos. Això no ho podem canviar, és així.

El fet que haguem adjudicat per 8 milions d’euros manco,
ens du a pensar que les empreses afectades hauran d’ajustar
costos també d’alguna manera, però això és un tema que no ens
competeix a nosaltres, ni és IB3 que decideix quanta gent ha de
fer feina a les empreses que presten serveis per a IB3. El que sí
és obligació d’IB3 és exigir el producte amb la qualitat i segons
estigui pactat en el contracte i així com s’hagin adjudicat els
serveis informatius i els serveis tècnics.

Per tant, li diré que després d’aquests acomiadaments,
aquestes prejubilacions, aquestes amortitzacions perquè hi ha
hagut baixes voluntàries i reubicacions de personal, té la
conseqüència que tendrem unes despeses en personal
d’aproximadament 1.048.171,18 euros manco. Això és com
hem estimat aquesta despesa de cara a l’exercici de l’any que
ve. Per tant nosaltres també sabem que ens enfrontam al repte
d’intentar fer bona feina, gastant 1 milió manco en personal. La
gent que hi era estava fent feina, però seguint criteris objectius
per veure de quins departaments podíem redimensionar,
reajustar o prescindir d’algunes coses. 

Per exemple, un detall sense més importància, però perquè
es faci una idea de quin punt hem arribat. S’ha prescindit de
determinats serveis de la direcció general propis d’una direcció
general que tenen altres televisions autonòmiques. O també una
altra cosa que s’ha fet és reduir el nombre de visites que hi
pugui haver d’escolars i de més gent a la televisió. Estam en una
situació en la qual hi haurà manco visites. Però en algun lloc
hem d’ajustar, crec que la nostra prioritat és fer televisió. Per
tant, dedicarem els recursos a fer televisió. Si hem de baixar el
règim de visites, bé, hem fet un calendari allà on totes les
escoles podran venir a veure la televisió, però hauran d’esperar
que hi hagi torn, que hi hagi disponibilitat. Per dir un exemple
d’allà on ha afectat aquesta feina que estam fent de reajustament
en alguns departaments.

Per tant, és complex, no ha estat agradable, però també al
final esperam que ens doni un resultat. Sobretot anàvem limitats
per aquest 10% que no podíem superar, perquè si no hauríem
hagut de fer un ERO, circumstància que volien evitar els
sindicats i el comitè d’empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir, Sr. Ribalaiga? Té la
paraula.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Agraïm les explicacions del Sr. Martorell i sobretot que hagi
pogut donar xifres clares de número, fins i tot distribuïts
geogràficament i orgànicament. Només manifestar que nosaltres
estam en la línia, com ja vàrem dir ahir també, encara que fos a
una altra comissió, que aquest ens, aquesta televisió, aquesta
ràdio han de tornar petits. Ho tornam a repetir, tenim una
televisió i una ràdio insostenible, ha de tornar petita, encara que
açò signifiqui en alguns casos, haver de fer acomiadaments, en
som conscients. 

És impossible que dins l’administració pública o béns que
estan dins l’administració pública hi pot haver una política
d’acumulació de personal i que no hi hagi mai cap
acomiadament, potser hi ha alguns portaveus que pensen que
açò es pot fer, però açò és impossible. I més quan nosaltres som
molt conscients que aquest s’ha d’aprimar, ha de tornar més
petit, no perquè no vulguem que hi sigui, sinó perquè creim que
ha d’estar adequat a allò que nosaltres podem pagar. Aquesta
comunitat autònoma té límits, com tothom i no pot pagar més
que unes coses. Aquesta és una televisió que es va fer amb uns
objectius distints als que nosaltres pensam que han de funcionar,
per tant, ha de ser diferent. 

Des d’aquest punt de vista nosaltres estam al costat del
director general, perquè dugui endavant aquestes polítiques de
reducció i de redistribució. Per tant, de redisseny d’aquest ens
i d’aquest conjunt de televisió i ràdio i que permetin tenir en un
futur, no només una ràdio i una televisió pública a Balears de la
màxima qualitat que puguem tenir, sinó que a més sigui
sostenible en el temps i econòmicament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Reiter l’agraïment de la comprensió
per part del portaveu del Grup Socialista. L’informaré d’una
part d’aquest acord que vàrem fer amb els treballadors i els
sindicats, allà on també es va voler deixar ben clar que se
traslladava a tots els treballadors i treballadores un missatge de
tranquilAlitat i el compromís de l’empresa perquè ningú més es
vegi afectat per motius de reestructuració dins l’empresa. Vull
dir que també hem arribat al màxim i al compromís que els
futurs canvis que hi pugui haver, responguin a reorganització i
a qüestions puntuals, però no com una acció de l’empresa. 

Crec que hem arribat a un punt raonable perquè a partir dels
estudis que nosaltres tenim, és una xifra que vaig aportar ahir,
pensam que de cara al futur un pressupost real de 60 milions
d’euros és una xifra molt digna i ajustada a la realitat de les Illes
Balears per a la televisió que creim que es mereixen els
ciutadans i que podem fer d’aquest producte de proximitat i
d’aquest producte d’informació, esport i actualitat i en la nostra
llengua. 

Pensam que aquesta xifra de 60 milions d’euros és una xifra
que pot tenir una garantia i que ens permetrà estar dins el marc
òptim de cara al futur. Tot això tenint en compte que hi ha unes
despeses que vénen també de les inversions anteriors i de com
està encara avui el model de finançament de la televisió que
requereix d’aquest contracte-programa que ens donaria molta
tranquilAlitat des de la direcció general perquè tendríem un
finançament regular, ajustat i clar. Això avui no és possible per
mor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’anar acabant.

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

...d’un mal finançament de la comunitat. Esperam, tal i com
es va comprometre el conseller d’Economia amb nosaltres, que
tan aviat com hi hagi una solució per part del Govern de
Madrid, es pugui ordenar també dins tot això el tema de la
televisió, que requereix una mica més de claredat en el seu
pressupost de cara al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

7) Pregunta RGE núm. 9794/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vendre les cases i anar de lloguer.

Passam llavors a la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 9794/08, relativa a vendre les cases i anar de lloguer.
Té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General i tot l’equip, els
donam la benvinguda en aquesta cambra per contestar les
preguntes dels diferents portaveus, però amb una reclamació
que dóna continuïtat a la sessió d’ahir i és absoluta claredat en
les dades i sobretot, amplitud en la informació necessària que
requereix aquesta cambra per fer el control parlamentari que
correspon als partits, especialment de l’oposició. No (...) des
dels partits que donen suport al Govern, la seva funció supòs
que varia i en aquest cas es constata que no és així, que és per
aplaudir-lo a vostè, és així de lloable. Però nosaltres li puc
assegurar, que amb la mateixa voluntat de contribuir al bon
funcionament d’IB3, sense cap dubte, és fer un control que
també sigui constructiu.
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Com ho és la pregunta que feim a continuació, aprofitant
una vella frase tradicional mallorquina que diu “vendre les cases
i anar de lloguer”. I és que ens preocupen molt especialment els
anuncis que rebem permanentment dels mitjans de comunicació
allà on se’ns comunica la possibilitat que la Televisió de les
Illes Balears, la televisió de la nostra comunitat autònoma es
traslladi al Parc Bit i que això suposi vendre les cases, és a dir,
vendre el patrimoni que ha suposat molts de doblers a aquesta
comunitat autònoma, que ha suposat unes instalAlacions
envejables en aquest moment, per anar de lloguer a altres
instalAlacions, a altres llocs.

I vull dir concretament si tendrà un cost específic, concret
per als ciutadans de les Illes Balears el fet que es doni la
possibilitat de traslladar IB3 al Parc Bit per portar a terme les
seves activitats?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, primer agrair que sigui aquí
i demanar disculpes si ahir vaig provocar la seva indignació des
d’aquesta tribuna. Res més enfora de la meva voluntat perquè
m’agradaria poder donar tota la informació que vostè em
reclama, amb tota la transparència, sempre i quan pugui per
temes de contractes de confidencialitat i d'altres. Per tant, li
deman disculpes si en algun moment considera que li he faltat
al respecte o no li he donat la informació que vostè demanava.
I agrair que avui hi sigui de bell nou perquè puguem discutir les
coses un davant l’altre.

Miri, el tema dels lloguers, dels locals i de les ubicacions.
Intentaré acotar-ho perquè de vegades és normal que es creï una
confusió. IB3 té una propietat, Son Bugadelles, i no tota és seva,
a més ocupa dos solars que són de lloguer a l’Ajuntament de
Calvià, a més, ni allà on som és tot nostre, pagam un lloguer. A
més, molt d’equipament tècnic tampoc és nostre, sinó que és de
les empreses que presten serveis per a IB3, pel model
d’externalització i així ha de ser. A més, això ens permet tenir
una tecnologia més actualitzada i demés.

L’estudi de ràdio és de lloguer. Per tant, no és que venguem
les cases i anem de lloguer, és que som de lloguer i anam a casa,
això seria en tot cas el que faríem. Anam a l’única propietat que
tenim que és a Son Bugadelles. Això per entendre el que és
moure la ràdio d’allà. Ho vaig explicar, però ara també intentant
acotar-ho tot.

Parc Bit. En el Parc Bit hi ha dues històries, una que es
remunta a fa un parell de mesos, quan des de la direcció general
es va plantejar al Govern la possibilitat que en un futur es
pogués disposar d’unes instalAlacions més modernes amb un
edifici singular i en una ubicació més òptima, segons els nostres
estudis i que seria estar en segona fase d’urbanització del Parc
Bit, només viable si el Govern ens cedia el solar i amb la venta
de les propietats, l’única que tenim, poguéssim fer l’obra civil.

És un projecte que està damunt la taula, però això és tot. Per
tant, en tot cas emmarca i casa amb la idea del Govern de fer un
clúster audiovisual i de potenciar el Parc Bit per a empreses
d’aquesta tecnologia. Allà ja hi ha una televisió local, com és
Canal 4, allà hi va el Centre Territorial de Televisió Espanya, i
per la ubicació, per les comunicacions, tenim al costat la
Universitat, hi ha un metro, perquè està dins el terme municipal
de Palma, perquè està molt ben comunicat, pensàvem que si
haguéssim de moure la televisió i la ràdio, un bon lloc seria el
Parc Bit. Però no és una decisió que competeixi a la direcció
general, no nosaltres podem dir sí o no. Nosaltres podem llançar
una proposta i en tot cas és una qüestió que és una decisió de
Govern. I jo crec que aquest tema acaba aquí, com ja vaig
explicar en el seu moment en aquesta cambra i en el consell
d’administració.

Una altra cosa és que ara amb el contracte dels serveis
informatius, l’empresa adjudicatària posi unes instalAlacions per
fer aquest servei que prestarà IB3. Però li assegur que en cap cas
IB3 no pagarà cap lloguer per estar en el Parc Bit. Avui IB3, de
la seva propietat que és Son Bugadelles, cobra un lloguer a
l’empresa que presta els serveis per ocupar instalAlacions d’IB3.
Per tant, IB3 no pagarà de cap manera un lloguer perquè hi faci
feina personal que no és d’IB3. Seria del tot absurd, ridícul i un
escàndol. Per tant, li assegur que no passarà perquè ni està
previst, ni em consta que hagi de ser així. Per tant, si vostè
tengués constància que això pot passar, avisi'm perquè ho
aturaríem.

Per tant, com ja li vaig explicar ahir, és previst que una part
de la redacció, aquella que fa feina a peu de carrer, que és avui
a Son Bugadelles, estigui al Parc BIT, a instalAlacions de la
productora que fa els serveis informatius. De la mateixa manera
que el programa de Paquita Thomàs es fa des de la productora
de Paquita Thomàs al polígon de Son Castelló, una part
d’aquests serveis informatius estarà al Parc Bit, perquè Palma
serà a efectes de Calvià, el mateix que és Inca, Manacor, Maó,
Ciutadella o Eivissa. Seran centres de producció de notícies, cap
a un centre de producció de Calvià que és on es fan tant la ràdio
com la televisió.

Repetesc, no li costarà cap euro a IB3, sinó tot el contrari, hi
haurà un estalvi. D'allà on avui estam de lloguer, en sortim per
anar a una propietat nostra. Crec que ho he explicat una mica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest era l’interès del Partit
Popular, no és altre que intentar obtenir la informació necessària
per poder valorar les coses com correspon. Allò que preocupa
a la persona que els parla i al partit que representa en aquest
moment és no tenir la informació quan correspon. Vull dir amb
això que quan surten notícies com les que vàrem poder veure de
dia 5 de novembre on es parla que en lloc d’un estalvi dels
informatius, al final el contracte amb SBT costarà 25 milions
d’euros, ben igual que succeïa anteriorment i que hi podia haver
compensacions perquè es portés a terme una activitat fora de
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l’àmbit actual d’IB3, i a més a més, que això pogués beneficiar
a uns empresaris concrets, deixant de banda a d’altres que
necessitam que tenguin la mateixa capacitat per arribar a
engrandir-se, per fer possible una indústria audiovisual de les
Illes Balears, entengui que la preocupació del Partit Popular és
màxima sobre aquesta qüestió i sobretot per fer possible, com
dic, la igualtat d’oportunitats. 

Entenem que en tot cas podria estar en entredit, en cas que
les altres actuacions es portessin a terme. Ben igual el fet que
diferents empreses portin a terme l’activitat dins IB3, com està
succeint actualment, dóna l’opció d’una certa igualtat
d’oportunitats a totes les empreses que puguin oferir un bon
servei. Diferent d’una empresa que tengui unes instalAlacions i
que això la faci opció preferent permanentment per a les Illes
Balears i per a l’empresa que vostè presideix, perquè això faria
que estiguéssim en mans sempre d’una sola empresa i que hi
hagués una espècie de monopoli que fos inevitable. De fet,
donada aquesta situació, per això es feia que IB3 tengués
instalAlacions en propietat i que qui hagués de venir a gestionar,
vengués a llogar les instalAlacions d’IB3, perquè l’endemà si és
necessari canviar d’empresa, no és necessari ni muntar noves
infraestructures, ni optar per aquelles entitats que són preferents
pel fet de comptar amb aquestes instalAlacions. Crec que aquesta
qüestió ha d’estar ben clara i aquesta és la màxima preocupació
que tenim. 

Per això ens continua preocupant el fet que l’opció pugui ser
anar a casa de qualcú que maldament suposi un estalvi, en el
futur ens pot lligar de peus i mans per arribar a altres opcions;
i que una opció, sigui l’empresa que sigui, m’és igual l’empresa
que sigui, sigui opció preferent pel fet de comptar amb aquestes
instalAlacions, enlloc d’altres que mai no podrien optar ja mai
més possiblement a aquests serveis, a no ser que facin un esforç
important per portar-ho a terme i per tenir aquestes
instalAlacions oportunes.

No ens negam a negociar, a comentar qualsevol opció que
sigui positiva per a l’àmbit de les Illes Balears. Miri, els seus
objectius i els nostres són els mateixos, potenciar la indústria
audiovisual. Però tenim dos punts de vista diferents per fer-ho
que altres portaveus que han participat en el debat d’avui. Hi ha
dues opcions, miri, una és convertir-se en un captaire permanent
de la comunitat autònoma i l’altra és rendibilitzar els recursos
que tenim per créixer en l’activitat que es porta a terme, que
aquesta activitat sigui rendible, que siguem capaços de sortir a
l’exterior amb producte i això ens suposi entrades importants de
cara a les nostres Illes Balears, que això comporti també una
representativitat a fora que avui per avui crec que no tenim i un
desenvolupament de les noves tecnologies que vostè mateix va
reconèixer ahir que no tenim. Aquesta entenem que és la forma
adequada per a aquesta comunitat autònoma i, per tant, de
continuar creixent i no estar abocats permanentment a reduir els
recursos per ajustar-los a les possibles entrades que tenim que
no són altres que les de la comunitat autònoma, com a subsidi,
si se’m permet l’expressió, perquè no tenim altres opcions.

Aquesta actitud denota una manca d’imaginació que ens
agradaria que no es traslladés a l’opció de comptar amb unes
instalAlacions que no siguin aquelles que donin les màximes
oportunitats i cadascuna de les empreses que tenen opció de
participar dels concursos que fa vostè per portar a terme la
programació d’IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica Sr. Martorell,
haurà de ser breu perquè gairebé ha esgotat tot el seu temps en
la primera intervenció.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, comprenc que s’enfadi si
vostè agafa com a font d’informació determinats mitjans de
comunicació que menteixen descaradament. Si vostè agafa el
Diari de Sessions..., o agafa la transcripció del consell
d’administració o escolta la cinta, veurà que jo en la meva vida
he dit aquesta expressió de 20 i busques. Així entenc que vostè
s’indigni i pensi que jo l’engany. No som jo que l’engany,
l’enganya aquest diari, i ho dic clarament perquè jo vaig amb la
veritat sempre per davant. Jo no li he dit cap mentida, les coses
són tal com he explicat aquí. I ahir vaig dir que les veritats les
vendré a dir aquí que és allà on em varen elegir els diputats
d’aquesta cambra. Per tant, vendré sempre aquí a donar
explicacions i a dir-ho ben clar. I no perdre ni un minut per
desmentir determinats mitjans de comunicació, que l’únic que
tenen són batalles empresarials i polítiques interessades.

Dit això, que crec que és bastant important perquè vostè
entengui les matisacions que li faré, li diré que estigui tranquil
que els informatius es facin a Calvià, és a dir, el plató dels
informatius continuarà sent a Calvià, perquè tenim unes
instalAlacions molt correctes, molt dignes, molt bones i
preparades per fer la bona feina que estam fent. Per tant, editors,
directors, realitzadors, productors, regidors, càmeres de plató,
tot aquest personal serà a Calvià perquè és allà on es farà
aquesta feina. No partim de cap lloc que sigui nostre, partim
d’un lloc on estam de lloguer i anam a la nostra propietat. En tot
cas, el que intentam és no pagar lloguer i ocupar unes altres
instalAlacions.

Per tant, estigui tranquil ,que l’essència de la televisió
continua sent a instalAlacions pròpies d’IB3 i així ho farem.
Entenc que a vostè li preocupi aquest escenari perquè
possiblement s’hagi imaginat un escenari diferent al de la
realitat. Els informatius no se’n van a ca un altre, ni pagam un
lloguer a ca un altre perquè tenim unes molt bones instalAlacions
a Son Bugadelles i les hem d’aprofitar. Per tant, crec que aquest
és el camí encertat; estigui tranquil. I de cap manera els
informatius no costaran 20 i busques, com costaven abans.
Abans costaven 23 i ara no costaran això, intentarem que no
costin això. Intentarem que es facin pels doblers que hem posat.
Això és el que vull dir.
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Per tant, estigui tranquil i sí, el convid perquè puguem
contrastar aquí les informacions que a vostè li preocupin, perquè
les coses no són com es publiquen, sinó de manera diferent. Per
això el convid que pugui accedir a la transcripció del consell
d’administració i veurà que mai no hem dit semblant bajanada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 9795/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vendre les cases i anar de lloguer (II).

Passam llavors a la pregunta número 8 de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 9795/08, relativa a vendre les cases i anar a
lloguer (II). Per formular-la té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En aquest segon capítol d’aquesta
pregunta m’agradaria captar la seva atenció cap a una qüestió
que entenem rellevant i precisament lligada a l’anterior. Ens
continua cridant l’atenció també que hi hagi determinats
empresaris que facin inversions importants a altres illes, com
pot ser Eivissa i Menorca amb instalAlacions audiovisuals, que
contrasten curiosament també amb la reducció de l’activitat que
porta a terme IB3 tant a Eivissa com a Menorca. 

Sembla ser que tenim confirmat que determinats empresaris
que actualment accedeixen a concursos com el dels informatius,
estan promovent instalAlacions a Eivissa, concretament al
polígon industrial de Can Bufí i a Menorca en la recerca de
possibles opcions. Entenem que els empresaris tenen una
curiosa tendència a rendibilitzar les seves activitats i no portar
a terme inversions que en el futur no puguin ser rendibles. Ens
preocupa que les opcions preferents per part d’IB3 se centrin en
una empresa en concret, no per l’empresari que sigui, ens és ben
igual, sinó per la manca d’opcions que poden tenir altres
empresaris a l’hora d’optar a aquests serveis.

Vostè ve aquí i ens promet que això no serà així, el creim i
el volem creure, no podem fer altra cosa que creure'l en aquest
sentit, però entengui que els indicis que es tenen i la informació
que arriba a aquest parlament i a aquest grup parlamentari no va
en la línia en moltes ocasions d’allò que vostè ens comenta. Per
tant, tenim els dubtes pertinents que expressam en aquesta
cambra i li agraïm en tot cas que contesti, com de fet no va
succeir tan concretament com està succeint avui. Precisament
alguna utilitat tendrà que de vegades hi hagi certs grups
parlamentaris que portin a terme certes accions a certes
comissions parlamentàries, perquè si això és el benefici que
n’ha de rebre, crec que és absolutament rendible i absolutament
justificat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Jo crec que intenta acusar-me de fer
una cosa que és el que avui s’està fent. És a dir, avui IB3 paga
uns lloguers per uns locals a Menorca, a Eivissa i a Formentera
i Palma, de què es beneficia el propietari, qui lloga aquelles
instalAlacions i hi fan feina unes productores que paga IB3.
Vostè m’acusa a mi, passa pena o es preocupa que IB3 faci a
Menorca i a Eivissa el que està fent avui. Avui IB3 paga a
Eivissa 32.094, 60 de lloguer del local. A Menorca, 40.932,84
anuals. A Formentera, 12.452,28. Això ho paga avui IB3 de
lloguer. És a dir, IB3 paga a dia d’avui 85.479,72 euros en
concepte de lloguers a Menorca, Eivissa i Formentera. 

I a vostè li preocupa que ho paguem en un futur perquè ho
faci un altre, que és el mateix que ho fa avui, també. Bé, idò,
vostè es preocupa perquè no facem una cosa que avui estam
fent, i jo li diré: tranquil, és que ni tan sols no farem el que
estam fent avui, és que a partir d’ara no pagarem aquests
lloguers, aquí hi ha la jugada. IB3 no pagarà els 85.479,72
euros, perquè el que farem és dir: “Escolti’m, vostè fa feina per
a IB3; idò pagui vostè el local”. Potser que a vostè li costi
creure-ho, però jo li dic el que farem, i el convid que el pròxim
pic que haguem de parlar d’aquest tema m’acusi amb un
document, em dugui un paper que posi que IB3 paga un lloguer,
que avui el podria dur perquè avui estam pagant un lloguer.

Clar, és que és un poc una paradoxa, perquè vostè m’està
acusant que jo no faci en un futur el que m’he trobat fer, i jo dic,
a veure, que qualcú m’ho expliqui, perquè estam fent el camí al
contrari, és a dir, no pagarem els lloguers. Vostè em diu que en
futur no pagui; perdoni, si en un futur pagam faríem el que
estam fent avui, però és que a sobre ni tan sols no farem això.
Clar, entenc que el tema pot ser complex i jo intent explicar-me
amb claredat. A partir d’ara no pagarem els lloguers, els pagarà
el propietari, i per tant si hi ha un empresari que està fent
inversions, escolti’m, telefoni-li i digui-li si són maques i si les
hi pot mostrar, a mi que m’està contant? Vull dir, IB3 què n’és,
de la mort d’en Berga? Nosaltres el que feim és no pagar els
lloguers. Si l’empresari posa un local que val el doble del que
nosaltres estam pagant avui?, fantàstic, la gent que fa feina per
a IB3 estarà a unes instalAlacions millors, jo què vol que li
digui? 

És que em pareix tot una mica desconcertant, no entenc...
Clar, la pregunta és un poc rara, vendre les cases i anar a lloguer
quan estam de lloguer..., i vendre el lloguer quan estam a
casa...? No sé com hagués quedat, però crec que està mal
formulada. Entenc el que li explic? Per ventura li faltava aquesta
informació. Pagam 32.000 a Eivissa, 40.000 a Menorca i 12 a
Formentera, pagam avui, i dia 1 de gener no pagam aquests
lloguers. Per tant bote, 85.000 euros que ens estalviarem, no al
contrari. Es pensen que nosaltres pagarem perquè un altre faci?
Idò no, va al revés. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Crec que efectivament vostè tampoc
no m’entén a mi, i és així de trista la situació i supòs que amb el
temps ens anirem entenent, però miri, hi ha dues opcions. Una
opció és que vostè tengui un espai, que IB3 tengui un espai i
que qui faci la programació vengui al seu espai i l’hi retribueixi,
a vostè, perquè es faci això, i això fa possible que si vostè demà
vol canviar de concessionari, sigui qui sigui tendrà l’opció de
venir a aquest espai, hi haurà igualtat d’oportunitats (...) en
teoria perquè vengui el que sigui, maldament no s’hagi fer la
inversió per tenir un espai per poder fer això possible, i això fa
possible que en aquesta illa hi hagi gent que vulgui començar i
es pugui plantejar arribar a tenir els informatius d’IB3 o un
programa d’IB3 però que sap que pot venir-li, a vostè, a llogar
l’espai sense haver de fer una inversió que potser el banc ni li
concedeix el crèdit per poder-ho fer. Això és la realitat d’avui
que dóna possibilitat a tots per accedir als contractes.

Situació número 2: vostè deixi de pagar aquest lloguer, cap
problema. Requerirà que algú faci aquesta inversió; qui tengui
capacitat per fer aquesta inversió podrà accedir a programes a
IB3, i qui no tengui capacitat de fer aquesta inversió no ho
podrà fer. Això redueix les possibilitats que més gent es pugui
presentar als concursos, i el que fa és confirmar una cosa que ja
està passant avui, que hi ha una concentració d’empresaris que
porten a termes les accions d’IB3 i que evitam que efectivament
aquest clúster que vostè diu que vol crear de l’àmbit audiovisual
sigui molt reduït i es redueixi bàsicament a dues empreses, que
són les que aporten quasi el 90% de l’activitat d’IB3. Això és el
que hem d’evitar, i el camí que vostè diu va en aquest camí, i
em confirma avui que també succeirà a Eivissa, va en el camí de
concentrar més activitat en cada vegada menys persones.

Miri, per desenvolupar l’àmbit audiovisual no ens queda
altra que donar oportunitats a tothom, que el que prevalgui sigui
el coneixement, allò de la famosa gestió del coneixement, i no
la capacitat d’inversió, perquè hi ha gent amb bones idees i
capacitat de feina que mereix el mateix reconeixement i les
mateixes oportunitats que aquelles que potser tenen menys idees
però que tenen més doblers, i avui per avui vostè prioritza els
que tenen doblers i no els que tenen idees.

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, miri, estic totalment
d’acord amb el que ha dit. No li puc dir res més, és vera. Ara,
que seria molt millor que IB3 tengués les seves instalAlacions i
venguessin a fer feina les productores que subcontractam allà
dins? Sí, però és que no podem fer això, estam en un moment
que no tenim doblers ni per pagar el que devem als bancs; ningú
no ens donarà un crèdit per anar comprar ni un solar de 400
metres per fer-hi una caseta; és que estam en un moment en què
els nostres proveïdors estan suportant deutes molts importants.
Per tant clar que m’agradaria, clar que ens agradaria tenir les
nostres instalAlacions pròpies i no haver d’anar tots agrupats allà
on tenim una zona en propietat, que és a Calvià, a veure si hi
cabem i ens estalviam uns doblers. A mi m’agradaria...

(Intervenció inaudible)

Bé, a Eivissa també és un lloguer. A mi m’agradaria que fos
així, però el que tenim avui és que..., i això és el que vostès ens
deixaren, lloguers. I nosaltres què intentam, ara? Idò que pagui
els lloguers qui els empri. Això és tot el que feim. 

Clar que seria molt millor, hi estic d’acord, molt millor si
tenguéssim les nostres instalAlacions pròpies i venguessin a fer
feina dins ca nostra. Però aquesta reflexió que vostè em fa, que
em pareix molt intelAligent, l’estam aplicant, perquè a Calvià
tenim unes instalAlacions on fan feina més productores que no
només les que fan els informatius, és a dir, que això ho estam
fent, és a dir, tenim...

EL SR. PRESIDENT:

No facin diàleg, per favor.

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

...tenim un plató virtual, tenim unes instalAlacions que estan
a disposició. I precisament ara canviam el model; vol dir que
fins ara -perquè entengui que estam d’acord amb algunes coses
que està dient- fins ara teníem un contracte d’informatius, que
era una empresa que feia informatius, i una empresa de serveis
tècnics que tenia tot el personal necessari perquè aquells platós
funcionassin, vengués o no vengués qualcú, és a dir, hi havia
gent preparada per si entrava una productora a fer un programa
posar-se a enregistrar i a realitzar i a editar i demés. Ara ho
canviam: tenim les instalAlacions pelades, per això podem
rebaixar el cost dels serveis tècnics, i les posam a disposició de
totes les productes, les grans si tenen instalAlacions pròpies i les
petites les nostres, perquè venguin ells amb els seus tècnics i
facin servir les nostres instalAlacions. Per tant no pagarem
mentre no ho facem servir, sinó que pagarem quan vengui una
productora petita. 



154 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 9 / 13 de novembre del 2008 

 

Per tant el que vostè m’està dient, que és impulsar la
indústria audiovisual a empreses petites, també ho estam fent.
Ho feim a Calvià i a Menorca i a Eivissa no ho feim perquè és
que tenim un plató petitet, molt digne però molt petitet, i són
unes instalAlacions que no són nostres, estam de lloguer a ca un
altre. I què hem pensat?, podem comprar?, no. Què podem fer?,
llevar-nos el lloguer. Per tant estic d’acord amb vostè que tant
de bo que poguéssim anar cap aquí però la realitat és la que és,
i el que feim és que això que vostè em diu ho feim a Calvià
perquè podem, perquè tenim una propietat ben equipada, gran
i allà intentam ara ser-hi tots per estalviar uns doblers, i allà on
no és nostre, sinó que és ca un altre, ja que hi fa feina un altre
que s’ho pagui ell, això és el que feim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 9796/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost total de la plantilla d'IB3.

Passam llavors a la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 9796/08, relativa a cost total de la plantilla
d’IB3.

Per formular-la té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Seguim sense entendre’ns, Sr.
Martorell. No vull..., ja sé que el Sr. President de la Mesa no em
permetrà tornar a la pregunta anterior i no ho faré, i no ho faré,
però desgraciadament la conclusió és que es prioritzen aquells
que tenen la capacitat econòmica per damunt dels que tenen el
coneixement, i d’això tendrem oportunitat després de parlar-ne
més en el futur i estic convençut que això serà possible. 

En tot cas la pregunta amb RGE núm. 9796 fa referència al
cost total de la plantilla d’IB3. Ens interessaria saber en detall
quina ha estat l’evolució del cost total de la plantilla de recursos
humans de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
des de la seva creació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. L’evolució ha estat la següent: any
2004, 14 milions... -no m’han posat el puntet-, 14 milions 69
mil..., 14 milions d’euros, (...) perquè no veig el puntet, falta un
puntet. Ah, no!, perdoni, era l’any inicial, per això no hi ha el
punt. Efectivament l’any 2004 són les primeres estructures i
no..., són 1.400.000 euros, efectivament, 1.406.940, perdoni.
L’any 2005 4.388.994, amb una variació del 211%, és evident,
era el primer any de la posada en funcionament de la ràdio i de
la televisió. Any 2006 5.517.006,36 euros, la qual cosa era un
augment del 25% de costos. Any 2007 6.241.250, el que
suposava un augment del 13%. I any 2008 6.748.358,57, un
augment del 8%. Aquí supòs que vostè, que sap de nombres,
sabrà que s’ha de tenir en compte l’augment de l’IPC que hi ha
hagut cada any.

I la reestructuració que hem aplicat ens du que tendrem un
cost de personal de 6.179.292,78, és a dir, que tornarem a unes
xifres inferiors a l’any 2007, que si... 6.179.282,78, és a dir, que
tornarem a una xifra molt semblant, inferior, realment, perquè
eren 6 milions 241 i seran 6 milions 176, inferior a l’any 2007.
Per tant si també tenim en compte que hi ha hagut un augment
progressiu de preus crec que estam en unes xifres òptimes i que
tal com ens vàrem comprometre el nostre objectiu era que el
cost de personal d’IB3 estigués per davall de quan nosaltres
arribàrem i de moment ho estam complint, segons les dades de
què nosaltres disposam i que intent que siguin el més clares i
transparents possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, és que una vegada més ve amb
un ball de xifres que ens agradaria que ens aclarís. Vostè ha
anunciat a una de les preguntes anterior i ho va fer ahir també
que l’estalvi en capítol 1 era d’1.048.171 euros. Si vostè resta la
xifra que vostè ens ha dat per al 2008, que és 6.700.000 euros,
en números rodons, i li resta la xifra prevista per al 2009, que és
1.179.000, no ens surt el milió d’euros, si restam, de cap de les
maneres. Seria possible que ens aclarís aquesta qüestió?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica 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):

Aquell milió que dèiem ahir era el cost d’abans i el cost de
després de la reestructuració, i les xifres que li he donat avui és
la mitjana de l’any, de tot l’any. Aquesta seria la gràfica de la
progressió, mitjana anual, eh? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i
al que anirem en el futur.

Per tant tornam a xifres semblants. Això és el que li volia
dir. Per tant unes xifres són l’estalvi que hi ha hagut respecte al
personal que tenim avui i el que tenim després de la
reestructuració, i les altres són les xifres del que tendrem en el
futur i la mitjana anual. Però vaja, tant a una com l’altra surt que
estalviam, no sé si se n’han adonat, i que complim el que vàrem
prometre, vull dir que és un tema d’ajustament i de mitjanes.

Com entendrà hi ha després..., hi ha acomiadaments, hi ha
gratificacions, hi ha costos variables. Per exemple vostè sap que
hi ha uns plus per presentar, per editar..., vull dir que també a
final d’any veurem el resultat quin és. Però sí que tant a nivell
de pressupost la partida de personal és inferior, a nivell de
mitjana ho és, i a nivell del cost l’estalvi, una vegada feta la
reestructuració, també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

10) Pregunta RGE núm. 9797/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a capacitat de servei d'IB3.

Passem a la desena i darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 9797/08, relativa a capacitat de servei d’IB3.
Per formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En definitiva, com dèiem, hi ha un
ball de xifres que posa en qüestió la capacitat de servei d’IB3,
permeti’m que li ho digui així, Sr. Martorell. Però és que ho fa
realment complicat d’entendre si en termes generals vostè em
diu que el 2008 són 6.700.000 euros de nòmines; si el 2009
estam parlant de 6.179.000 euros de nòmines, torn repetir que
no veig el milió d’euros per cap costat, que vostè ha comentat
abans, perquè el que se’ns ha venut no és un tema interanual, no
és un tema del que vostè m’ha dit, el que s’ha venut és un
estalvi net en referència a l’any anterior d’1 milió d’euros, i això
és el que no ha succeït, i permeti’m que qüestioni aquest tema.

També pel que fa a referència a la pregunta que ve a
continuació, que és la 9797, i que fa referència a la capacitat de
servei d’IB3, en aquest cas a Eivissa, Formentera i Menorca,
després de la reducció de recursos en aquestes illes. Sempre que
hi ha una reducció estam parlant d’una minva de serveis, que ha
estat també objecte de preocupació del mateix conseller Torres
del Consell Insular d’Eivissa -per cert que no és del Partit
Popular-, que diu que finalment s’ha fet arribar una sèrie de

queixes que consideren que es perjudica l’illa d’Eivissa en
aquest tema; també igual s’ha expressat la nostra companya de
Menorca, i en definitiva el que ens agradaria saber tant com
sigui possible és, definitivament, quins són els serveis que
poden ser reduïts i que seran reduïts definitivament per tal de...,
bé, per tal de fer possible els serveis què és exactament el que
es deixarà de fer.

Li dic això perquè, miri, a la pregunta que fa referència als
nombres no ha estat possible posar-nos d’acord. Vostè ens va
dir que el 2008 6.700.000 euros de capítol 1; miri, el que jo
tenia en despeses de l’any 2008 eren 6.910.000. Anam al 2009
i vostè ens ha dit 6.179.000; vostè el que proposa en el seu
pressupost són 6.815.000 de despeses totals en capítol 1, i
llavors en veim aquí una altra de 6.179.000, llavors ens parla
d’1 milió d’euros de reducció que tampoc no ve enlloc, i a més
a més llavors veim que el servei no queda aclarir quin es donarà
i quin es deixarà de donar. Permeti’m que li digui que això és un
poc un bullit.

Li demanaria les explicacions oportunes en aquest sentit.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Bé, dir-li que les dades que serveixen
són les darreres a partir de la reestructuració perquè els
pressuposts estaven fets i enviats a la conselleria i al Parlament
abans que es fes la reestructuració. Ho dic per aclarir els
malentesos, però si vol després contrastam les dades i li assegur
que venim amb tota la transparència i que estam segurs..., vaja,
faltaria més, que el que hem fet ha estat reduir el capítol de
personal, el capítol de cost de personal, tant en equip directiu
com en personal, i les dades aquí són..., i que tornam a xifres
semblants a l’any 2007 de personal i de costos d’IB3 semblants
a l’any 2006, com li deia abans.

I quant a quins serveis deixarem de donar a Eivissa,
Formentera i Menorca, jo li diria que en principi cap, aquí està
la dificultat del tema. És que intentam que ens donin el mateix
pel mateix preu, vull dir que el contracte recull efectivament que
hem de continuar tenint la informació del que passa a Menorca,
Eivissa i Formentera, i hem de continuar tenint una cobertura de
tot, i en principi l’únic que canvia és que en lloc de fer un
programa per a cada illa el que farem serà fer un Illes notícies
de connexió de totes les Illes. Això tendrà un estalvi de doblers?
No ho sé; en principi el que nosaltres hem demanat és un
producte diferent, per jo -ho he defensat en aquesta cambra-
molt més integrador que no les desconnexions, que jo crec que
ens aïllen encara més uns respecte dels altres. Això, des del meu
modest punt de vista, crec que ajuda molt més o que és més
positiu compartir informacions del que està passant a cada lloc
que no aïllar-nos encara dins la programació, i per tant jo li
demanaria, i ja sé que és difícil perquè jo estic en aquesta banda
i vostè en aquesta altra, però que hi hagués un marge de
confiança i vegem i que vostè comprovi si realment complim el
que hem dit. Li vaig dir que compliríem el tema de personal,
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que l’hem complit, i veurà com complirem que els continguts de
Menorca, Eivissa i Formentera a la programació només poden
anar cap endavant, perquè és que nosaltres no concebem una
altra cosa.

Analitzi una mica i veurà que abans IB3 tenia molts de
continguts de fora de les Illes Balears i avui hi ha un canvi cap
endins, vull dir que IB3 ràdio i televisió parlen cada vegada més
del que passa aquí i manco del que passa a fora, amb
protagonistes, amb personatges d’aquí, amb gent d’aquí. Això
és el que feim. Els nostres presentadors són d’aquí, els nostres
professionals intentam que siguin d’aquí, i la portada dels
nostres informatius sol ser del que passa a Balears, llevat que
Obama guanyi les eleccions, a veure si ens entenem, però
aquesta és la nostra matèria primera: amb el que feim televisió
és amb la realitat de les Illes Balears. 

I jo li dic que en principi no feim comptes que ens perdem
res, sinó que ens donin tota la informació que hem de menester
i una mica més si poden. Com? El truc, si em permet, està, com
li vaig explicar ahir, en el fet que volem tenir una redacció única
o una part de redacció que siguin serveis compartits, per allò
que és absurd, a la cobertura d’un acte parlamentari, per
exemple, enviar-hi un redactor de la televisió, un redactor de la
ràdio, un redactor d’internet, i el que enviarà els missatges per
mòbil i... Escolti’m, tenim un servei d’agència de notícies que
cobreixen periodistes i aquesta informació es posa a disposició
de tots els mitjans que té IB3 per processar aquella informació.
Això no és fàcil, és una mica innovador, esperem que ens
funcioni, i anam fent camí. Estam en un mitjà de comunicació
i és una empresa molt dinàmica, s’estan ajustant constantment
graelles, equips de treball, objectius, guions... Això va fluint
perquè ens (...) que tenim un informe diari d’audiències, del que
ha anat bé, del que ha anat malament, a vegades una pelAlícula
que comenci 5 minuts més tard que un altre dia té una
repercussió o una altra... 

És a dir, les decisions són molt dinàmiques, constant, i
moltes de les que prenem, i estic segur que en prenem
moltíssimes equivocades, però li assegur que la nostra intenció
és que els continguts, i repetesc, de Menorca, Eivissa i
Formentera siguin transversal i en augment. Ho complirem?, és
el nostre compromís; si no ho complim vengui i faci’m el retret.
Si vostè ve i em diu: escolti’m, abans era així i avui no ho és, jo
li puc dir que hi ha programes com Es meu redol, Malnoms,
Llinatges, Balears en acció, retransmissions esportives que,
escolti’m, Es meu redol el feim amb un personatge d’Eivissa
despús-ahir, els Malnoms érem a Menorca fa dos dies,
retransmissions esportives n’hem fet 30 i busques de partits del
Menorca, que no se n’havien fet mai tants perquè vàrem fer un
acord amb ells i en vàrem poder fer més. L’Eivissa, la Penya
esportiva, són constant a la programació d’IB3. Programa
Llinatges, constantment estam parlant de gent... Jo és que supòs
que miren IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li puc assegurar, Sr. Martorell, que
la nostra voluntat de confiar en vostè és tota, la voluntat la hi
puc imaginar. Però el problema és que no ens quadren les xifres,
i llavors no ens quadren els serveis, i tenim models diferents,
no, no vull dir models, vull dir propostes diferents. Vostè no
considera compatible que cada illa tengui una certa informació,
encara que llavors n’hi hagi una de genèrica que faci possible el
coneixement mutu de cadascuna de les Illes; nosaltres pensam
que sí i pensam que sí que és minvar el servei el fet de renunciar
a aquesta part que tenien les illes de tenir un informatiu propi de
les seves illes, perquè pensam que això tenia una capacitat de
captació de l’atenció important i que això era un servei públic
que oferíem a cadascuna de les Illes. I vostè renuncia a aquesta
qüestió dient que és més integradora l’altra opció, però al final
els minuts d’atenció a cada illa són els que són i són els que són
possible, i amb l’opció que nosaltres li presentam li puc
assegurar..., i que nosaltres defensam i defensàvem li puc
assegurar que estam realment convençuts que el servei era
millor, i era possible mantenir uns estàndards de servei públic
que per a nosaltres eren prou satisfactoris en aquest sentit. 

Vostè renuncia a això, és la seva opció; vostès governen, té
el suport dels partits que donen suport al Govern i per tant,
maldament venguin aquí a demanar-li coses com la mare
superiora, com un canvi de model el Partit Socialista, i
finalment no aconsegueix imposar els seus criteris, al final
vostès són els que governen i tenen l’opció de fer-ho. Li puc
assegurar que nosaltres ho faríem d’una altra manera, són
formes diferents d’interpretar la realitat i que per descomptat sí
que seríem bastant més clars amb aquest ball de xifres que vostè
presenta, seríem bastant més clars amb el servei que volem
donar amb aquesta qüestió i no ens veuríem amb la situació
d’haver de fer arranjaments, que és el que pensam que és
finalment aquesta espècie de totum revolutum informatiu que
vostè ens presenta, que no crec que sigui prou satisfactori per
part de les Illes i el temps ens ho dirà.

Quant a l’optimització dels recursos, en aquesta cambra jo
mateix he vengut a dir-li en més d’una ocasió la necessitat de
generar un equip que faci..., en fi, que vagi a les rodes de
premsa i que s’homogeneïtzi el sistema d’atenció a les notícies.
És ridícul que amb la situació que tenim avui per avui es vagi a
la mateixa roda de premsa amb tres periodistes diferents. Això
quan no succeeix que hi ha hagut una confusió i a més hi vagi
un tercer o un quart per error. 

El convidam a seguir el camí de l’optimització de serveis
però no a la reducció de la qualitat a Eivissa i Menorca, no a una
qüestió que vostè entendrà perfectament: jo som eivissenc, la
Sra. Sugrañes és diputada de Menorca, i li puc assegurar que el
volum de Mallorca és tal quant a informació que el fet que
comptem amb un 20% d’informació dins un informatiu per part
d’Eivissa no és res comparat amb poder tenir un espai propi que
es generi des d’Eivissa, que sigui per a Eivissa i que sigui per
als eivissencs, ben igual que passa amb el cas de Menorca, i que
queda colAlapsat pel volum informatiu de Mallorca en moltes
ocasions un producte propi que podríem aspirar a tenir a
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cadascuna de les Illes. I li puc assegurar que això no deixa de
banda en cap moment que hi hagi el suficient coneixement
intercultural, interinsular per part de qualsevol altre espai que sí
que està present IB3, que esperam que continuï essent així.

Per tant al final la conclusió és que tenim models diferents,
tenim formes d’interpretar la realitat diferents, la nostra
proposta seria una altra i sense cap dubte consolidar les illes
d’Eivissa, Menorca i Formentera com entenc que vostè renuncia
per una decisió econòmica però sobretot també per una decisió
entenem de model i de gestió del nostre ens públic.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. M’agrada que em faci aquest
plantejament, Sr. Serra, perquè ara el duré a una contradicció.
Miri, vostè té TDT a Eivissa? Sí. I veu IB3 per TDT d’Eivissa?
Sí. Miri, la TDT la varen posar en marxa vostès, els felicit
perquè va ser un avanç, IB3 va funcionar en TDT molt abans
que altres televisions, un èxit, de veres, una qualitat i una
cobertura superior a la que hi havia en analògic. Sap vostè que
quan vostès varen fer la TDT no varen posar mai l’informatiu
d’Eivissa a Eivissa i el de Menorca a Menorca? Sap vostè que
des que existeix TDT fa més de dos anys, que la posaren en
marxa vostès, al senyal de TDT es veu l’informatiu de
Mallorca?, la “desco” de Mallorca és el que es veu per tot. Ho
dic perquè m’agradaria que se n’adonàs que el que hem de fer
és continuar fent el que vostès feien perquè no se podia fer
d’una altra manera. Ni la llei ni la tecnologia no ho permeten. 

Vull que se n’adoni que mentre vostès duien la televisió
estaven fent el que ens retreuen a nosaltres, perquè per TDT mai
no s’ha vist l’informatiu d’Eivissa a Eivissa ni el de Menorca a
Menorca, mai!, mai!, mai no s’ha vist. Per què?, perquè no es
pot, i això ho muntaren vostès i no feren cap carta ni demanaren
res, ni volien tancar ni varen dir: “Se cierran las delegaciones
y sacan gente a la calle, y estos mallorquines que son
terribles...”; no. Vostès callaren, per què?, perquè era així,
perquè si haguessin pogut fer les desconnexions les haguessin
fetes. La llei, la tecnologia no els permet que a Eivissa per TDT
es vegi el d’Eivissa i a Menorca el de Menorca. Ni tan sols no
varen tenir el bon gust de fer que els eivissencs i els menorquins
s’haguessin d’empassar les notícies de Mallorca, sinó que varen
endollar la de Mallorca per a Menorca i per a Eivissa, jas,
menja.

El que nosaltres proposam és fer un informatiu comú per a
totes, és a dir, que l’espectador d’Eivissa quan vegi TDT no
s’hagi d’empassar l’informatiu de Mallorca que vostès els
deixaren posat sinó que vegi un informatiu on, a més de contar
coses de Mallorca, n’hi contin d’Eivissa i de Menorca. Jo crec
que a vegades no saben on es fiquen, perquè això és talment. No
hi ha ningú que hagi vist mai per Eivissa un informatiu
d’Eivissa en TDT ni a Menorca un informatiu de Menorca.

El que passa ara és que dia 30 de juny s’ha de, tup!, aturar
l’analògica i només funcionarà la digital. Com que nosaltres
pensam que és una aberració que a Menorca hagin de veure les
notícies locals de Mallorca i que a Eivissa hagin de veure les
notícies locals de Mallorca, ens pareix una barbaritat, hem
pensat: anem a fer un informatiu que parli de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa.

Però el duré a la discussió que hi ha hagut al Consell
d’Administració. Podem fer dues coses, podem donar un
informatiu d’Eivissa de 10 minuts, un de Mallorca de 10 minuts
i un de Menorca de 10 minuts, i feim un nyap de 30 minuts
donant l’informatiu per a cada un, perquè si vostè el que em
reclama és que jo com a eivissenc vull veure 10 minuts
d’Eivissa, els hi podem donar; ara, vàrem convenir tots els
membres del Consell d’Administració que era molt més
intelAligent fer un producte televisiu més mengívol, que és un
informatiu de 20 minuts on hagi de tot. Perquè ho entengui:
supòs que per tradició televisiva a vostè supòs que no és el
mateix l’Informatiu balear que fa Televisió Espanyola que el
Telediario, no és ver?, i l’Informatiu balear no es fa amb
desconnexions, es fa per a tot Balears. Dic això perquè entengui
que davant la impossibilitat legal i tècnica de fer segons quines
coses, que per cert pensam que no són integradores sinó que
fraccionen la realitat de les Illes Balears i que nosaltres com a
govern, com a empresa pública el que tenim és l’obligació de
cohesionar, pensam que a més arreglarem una cosa que no ens
pareixia encertada.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar concloent, Sr. Martorell.

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

Sí, però acabaré remarcant aquest tema, perquè això no s’ha
dit mai, ningú no ho ha explicat i tothom ha fet la vista grossa.
Vostès engegaren la TDT com ens retreuen a nosaltres ara que
ho hem de fer, i ho farem una mica més ajustat. Per tant
analitzem això, perquè els eivissencs no veuen Eivissa per TDT,
ni els menorquins no veuen Menorca per TDT, no ho veuen
perquè no es pot, i el que intentam és fer una cosa més
assenyada, i estic segur que perquè tenim bons professionals i
perquè és una televisió que ja farà quatre anys de tradició, petita
però és intensa, estic segur que farem un bon producte
informatiu i vostè, com a eivissenc, veurà i sabrà què passa a
Eivissa mirant IB3 i escoltant IB3 Ràdio.



158 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 9 / 13 de novembre del 2008 

 

Esper no defraudar-lo i esper haver complit el que ens hem
compromès. Moltes gràcies.

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 càrrecs que l’han
acompanyat. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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