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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
No n'hi ha.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 2564, 2567, 2568, 2569, 2570, 2574,
2575, 2576, 2577, 2578 i 2579.

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Pere Terrassa i Sánchez, director general de l’ens, la Sra.
Francesca Jaume i Soler, directora del gabinet de l’ens, el Sr.
Maties Salom i Ruiz, director adjunt, el Sr. Joan Seguí i Galván,
director de televisió de les Illes i s’hi afegiran posteriorment
altres membres del seu equip. Ara s’hi incorpora la Sra.
Caterina Sitjar i Aguiló, directora de la Ràdio de les Illes.

1) Pregunta RGE núm. 2564/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a virtuts i defectes d'IB3.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 2564/09, relativa a virtuts i defectes d’IB3, intervé
la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Esperança Marí i
Mayans, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, benvinguts, senyores i
senyors diputats, fer un model de televisió per a una comunitat
com les Illes Balears és prou complicat. Som quatre illes, cada
illa té les seves característiques, les seves particularitats i moltes
vegades hi ha fortes desconeixences entre nosaltres. També és
cert que cada illa té la seva dinàmica i les seves característiques.
Certament, les desconnexions insulars són complicades
tècnicament i resulta d’allò més discutible que les
desconnexions siguin imprescindibles per articular un model
digne de televisió pública al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. En qualsevol cas, les desconnexions insulars
fomentarien un model de televisió més de caire insularista, però

seria més complicat que la televisió pública contribuís a la
cohesió de les Balears en tant que comunitat autònoma. 

Realitzar programes com el presentat recentment a Eivissa
i a Formentera, emperò, contribueixen a potenciar la producció
pròpia i a donar a conèixer la societat d’unes illes a les altres.
En aquest sentit trob especialment valuós el programa dedicat
a l’illa de Formentera en el sentit de fomentar el coneixement
mutu, ja que consider que aquest tipus de producció resulta molt
adient per trencar barreres entre els habitants de les diferents
Illes Balears. 

Es pot fer, per tant, un model de televisió més basat en el fet
insular de cada una de les Illes Balears o bé un model de
televisió en què es prevalgui la interconnexió i la cohesió de la
comunitat autònoma. 

Per això, us voldria demanar, quina és la vostra opinió,
quines són les virtuts i quins els defectes que presenta l’actual
model televisiu d’IB3? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per respondre 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. Sra. Marí, a mi m’agradaria parlar
només de virtuts, però farem un esforç i mirarem de trobar
defectes a aquest model. D’entrada com a virtuts estic d’acord
amb vostè que hem fet d’aquesta adversitat una virtut en el tema
de les desconnexions i hem apostat, com ja vàrem dir en el seu
moment, més pel concepte de connexió davant les
desconnexions. Això és el que hem fet i n’estic molt orgullós i
segur que amb el temps tendrem un reconeixement i veurem que
és molt més interessant per cohesionar un territori compartir
informació i que tots estiguem informats de què passa en els
altres territoris i no que ens desconnectem per mirar-nos el
llombrígol.
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Dins aquestes virtuts també apostam per un concepte nou
que hem introduït de mica en mica que és la descentralització de
la producció, de fet, aquest programa de connexió entre illes,
Illes Notícies, està produït en bona part des de l’illa de Menorca.
Com a argument bàsic perquè el presentador pel qual havíem
apostat i havíem triat és menorquí i va ser una bona oportunitat
també per descentralitzar aquesta producció. Ho estam fent amb
altres productes i el compromís és que ho farem amb altres
programes, ja siguin de ràdio o de televisió, com és el cas d’un
programa que es farà des d’Eivissa per a tot Balears aquest
estiu, estic parlant de la programació de ràdio.

També estam apostant mitjançant aquest model per les
retransmissions de tots els esdeveniments populars a què
puguem arribar i pensem que siguin d’interès, que siguin també
productes digeribles, des del punt de vista televisiu, que siguin
dinàmics, tenguin ritme, siguin atractius i els puguem prestigiar.
Estam fent uns espais informatius plurals i cada vegada més
extensos que ocupen gairebé ara prop del 19% de la nostra
programació. La programació que estam fent cada vegada és
més propera, combinant informació de primer nivell, productes
televisius de primer nivell, dels quals podem adquirir drets de
televisió a molt bon preu; i programació pròpia que parli de les
Illes Balears, que parli dels ciutadans de les Illes Balears, o de
quina interpretació fan els ciutadans de les Illes Balears del que
passa a Espanya i a la resta del món.

Estam fent una televisió en català. I darrerament, des del
passat mes de setembre l’audiència que fa IB3, amb el
percentatge mensual, cada mes és superior a la mateixa
audiència que va fer l’any anterior. Per a nosaltres és molt
important comparar aquesta xifra perquè estam parlant de
programacions en català, comparant l’audiència que es va fer
l’any 2007, la del 2008 i ara la del 2009. És a dir, comparam ja
dos models molt semblants, sempre vàrem parlar que no era ni
millor ni pitjor, però era molt diferent comparar xifres d’una
televisió amb una producció aliena i molts de programes propis
fets en castellà, a una programació tota feta en català, des del
punt de vista de l’audiència i dels costos també.

Vostè em demana defectes. Jo li faria servir (...) mínima
d’inconvenients. Tenim els inconvenients que som una televisió
jove, ara l'1 de març complirà quatre anys d’emissió regular.
Amb un difícil posicionament en el comandament a distància
perquè hem arribat dels darrers a aquesta oferta analògica de
televisió autonòmica. Hi ha més oferta televisiva i per tant, som
més televisions a repartir la mateixa audiència. El naixement
d’IB3 s’emmarca en un procés allà on hi ha altres televisions
autonòmiques que han arribat molt abans que nosaltres i quan
neix IB3 també hi ha altres televisions en obert que s’han
implantat de manera molt notable, més a Balears que a altres
comunitats autònomes. I també un altre inconvenient que tenim,
que és una motxilla que costa molt passejar, és aquesta càrrega
financera que tenim i el moment econòmic que vivim, una crisi
econòmica que afecta sobretot i a primera instància les despeses
en publicitat dels nostres anunciants i que és l’altra via de
finançament, a part dels ingressos que rebem de la comunitat
autònoma, que pot tenir una televisió amb aquest model.

Per tant, aquí he intentat resumir quines són per a nosaltres
les principals virtuts i els inconvenients que ens sorgeixen en
l’actual moment i en l’actual escenari audiovisual. Segurament
aquest escenari, aquestes virtuts i aquests defectes canviaran en
el termini d’uns mesos, perquè a Menorca i Eivissa
desapareixerà la televisió analògica i tot serà digital aquest mes
de juny. I passarà el mateix a Mallorca el mes de desembre. Per
tant, l’escenari encara es fa més complicat a l’hora de cercar
anunciants i a l’hora d’aconseguir unes audiències semblants a
les que tenim avui, perquè entrarem en un escenari molt
competitiu i amb una oferta que se multiplica per quatre de la
que tenim avui.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Entenem i consideram adient que la direcció d’IB3
tengui més o menys clar el model que en aquests moments es
treballa des de la televisió pública de les Illes Balears. Entenc
que constitueix un full de ruta imprescindible per tirar endavant
i òbviament per poder vestir i per poder fer això que és un
projecte de futur per a la televisió autonòmica. 

En aquest cas felicitar-vos sincerament pel programa de
Formentera. Pens que no sempre la gent que s’acosta a l’illa de
Formentera ho ha sabut fer d’aquesta manera tan ben feta,
captant la personalitat de la gent de Formentera. Crec que les
característiques i els trets propis del poble de Formentera hi han
quedat perfectament reflectits. Per tant, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Vol intervenir en torn de contrarèplica?
Sigui molt breu perquè ha esgotat gairebé el seu temps.

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

Seré breu. Li agraesc aquesta felicitació que faré extensiva
a la productora La Perifèrica, que són els que han fet aquest
producte, que també compartesc que està fet amb molt bon gust
i amb molta qualitat. Pensam que tenim un producte que no
només és un programa de televisió, és un document audiovisual
de l’illa de Formentera i ben segur que després podrem treure-li
altres profits.
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I en una altra circumstància que demanava de virtuts i
defectes, és molt important i de cara al futur ho haurem de tenir
molt present i en parlarem més vegades en aquesta comissió. El
fet que siguem una televisió petita, en el sentit que tenim un
territori més reduït que altres comunitats autònomes, amb una
audiència potencial d’1 milió d’espectadors, ens permet adquirir
productes televisius que van proporcionals a aquesta població,
és a dir, drets d’emissió a un preu molt més barat que no altres
televisions. Fer un programa de televisió val el mateix per a un
espectador que per a molts, el preu; però la compra de drets va
subjecte a l’audiència potencial. Llavors comprar drets
d’emissió, comprar pelAlícules, sèries, drets esportius per a IB3
és una mesura d’estalvi, però hem d’anar en compte perquè
l’estam despersonalitzant si carregam molt damunt aquest
ingredient, perquè precisament volem una televisió autonòmica
que tengui continguts propis. Aquest equilibri supòs que serà la
virtut d’aquesta circumstància. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

2) Pregunta RGE núm. 2567/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a índex d'audiència d'IB3.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 2567/08, relativa a índex d’audiència d’IB3, té la
paraula el diputat Sr. Francesc Dalmau i Fortuny del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els assistents. Sr.
Director General, el motiu de la pregunta que avui li volem
traslladar des del Grup Parlamentari Socialista té una principal
motivació: aclarir les diferents notícies aparegudes recentment,
moltes d’elles amb un elevat índex de parcialitat i de mancança
de contrastació, en una autèntica realitat. Ens podria aclarir per
tant, quina és la participació que té IB3 en la distribució dels
aparells mesuradors de l’audiència?

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, per ser exactes li hauria
de dir simplement que cap ni una. Però supòs que vostè voldrà
que li expliqui alguna cosa més i per educació crec que li hauria
d’explicar alguna cosa més d’allò que significa Sofres i els
audímetres. Ho diré una altra vegada i en acabar també ho
tornaré dir, no en tenc cap ni una, en absolut... Miri, IB3 té un
contracte, com totes les televisions d’un cert nivell pressupostari
i de recursos, amb l’empresa TNS Sofres perquè aquesta li
proporcioni una informació diària, puntual i detallada, relativa
a les mesures d’audiència de cada dia en el territori de les Illes
Balears i també de tot Espanya, també hi accedim. 

A l’inici d’IB3, atès que existien molts pocs audímetres a les
Illes Balears perquè no hi havia cap empresa interessada a saber
exactament quins eren els índex d’audiència a Balears, va ser
l’ens autonòmic que va voler augmentar el nombre d’audímetres
per poder tenir una mostra que matemàticament sí ens permetés
donar una certa fiabilitat als resultats. Per tant, es va procedir a
l’ampliació del nombre d’audímetres a Balears. Crec, si no
record malament, que són uns 200 aparells i controlen una
població de devers 900 ciutadans de les Illes. A partir
d’aquestes s’extreuen les dades estadístiques i es fa el càlcul.

Sofres elegeix a l’atzar a quines cases i a quines persones ha
de posar els audímetres, atenent enquestes demogràfiques
oficials. Fa un pannell, com se’n diu, que intenta ser una mostra
fidedigna de quina és la realitat social de cada territori, tenint en
compte barems com l’edat, la població, la classe social, el sexe,
el coneixement de català, el coneixement de l’idioma propi i
d'altres variables que es tenen en compte a l’hora de fer una
cosa que se’n diu pannell, i que intentaria ser una petita mostra
del que seria la composició de la població de les Illes Balears.
Així doncs, si per exemple les enquestes diuen que un 25% de
la població té més de 65 anys dins aquesta mostra, el 25% de les
persones el consum de les quals es controla ha de tenir aquesta
edat. 

Sofres abans d’afirmar que una família disposi d’un
audímetre, li fa una enquesta on se li demana, entre altres coses,
si tenen alguna relació amb algun mitjà de comunicació. Si la
resposta és afirmativa, ja no l’instalAlen. Segons ens conta
Sofres, han d’arribar a 100 persones per acceptar que 3 persones
acceptin posar un audímetre a ca seva. El grau de reserva per
part dels ciutadans és important perquè això dóna informació
detallada del que fas a cada minut. Això sí, totes les dades
s'aboquen a una base de dades allà on és impossible..., Sofres no
pot saber exactament quina persona és, no pot tenir un detall
personalitzat del consum d’aquell individu, sinó que es computa
tot de manera anònima.

I perquè també ho tenguin molt clar, els diré que Sofres no
dóna mai cap tipus d’informació..., és un dels secrets més ben
guardats que tenen, d’aquí ve el seu prestigi, sobre on estan
colAlocats aquests audímetres o qui els té. Per tant, ens diuen que
n’hi ha un a cada municipi de les illes, perquè estigui més
dispers, exceptuant-ne el cas de la ciutat de Palma que en
tendria proporcionalment més. Desconeixem, per tant, quants
d’audímetres hi ha a cada illa, en xifres concretes i també a
quines localitats. Sí que sabem que estan dispersos i ells ens
afirmen que n’hi ha un per a cada municipi.

Així que, i tornant a la pregunta, m’agradaria que quedés
molt clar que IB3 no té cap participació ni una en la distribució
dels aparells mesuradors de l’audiència de Sofres. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Crec que era una oportunitat
important per d’aclarir aquesta polèmica sorgida fa unes
setmanes, fer-ho aquí en seu parlamentària. Tan sols per això,
li ho agraesc sincerament.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica vol intervenir, Sr. Martorell? No.
Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 2568/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a minutatge a programes informatius.

Així, passam a la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 2568/09, relativa a minutatge a programes
informatius. 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. En aquesta comissió s’ha
parlat en moltes ocasions sobre qüestió d’audiència i
reflexionant sobre el model i sobre les qüestions de canvi que
vostè va plantejar en la seva primera compareixença, m'he
animat a fer aquesta primera pregunta sobre l’aspecte del
minutatge a IB3.

La pregunta és si aquest existeix, avui li deman sobre les
formacions polítiques perquè crec que és una bona forma de
visualitzar i de poder computar el nivell de pluralitat que es
produeix dins l’ens públic. De totes maneres, som conscient que
el minutatge no és una veritat absoluta, sinó que és únicament
una qüestió que serveix com a marc de referència, perquè
evidentment hi ha determinats minutatges que qualsevol
formació política no voldria tenir dins el còmput d’un ens
públic. 

Per tant, tot i això, que és veritat, voldríem saber si existeix
el minutatge i quins nivells de minutatge hi ha per a les
formacions polítiques? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per contestar la pregunta té la paraula el
Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, li faré extensiu amb molta
prudència quin és el concepte, la visió o l’opinió que tenen els
periodistes de la casa sobre els minutatges. És una faixa perquè
el criteri que intenten seguir és que editen un informatiu i el seu
responsable, el cap, o el sotsdirector de l’informatiu, són criteris

purament informatius, basant-se a intentar percebre, sota criteris
molt diversos, què és notícia i què no és notícia, una notícia
depèn bàsicament de qui la produeix, quan es produeix, com es
produeix; hi intervenen diversos factors.

El minutatge, efectivament, és una esclavitud amb la qual fa
molt mal fer feina. Amb allò que fan feina els serveis
informatius d’IB3 és amb la suficient llibertat per destriar del
què passa a les Illes Balears, a Espanya i al món, què és el més
important i què és allò que als ciutadans de les illes els pot
interessar. Però entenc que aquest és un terreny molt perillós
perquè jugam dins el terreny d’allò que és subjectiu i, per tant,
podríem estar anys discutint sobre la notícia adient o no que
pugui obrir aquest informatiu.

Per tant, els criteris que se segueixen són bàsicament els
criteris informatius i no responen de cap manera a quotes de
partit i entendrà que hi ha casos en què no sabem si una notícia
l’hem de computar... per exemple, amb les detencions que hi ha
aquests dies a Madrid no sabem si ho hem de computar al partit
al qual afecten, a la crònica de succeïts o a la informació estatal.
Vull dir, a vegades les notícies responen a distintes
circumstàncies o en el cas d’un polític de les Illes Balears des de
la seva actuació de govern pot fer unes manifestacions en un
moment donat que responen a una actuació de partit, però no
parla en nom del partit. És a dir, hi ha a vegades circumstàncies
que són molt subjectives i que són males de calibrar, però sí
sabem la responsabilitat que tenim com a mitjà de comunicació
públic de disposar d’algun element objectiu que ens permeti dir
que, almanco, no feim una tasca desequilibrada o almanco que
està fora del sentit comú.

Per això, el que hem fet sobretot és tenir en compte que
aquesta circumstància serà especialment delicada en períodes
preelectorals i en períodes electorals. Creim que aquí el
seguiment ha de ser escrupolós perquè ja baixa l’activitat
institucional i és on s’ha de tenir especial esment amb les quotes
de què disposa cada partit per fer una promoció i una publicitat
de la seva acció política. Per tant, creim que serà especialment
important tenir aquest control en època preelectoral, i això és el
que vàrem fer en el seu moment a les darreres eleccions
generals, que a més ens ve determinat quants minuts hem de
cedir per a cada formació política en temps de propaganda
electoral i en temps d’informació. 

De fet, ara intentam posar un termòmetre d’abans de cada
període electoral. Ara ve un període electoral una mica lluny per
a la realitat de les Illes Balears, però pensàvem que era
important posar aquest termòmetre per saber si realment
estàvem dins el sentit comú de les coses. Per això, a la vista
d’aquestes eleccions d’aquest primer de març, en què hi ha
eleccions autonòmiques a Galícia i al País Basc, feim una mica
d’autocontrol -diríem- d’aquesta actuació dels serveis
informatius.

S’ha començat a fer aquest estudi d’aquest mes de febrer, i
avui hem tret unes dades d’una mostra amb poc rigor científic,
perquè són pocs els dies que hem pogut controlar, i ho hem fet
a tots els serveis informatius, que són molts, tant de ràdio com
de televisió. Si vol, després li puc facilitar aquest document,
però, perquè tengui una mica d’orientació li diré que, a mode
d’exemple, en l’informatiu de les dues del migdia durant aquest
mes de febrer, la distribució per partits polítics aproximadament
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seria: Partit Popular, un 49%; Eivissa pel Canvi, un 11%;
PSOE, un 26; BLOC, un 4%; PSM Menorca, un 2%; 2% Unió
Menorquina i Unió Mallorquina, un altre 2%. (...) notar que si
Unió Menorquina s’ha presentat aquest mes de febrer, per tant
té..., depèn en cada moment i en cada circumstància el que
passa. Normalment, quan hi ha períodes precongressual d’un
partit també és normal que l’activitat d’aquell partit augmenti.

A l’informatiu de les 8.30, diré per exemple que el Partit
Popular té una presència del 53%; Eivissa pel Canvi, un 11%;
PSOE, un 17; BLOC, un 4%; Esquerra Unida, un 4%; Unió
Mallorquina, un 7% i Unió Menorquina un 4%.

Li repetesc que són dades d’una mostra puntual dels primers
deu dies del mes de febrer. Per tant, crec que haurem de
menester una projecció una mica en el temps, crec que serà bo
tenir unes dades del mes de febrer i entengui que, en cap cas, no
compartesc l’opinió que això no hagi de ser la línia que marqui
l’edició d’un informatiu. L’informatiu ha de respondre a
interessos del què és i del què no és notícia. Per tant, és difícil
mantenir aquest equilibri entre una cosa i l’altra. Li repetesc,
constantment en parlam amb la gent d’informatius, els mitjans
de comunicació públics, que són mitjans de comunicació
públics no són una cambra de representació parlamentària, però
tampoc no han de ser una cosa que estigui lluny de la realitat
social, del territori del qual parlen i en el qual estan implantats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir en torn de rèplica? Té
la paraula, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, en primer lloc per agrair la resposta i la claredat en què
l’ha fet i li vull dir que també compartim amb vostè que
l’important és la notícia i per tant, que no s’ha d’encotillar el
món de la comunicació ni dels que l’exerceixen, dels
periodistes.

De totes maneres, dit això, crec que encara que sigui d’una
manera de mostreig, com vostè ha plantejat amb les xifres que
s’han dotat, crec que és bo que hi hagi una sistematització per
poder-la plantejar a una cambra que exerceix un control
parlamentari i ho dic perquè la falta d’elements o d’instruments
pot dur a vegades a un altre model que tots vàrem rebutjar, o
almanco els grups que donam suport al Govern. Per tant, crec
que és un instrument que utilitzen les televisions que tenim més
properes, és a dir, dins l’Estat espanyol n’hi ha que la tenen com
a un element referencial i crec que seria bo. 

De totes maneres també li vull dir que en termes polítics no
necessitàvem tenir un minutatge per veure els percentatges que
hem vist i que s’han produït. Abans, pensar en aquest tipus de
percentatges era impossible, n’hi havia uns que tenien el 95%
i els altres i segurament en notícies negatives, cobrien el 5%. 

Vull felicitar-los perquè segueixin en aquesta línia, però
animar-los també a mirar  d’establir uns mecanismes perquè la
Cambra, aquesta comissió, pugui valorar el que són les notícies
que es produeixen, però també el minutatge dels diferents líders
polítics de les Illes Balears i un altre element, que deix per a un
altre dia, seria interessant també veure a quins lideratges estan
fent referència. Crec que també, dins aquesta estructura de
comunitat autònoma peculiar que tenim, composta per diferents
illes, seria bo que ho poguéssim analitzar territorialment i per
illes, però aquesta pregunta la deix per a un altre dia. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Martorell, si vol intervenir, molt
breument perquè ha esgotat més d’un minut 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).

Sí, simplement matisar que supòs que entendrà que estic
parlant de presència de representants de partits polítics, és
evident que el Partit Popular té una presència molt notable
perquè és el partit de l’oposició i actua com a Partit Popular.
L’acció de govern no la tenim computada, cada conseller o cada
representant del Govern a quin partit està adscrit, perquè
entenem que és l’activitat pròpia d’aquella institució. Per tant,
vull matisar aquestes dades perquè s’entengui de quin escenari
parlam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. 

4) Pregunta RGE núm. 2569/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicitat per cada hora d'emissió.

Passam a la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 2569/09, relativa a publicitat per a cada hora d’emissió.
Per formular-la intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Vull saludar abans de res el director
general i l’equip directiu d’ens públic. La directiva europea
coneguda com televisió sense fronteres marca un màxim de 12
minuts per hora amb emissió de publicitat. Per una banda, és
coneguda la pressió que exerceixen en especial les televisions
privades per controlar aquest aspecte ja que amb l’establiment
de màxim de publicitat s’allibera una part del producte que pot
ser assumit per altres mitjans de comunicació, però, per altra
banda, evidentment consideram positiva la contractació de
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publicitat per part de qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui
públic o privat, pels ingressos que genera per a l’autogestió de
l’ens. 

També som conscients, però, que els excessos, les pràctiques
abusives resulten pesades per a l’espectador que pot perdre
l’interès en la pròpia televisió i fins i tot en les estratègies
comercials de les empreses. 

En qualsevol cas ens agradaria saber quin és el temps per
hora que es dedica a publicitat a IB3 i si ens pot fer una
valoració d’aquest aspecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Sr. Martorell, té la paraula per respondre
la pregunta formulada. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Coll, com vostè ha dit, la
nova directiva europea de llei de televisió sense fronteres marca
el màxim de dotze minuts de publicitat per tram horari natural,
aquest és el que... per cert, moltes televisions privades
sobrepassen i pressuposten ja quina és la penalització que
tendran a l’hora de compensar els ingressos que els produirà
sobrepassar aquesta norma. 

A IB3 tenim una ocupació mitjana diària d’aproximadament
5.000 segons, uns 85 o 90 minuts de publicitat al dia, que pot
variar en funció de l’estacionalitat de la (...) i el nivell
d’audiència de cada any. Com vostè sabrà, la publicitat va
lligada també al (...) d’audiència perquè segons el contracte que
tenguis amb un anunciant, si arribes al nivell determinat
d’audiència d’aquell espot, pots baixar el nombre d’insercions
publicitàries perquè ja has arribat als objectius que havies
marcat amb aquell anunci. 

El màxim permès per la normativa europea per a les 24
hores de programació d’una cadena està establert en un 20%, és
a dir, 17.280 segons d’ocupació publicitària. En el nostre cas
estam, per tant, en una ocupació mitjana i diària que no arribar
al 30%. Estic parlant d’un 30% d’aquests 17.280 segons emesos
en el total de la graella o, el que és el mateix, un 5,8 del total.
Amb això aconseguim un equilibri en l’audiència i a nivell
comercial tenim blocs publicitaris sense la saturació que tenen
altres cadenes generalistes, la qual cosa és un gran valor afegit
de cara als anunciants.

En el marc de la nostra política comercial, també, complim
estrictament l’establert a la directiva europea, no superam mai
els límits d’ocupació per tram horari natural, ni tan sols als
productes o franges horàries més demandades, com podrien ser
els informatius o el futbol de primera divisió o La bona cuina
de Paquita Tomàs perquè té un públic objectiu molt concret o
la franja del prime time que és més comercial on -li he de dir-
que ens autoimposam extralimitar-nos als dictàmens de la
directiva europea amb un màxim de 660 segons per tram horari
natural. És a dir, un màxim de deu minuts per hora. La

normativa ens permet fer-ne dotze i nosaltres ens hem
autoimposat la limitació de deu, però tot i això, ocupam
aproximadament entre 5 i 6 minuts de mitjana, això depèn molt
dels objectius comercials amb els anunciants, depèn molt del
mercat publicitari en aquell moment i depèn molt també de la
graella i d’altres circumstàncies que varien d’un dia a l’altre.

Com a dada significativa de la bona salut de la nostra graella
comercial, li diré que estam orgullosos d’haver aconseguit un
equilibri òptim quant a l’ocupació publicitària per a grans
franges horàries, és a dir, amb un 70 d’ocupació en el prime
time i amb un 30% en el prime time, és a dir, intentam no
saturar les hores de més audiència i de més consum televisiu.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, simplement per donar l’enhorabona al director general
perquè la política publicitària s’ajusti primer a la legalitat, per
una banda, i per l’altra a l’espectador establint una política molt
similar a la que va establir en el seu moment Televisió
Espanyola d’aquests deu minuts per hora, i evitant pràctiques
com les que vostè comentava d’altres televisions amb seccions
ja pressupostades perquè, així i tot, surt rendible. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. En torn de contrarèplica, Sr. Martorell. 

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

Sí, vull repetir perquè quedi molt clar que no passam mai el
límit legal i que ens hem autoimposat no passar del deu minuts,
però que hi ha èpoques en les quals és molt mal de fer, aguantar
aquest compromís, sobretot en èpoques de molt de consum com
és l’època de Nadal en què augmenta notablement la inversió
publicitària. Per tant, aquest és el nostre compromís i de
moment el respectam. 

És difícil mantenir un equilibri entre ingressos publicitaris
i no fer malbé la graella i la programació, però també tenim el
principi a IB3 que la publicitat també és informació i per tant,
no és un producte de poca qualitat ni és un producte que sigui
directament rebutjat, sinó que hi ha un moment donat en què la
publicitat és informació i és un dret que tenen les empreses de
les Illes Balears de poder-se anunciar a través de televisió en
l’únic mitjà que hi ha que els dóna la possibilitat d’anunciar-se
a totes les illes com és el cas d’IB3. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 2570/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència del programa Illes notícies.

Passam llavors a la cinquena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 2570/09, relativa a audiència del programa
Illes notícies. Intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, l’autor.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Com ha comentat la diputada del
Grup Mixt que m’ha precedit en l’ús de la paraula, les
desconnexions són un tema que ens preocupa i que evidentment
afecten una televisió pública d’una comunitat autònoma com la
nostra. Possiblement és un debat que serà llarg, durarà molta
estona, el tindrem de manera quasi permanent damunt la taula
perquè les desconnexions han estat en un principi una fórmula
per satisfer una de les necessitats que tenia aquesta televisió,
que és que fos reconeguda per a cada una de les illes, però en
canvi no satisfà una altra de les missions que té la televisió, que
és cohesionar el territori en la base que tots es vegin, uns amb
els altres.

Per tant, això serà un debat permanent i crec que està bé que
hi dediquem el temps necessari i que resolguem sobretot la
forma i la manera d’aconseguir una televisió que compleixi amb
aquestes dues funcions: ser reconeguda a cada una de les illes
i no tancar-se a cada una de les illes. La fórmula que de moment
s’ha posat damunt la taula per part de l’equip directiu d’IB3 ha
estat aquest nou programa que es diu Illes notícies anunciant
que amb aquest programa les illes no perdríem quota de pantalla
-per dir-ho amb terminologia del món televisiu- i al mateix
temps, podríem complir amb la funció de veure’ns uns amb els
altres. Conèixer nosaltres el que passa a Eivissa i a Eivissa el
que passa a Menorca. 

Per tant, aquest serà un programa al qual dedicarem prou
atenció i amb molt d’interès el seguirem per veure com
evoluciona i si compleix efectivament amb aquestes missions i
funcions que se li ha donat des de la direcció de la cadena. 

Per tant, la pregunta és, quina és l’audiència global i per illes
que té el nou programa Illes notícies? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Té la paraula, per contestar la
pregunta formulada, 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. Ribalaiga, des del començament
de la nova programació que vàrem fer el 12 de gener d’enguany,
l’espai Illes notícies ha aconseguit de mitjana un 7,4% de quota
de pantalla. Això vol dir que se situa 2,8 punts per damunt del
que hi havia en aquella mateixa hora en aquells moments, el que
en dèiem les desconnexions. El millor resultat que ha aconseguit
aquest Illes notícies va ser el 9 de febrer amb un 15,6% de
quota, cosa que també ens indica la tendència positiva d’aquest
espai a la nova graella de la televisió autonòmica. 

Duim amb aquest programa un més, per tant, tal vegada
sigui massa prest per arribar a conclusions, però si que almanco
ha arrancat amb la satisfacció per part de l’equip d’antena i
d’informatius que, molt enfora de les discussions polítiques que
hi pugui haver a vegades, de moment o al manco inicialment, ha
comptat amb la resposta positiva del públic de les Illes Balears
en aquest punt. És clar que a vegades les audiències depenen de
moltes coses, del que fan les altres televisions en aquella hora,
del programa que venia abans, del que vendrà després, de qui el
presenta, del què es diu, hi influeixen molts de factors. El que
sí que podem dir és que el concepte Illes notícies, el concepte
desconnexió no produeix almanco rebuig a dia d’avui per part
de l’audiència d’IB3.

Quant al percentatge de notícies, sí que li puc dir que
aproximadament les notícies d’Illes notícies dedicat a l’illa de
Mallorca representa el 50%, mentre que la població de Balears
és d’un 79,12%; les de Menorca un 25% front al 8,82 que
representa de la població de les Illes Balears, i d’Eivissa, un
20% front a l’11,3% que representa de la població, i de
Formentera el 5% front al 0,76 que representa de població.

Dic això perquè puguem tenir una dada aproximada del que
es fa, en el sentit que vàrem dir que volíem cohesionar un
territori, que no volíem prevaler cap illa per damunt l’altra i
aquesta dada comparativa amb la població, ens permet aportar
avui que, tant Menorca com Eivissa com Formentera tenen una
discriminació positiva quant a la presència a aquests informatius
perquè pensam que és el que hem de fer. Segurament perquè el
desconeixement que hi ha a Mallorca del que passa a Menorca,
a Eivissa i a Formentera és molt gros i aquí hi ha una feina per
reconstruir i per remuntar. Surten aquests cinquanta...., aquests
números tan clars perquè hi ha una petició d’estar molt pendents
del que passa a Menorca i a Eivissa i que l’espectador no pugui
pensar mai que feim Illes notícies parlant només del que passa
a Mallorca, és a dir, vàrem complir amb l’objectiu de dir que es
tractava de posar en connexió totes les illes.

També ens alegra veure que a poc a poc, i estic seguríssim
que gràcies a la feina que fa una televisió autonòmica com
aquesta des de la seva creació i fins al dia d’avui, cada vegada
és major l’interès que tenen els ciutadans de les Illes per saber
què passa en aquelles illes on no viuen. Si això no fos així no
tendríem retransmissions del Vive Menorca amb el nivell
d’audiència que tenen, si no fos així no passaria el que passa
amb els partits del Mallorca, de futbol, o no passaria així quan
donam un partit de La Penya i l’Eivissa de Segona B, perquè no
basta la població, és a dir, els números no surten, l’interès a la
resta de les illes per saber què passa a les altres.
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Per tant, des d’aquest punt de vista valoram positivament
aquesta audiència global que té, a dia d’avui, l’Illes Notícies, de
la presència que tenen les notícies en aquest repartiment per
illes i sí, ho torn a repetir, estic segur que això pot estar sotmès
a canvis perquè la televisió és una cosa molt dinàmica que
depèn d’altres factors i m’agradaria que es pogués mantenir
aquesta tendència que tenim ara, més que les desconnexions i
amb una quota prou significant per a aquelles illes que a nivell
de població estan per davall de l'illa de Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Segur, Sr. Director General, que és
massa prest per tenir una fotografia acurada del que és l’acollida
d’aquest nou programa. Tots els programes necessiten tenir un
rodatge i a més un temps de consolidació a la graella i més amb
les circumstàncies d’aquest tenint en compte les diferents illes
que són el seu objectiu, no?

No ens importa tant la data concreta com la tendència que es
marca, ens interessava saber, que vostè ens pogués explicar, si
aquest programa tenia una bona acollida o no i, efectivament, si
aquest programa estava majoritàriament destinat o dedicat a
cobrir les notícies d’una sola illa o de diverses. És evident que
no compliria la seva funció si parlés un 90% del temps de
Menorca o parlés un 97% d’Eivissa, per posar el cas, que no és
aquest el cas, però tampoc no compliria amb la seva funció si
parlés excessivament de Menorca o excessivament d’Eivissa.

Per tant, entenem que tal com està en aquests moments, pel
que vostè ens ha dit, el programa compleix amb la seva funció,
de la qual cosa ens alegram perquè vostè sap que el nostre grup,
en el moment que es va produir el debat de les desconnexions,
ens vàrem posicionar favorablement que tenguéssim aquesta
possibilitat, però no ens vàrem negar, tampoc, que hi hagués un
programa que facilités el coneixement de les Illes entre elles.
Nosaltres pensam que les dues coses són bones i possibles, per
tant, vull agrair-li la informació que ens ha donat i dir-li que
estarem especialment atents a l’evolució d’aquest programa i
voldrem, en un futur, conèixer, per vostè, quina n'és l'evolució
perquè pensam que pot tenir un paper molt important en la
consolidació de l’audiència de la nostra televisió autonòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament crec que ja és
important. Un mes és molt poc perquè en televisió haurem de
tenir unes tendències, una forquilla molt més àmplia en el
temps, no és suficient per tenir una fotografia definitiva, però sí
que és veritat que tenim aquest convenciment o la constatació
que no produeix rebuig a Eivissa saber què passa a Menorca o
a Mallorca, no fa nosa, això és important. No només no fa nosa
sinó que passam a un altre escenari en el qual hi ha interès
perquè aquest programa està carregat d’informació local a nivell
de municipis, de pobles, no és tant que pugui passar informació
per illes sinó que arriba, té una informació molt "capilAlar",
perquè arriba al detall del que pot passar a un poble determinat
o un altre. 

Per tant, ens agradaria molt que es mantengués aquesta
circumstància i entengui que és un procés en el qual IB3 és un
element actiu en aquesta circumstància, quan més faci IB3 en
aquest sentit més serà per veure la població aquest tipus
d’informació i més interès generarà a la població saber què
passa a un territori on no hi viu, perquè gaudeix de més
informació i pot entendre més el que passa. 

El més mal de fer és donar aquella primera passa, i dic això
perquè també hem pogut comprovar des del departament de
comunicació com altres mitjans de comunicació que són
insulars sobretot les pàgines d’esports atenen també el que passa
a altres llocs, aquí a Mallorca ho hem vist, per exemple, amb el
conflicte de Kraft, ha estat una notícia que s’ha seguit des dels
mitjans de comunicació de l’illa de Mallorca. És a dir, cada
vegada passa més que els mitjans de comunicació són sensibles
al que passa a altres llocs i això estam segurs que és així perquè
l’únic mitjà de comunicació que té Balears que comparteix tota
aquesta informació és IB3, tant ràdio com televisió, que crec
que és la seva funció.

Per tant, percebem que hi ha aquesta petita feina que té
repercussió sobre altres mitjans i si ho fan els altres mitjans és
perquè saben que també hi ha resposta positiva per a aquelles
informacions que abans quedaven fora dels seus continguts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 
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6) Pregunta RGE núm. 2574/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a opinió envers la petició de dimissió de la directora
de Ràdio IB3.

Passam a la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 2574/09, relativa a opinió envers la petició de dimissió de
la directora de Ràdio IB3. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot saludar tot l’equip
d’IB3, el director general i totes les persones que l’acompanyen,
sempre és una satisfacció veure’ns aquí per reprendre la nostra
activitat de control de l’activitat d’IB3.

La primera de les preguntes que formularà el Partit Popular
avui fa referència a una notícia que sé que ja fa molt de temps
que va succeir, però que no ha deixat de suscitar certa polèmica
entre alguns colAlectius que han demanat la dimissió de la
directora d’IB3 per una qüestió que, fins i tot, en el seu moment
vàrem tenir oportunitat de tractar en aquest parlament que era
un e-mail, unes amenaces crec que explícites, bastant clares, de
la directora d’IB3 Ràdio cap a uns empleats d’IB3. Voldria
saber quina consideració fa el director general d’IB3 i si això ha
merescut, si no ha merescut, si mereix, si ha suposat una revisió
de la direcció d’IB3 Ràdio. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Martorell per
contestar la pregunta formulada.

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

Gràcies, Sr. President. Considera que la directora d’IB3
Ràdio ha de dimitir del seu càrrec atenent les peticions que li
fan diversos colAlectius en aquest sentit? Jo no. Estic molt
content de la feina de Caterina Sitjar com a directora d’IB3
Ràdio.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Res més a dir, només és la seva
opinió i crec que amb els fets, amb el temps doncs es veurà
aquesta qüestió que vostè diu, que està satisfet de la feina que
fa i entenc, per tant, també totes aquelles comunicacions que
adreça aquesta directora, aquesta persona cap al seu personal.
No deixa de ser una forma de qualificar-se personalment i
agraïm que ho hagi fet explícitament a aquesta cambra. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vol intervenir 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):

I tant! Gràcies, Sr. President. Jo li vull corregir algunes de
les seves inexactituds perquè la directora no ha remès res a
ningú, ha rebut una comunicació, simplement. Vull dir que ella
no ha tengut cap participació activa, cap incident amb cap
colAlectiu laboral, tot al contrari, el que ha fet ha estat rebre
comunicacions. 

Sí que aprofit per recordar-los que des que Caterina Sitjar és
directora de la ràdio, d’IB3 Ràdio, ha aconseguit uns índexs
d’audiència que no havia tengut mai, té, aproximadament,
quatre vegades l’audiència que tenia quan ella va arribar a
aquest càrrec. Per tant, jo estic molt content, jo la felicit i crec
que també seria un acte de responsabilitat, per part seva,
felicitar-la per la feina que fa perquè fer una ràdio plural, en
català, aconseguir pujar aquesta audiència, crec que és tot un
mèrit. Si em permet un comentari, una broma, entendrà que
perquè rebi un e-mail això no la converteix en culpable de res,
hi ha molts d’homes que reben e-mails que els ofereixen Viagra
i això no implica la seva impotència sexual. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

7) Pregunta RGE núm. 2575/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d'ubicació de Ràdio IB3.

Passam a la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 2575/09, relativa a canvi d’ubicació de la ràdio IB3. Per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa un temps vostè va presentar a
aquesta cambra diverses consideracions respecte de la ubicació
del serveis d’IB3, en aquest cas de la necessitat de reubicar, en
el Parc Bit, l’activitat dels informatius de la Televisió IB3. Ens
agradaria saber com està aquesta qüestió, en quin punt es troba
i si continua amb aquells plans que en el seu moment vostè va
considerar tan adients, tan adients com altres qüestions com,
fins i tot, defensar que una directora rebi un e-mail on se li
expressa, clarament, que ella havia tengut a veure amb una
qüestió, parlar amb certes persones perquè no es pronunciassin
sobre una vaga, per exemple.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Miri, jo no consider necessari canviar
la ubicació de la ràdio de Son Bugadelles sinó, mes aviat,
convenient, i així ho vaig expressar en aquesta cambra. 

No parlam d’això...

EL SR. PRESIDENT:

Jo, en aquests moments, em sembla que qui s’ha embullat ha
estat vostè, Sr. Serra.

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

Li dic convenient perquè suposaria un estalvi, com vaig
presentar en el seu moment, de devers 486.317 euros, perquè
aquí hem tengut en compte tota una sèrie de despeses generals
i de lloguers i d’altres circumstàncies que ens podríem haver
estalviat. És veritat que seria convenient i és una situació que no
està descartada, sí ajornada, perquè estam ara amb altres
qüestions que hem considerat preferents a aquesta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És realment curiós perquè fa un
temps vostè el va presentar a aquesta cambra com un fet
imprescindible que solucionaria moltes problemàtiques d’IB3.
Vostè considerava adient que IB3 prescindís d’una despesa, que
per cert m’agradaria que quantificàs, quant al lloguer que paga
actualment IB3, molt concretament, i va dir que no suposava
cap cost més enllà d’aquesta qüestió de lloguer el fet de
traslladar-la. 

Tampoc no va parlar d’una qüestió que ens sembla
important com el que un trasllat d’aquestes característiques
comportaria, fer un cablejat nou, per exemple, la nova
instalAlació o emportar-se tot el mecanisme que hi ha
d’insonorització i altres qüestions que em sembla que vostè no
podia emportar-se d’aquest local. En tot cas, digui'ns-ho,
quantifiqui'ns què suposaria aquest trasllat i, en tot cas, miri, ens
hem d’aclarir, si vostè considera imprescindible fer-ho i
considera que és un gran avantatge per a la nostra cadena
pública aclareixi'ns per què no ho fa i, si és el contrari, si
definitivament vostè ho ha descartat, doncs aclareixi'ns per què
ho ha descartat, cosa que per cert pensi que hi estam d’acord
perquè entenem que precisament no justifica en cap cas la
despesa del trasllat. 

Li demanaria que fos molt més explícit i que ens aclarís molt
més aquestes qüestions: despesa definitiva que suposaria el
trasllat, inclosa la instalAlació nova que s’hauria de posar en el
nou lloc; a quin lloguer ens referim, exactament quantificat; la
seva conclusió que definitivament és interessant que es faci
aquest trasllat, molt més explícitament, i si no ho fa ja que té
totes aquests bondats expliqui’m per què, perquè parlam d’un
estalvi i si parlam d’un estalvi no acab d’entendre per què vostè
no ho vol fer.

Gràcies, Sr. President:

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No, jo no és que no ho vulgui fer, jo
li he dit que sí que ho vull fer, em sembla bé. Vull dir, li ho
tornaré a explicar, és una decisió ajornada, de moment no s’ha
executat, i tampoc no arrib a entendre si a vostè li sembla bé que
ho moguem o no, és que no m’he arribat a aclarir, perquè per
ventura una de les coses que ens ho ha fet plantejar és que a
vostès no els semblava bé. Clar, si ara tampoc no li sembla bé
que ens ho plantegem, digui’m què és el que li semblarà bé, que
ens ho plantegem, que la deixem, que ens l'enduguem, perquè
està vist que qualsevol de les tres opcions fer-ho, no fer-ho i
pensar-s’ho no els va bé.

Per tant, li ho repetesc, ens sembla una bona idea, vàrem fer
un càlcul de cost i vàrem veure que l’estalvi era de 486.317
euros perquè ens estalviàvem tota una sèrie de despeses de
lloguers, de desplaçaments, de serveis comuns. Ara estam amb
altres qüestions més importants i aquesta la tenim ajornada a
l’espera d’equilibrar altres circumstàncies que afecten tot aquest
procés, que supòs que les hem de calcular totes, una d’elles és
que a vostès tampoc no els semblava bona idea, per tant, també
l’hem tenguda en compte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 2576/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació de les instalAlacions dels informatius
d'IB3.

Passam a la vuitena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 2576/09, relativa a ubicació instalAlacions informatius IB3.
Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament en tenia una per l’altra,
em referia anteriorment a la de la ràdio i actualment a la de la
televisió. Resulta curiós, i crec que aquesta pregunta incideix en
aquesta qüestió, que una decisió que ha de suposar un estalvi de
480.000 euros vostè no la vulgui portar a terme. No sé si d’això
se’n diu eficàcia o ineficàcia. En tot cas sí que li expressam
obertament, com ho hem fet en diversos moments, que no estam
d’acord perquè no entenem que aquest estalvi existeixi, i vostè,
entre d’altres coses, perquè no ha aclarit una qüestió que era
fonamental, ha dit que hi ha havia un estalvi d’un lloguer, no
ens ha dit quina quantitat de lloguer s’estalvia en el cas de la
ràdio i m’agradaria que ho fes molt més àmpliament i que
explicàs molt més àmpliament les bondats de passar els
informatius al Parc Bit que és la qüestió que ens ocupa a la
pregunta RGE núm. 2576.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. A mi tant em fa, però si jo m’he de
dedicar a comptar les preguntes de la pregunta anterior no en
sortirem mai i abans que em cridi l’atenció demanaria al
president si podem... 

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

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

...les normes del debat, cada vegada que entram en una
pregunta he d’entrar en el debat anterior.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Serra, certament ha aprofitat, com sap fer-ho molt
bé, respondre la pregunta. Jo li deix que vostè si en aquesta
ocasió vol contestar la pregunta anterior té tot el dret perquè era
la introduïda, a partir d’ara sap el Sr. Serra que no li deixaré
passar. Gràcies.

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

Sr. Serra, el lloguer casualment el duc, però la pròxima
vegada si vol alguna dada del lloguer m’ho pot demanar perquè
ho duré més preparat. Casualment duc el preu del lloguer, és de
2.157, 26 euros mensuals, és a dir, 25.887,12 euros anuals,
aquest és el cost del lloguer. És un dels costos que té la ràdio on
és, n'és un, després hi ha tots els altres, però també els vaig
detallar en el seu moment, si repassa el Diari de Sessions jo li

ho he explicat, però si m’ho torna a demanar també li ho tornaré
a dur, però avui no ho he duit.

Contestant la pregunta que ens pertoca, la 2575/09, jo
consider que seria positiu que tot l’ens, la ràdio i la televisió,
s’ajuntassin i si s’ajuntassin que es canviàs el lloc perquè, ja ho
he explicat diverses vegades, som a un lloc que jo no consider
el més adient. Ja ens hi hem avesat i ja ens trobam com a casa,
però no és el millor lloc per tenir una ràdio i una televisió
perquè pensam que seria més interessant estar molt a prop d’on
hi ha més activitat i on passen més coses, més a prop de la
notícia.

De moment li vull explicar que no es canvia de lloc la
ubicació dels informatius, no van els informatius al Parc Bit,
també ho tornaré a explicar com ho vaig explicar en el seu
moment, que el que es fa és descentralitzar part de la redacció
i una part, l’empresa que fa els serveis informatius ha
considerat, i ens ho ha plantejat i ens ha semblat interessant, que
part de la redacció, no dels serveis de producció, dels
informatius, s’acosti més a Palma i estiguin en el Parc Bit per
una qüestió operativa. De la mateixa manera que hi ha un centre
de producció o hi ha una part de la redacció d’informatius que
és a Inca, una altra és a Manacor, una altra a Maó, una altra a
Eivissa, una altra a Formentera, una altra a Madrid, una altra a
Barcelona i una altra a Alcúdia, que també n'hi pugui haver una
a Palma. Intentam que la redacció estigui distribuïda per arribar
i tenir més informació de proximitat. Aquesta és la intenció,
però els informatius es continuaran fent des del centre de
producció de Calvià on hi ha els productors, els realitzadors i
totes les seccions de nacional, d’internacional, succeïts, cultura,
... tot això. 

Tota la informació arriba al centre de producció de Calvià,
ha d’entendre que per fer un informatiu es conjuguen molts
d’ingredients i Palma n'és una part, però introduïm moltíssima
informació de molts de llocs, d’agències de notícies on ens
arriba informació de tot el món, del servei d’esports, tot això
arriba allà i també ens arriba informació de les productores que
fan altres programes d’entreteniment que també ens deixen
informació que després, a vegades, es fa servir per als
informatius.

Per tant, no es mouen de lloc els informatius, continuen a
Son Bugadelles, el que es mou al Parc Bit és una part de la
redacció que cobria Palma, per dir-ho de qualque manera, una
part. Si em demana el meu parer li diré que trob que seria
positiu que es pogués ajuntar l’ens, ràdio i televisió, i que
estiguessin més prop de Palma. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sr. Serra, té la
paraula.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, Sr. Martorell, que
entrevegi dins la seva resposta una certa incoherència. Vostè ens
diu que està interessat a promoure que estigui tot com més junt
millor, i la millor manera, sense cap dubte, de fer-ho és,
efectivament com vostè diu, dur-se’n la ràdio cap a Calvià, però
que una part de la televisió se’n vagi cap al Parc Bit, cosa
perfectament coherent amb el seu argument, com vostè pot
avaluar, i que el resultat final sigui que vostè té una ràdio on
està actualment, que ens sembla bé, li ho dic, ens sembla bé, el
felicitam per no haver tocat aquesta qüestió, almenys no hem
espenyat això, la televisió definitivament es queda on és, que
ens sembla bé, fantàstic, però es continua disgregant més en
aquesta part. 

Bé, aquesta qüestió, que no deixa de tenir un cert matís
d’incoherència, qüestiona un altre tema molt més profund, miri,
vostè va venir a aquesta cambra a dir que hi ha havia introduït
a un concurs públic, al concurs públic dels informatius, una
qüestió que era que es comptàs amb uns estudis per poder fer
l’activitat dels informatius, això ho va dir vostè en aquesta
cambra, i que aquest concurs públic el que faria seria estalviar
uns doblers d’uns estudis d’informatius perquè havia introduït
en aquest concurs públic la necessitat de tenir aquests estudis i
que a partir d’ara s’ho estalviaria perquè això es faria en el Parc
Bit, per cert per part d’un proveïdor que tendria la instalAlació.
Això està en el Diari de Sessions, que em sap greu no tenir-ho
ara mateix textualment, però m’agradaria buscar-ho i li puc
assegurar que el següent dia si és necessari ho portaré i li ho
duré. 

El resultat final no ha estat coherent amb aquesta qüestió. Jo
em pregunt si el concurs públic va ser o no així, que ens ho
aclareixi. En tot cas ja buscarem al Diari de Sessions el que va
dir l’altra vegada i ho compararem, i si el fet que finalment no
es produeixi aquest canvi, que pareix ser que estava previst, que
era que es traslladassin els estudis d’informatius al Parc Bit,
com vostè mateix deia, com deia que s’havia de fer segons el
concurs públic i finalment no es fa, si això ha fet possible la
igualtat d’oportunitats de tots aquells que es varen presentar al
concurs 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. Sr. Serra, jo li demanaria més rigor,
no digui que jo he dit coses que no he dit. Mai de la vida, i per
això hi ha el Diari de Sessions i hi ha el plec de condicions, mai
de la vida he dit que l’empresa que es presentàs al concurs, o no
estava a les bases del concurs, que s’haguessin de posar els
estudis, mai de la vida. Els estudis dels informatius sempre eren
els de Calvià i el centre de producció de notícies sempre,
sempre, absolutament sempre, era a Calvià. 

Però entenc que potser vulgui crear confusió perquè davant
la proposta de traslladar part de la redacció al Parc Bit qualcú
malintencionadament pugui arribar a pensar que estam pretenen
treure els informatius de Calvià, i s’ho pugui creure tant i pugui
dir-ho tant que s’ho acabi creient el mateix que ho diu, i això a
vegades passa, un diu una mentida moltes vegades i se l’acaba
creient ell mateix. No és vera que nosaltres haguéssim plantejat
mai moure el centre de producció de Calvià. L’única proposta
era la que farem, que era traslladar part de la redacció al Parc
Bit. 

Sí que és vera que hem parlat a vegades de moure tota la
televisió a un altre lloc, i per això li dit, tot l’ens Radiotelevisió,
i si li crea confusió o creu que és inconnex, o que jo faig
plantejaments que són poc coherents per ventura és perquè no
arriba a diferenciar els matisos entre moure una ràdio i moure
una part de la redacció, i evidentment jo crec que és coherent,
i ens pareixeria absurd, per exemple, tenir a Palma la redacció
de Formentera i cada dia haver de treure un redactor i un
càmera, agafassin un avió, un taxi i un ferri per arribar a
Formentera, després tornassin amb el ferri, el taxi i l’avió, i el
taxi fins a Calvià per fer la notícia. Allò normal seria tenir
aquesta gent a Formentera. Però això és traslladar una part de la
redacció, tenir una delegació. Idò el mateix és el que feim amb
Palma, és a dir, en comptes que la gent pugi i baixi cada dia de
Palma a Calvià, la gent que ha de cobrir informacions de Palma
estigui més a prop de Palma, simplement això és el que hem
proposat.

I neg totalment i absolutament que mai, mai, mai no se’ns ha
passat pel cap moure el centre de producció de Calvià. Allà hi
ha una inversió molt important i hi ha una tecnologia moderna
i hi ha unes instalAlacions ben fetes, i això jo ho he dit sempre,
vull dir, escolti’m, moltes coses es varen fer molt bé, i el centre
de producció de Calvià compta amb sistemes informàtics, el
Digition i demés, molt eficaços, molt moderns, molt preparats,
i una infraestructura tècnica molt adient i molt interessant, i mai
no se’ns passaria pel cap moure aquest centre de producció
mentre la televisió estigués a Calvià. Una altra cosa seria
moure-ho tot a un altre lloc, cercant un edifici emblemàtic on
poguéssim optimitzar costos en serveis comuns de l’ens, la
ràdio i la televisió... Això és una altra discussió, però la veritat
és que avui continuam estant allà, els informatius es fan allà i
l’únic que es planteja és que una part de la redacció pugui
desplaçar-se al Parc Bit, això és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 2577/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de l'estabilitat de la plantilla d'IB3.

Passarem a la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 2577/09, relativa a valoració de l’estabilitat de la
plantilla d’IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.



174 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 10 / 12 de febrer del 2009 

 

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Satisfaré les seves voluntats, Sr.
President, i deixaré que la pregunta estigui formulada en els
seus propis termes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra, per complir el Reglament. 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. La resposta és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell, per la seva brevetat, també. I en torn
de rèplica, Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sense cap dubte, com veu, cridats a
la seva voluntat feim tant com sigui necessari per complir el
Reglament, dit per la meva part i part del Sr. Martorell,
evidentment.

Miri, permeti’m que ho qüestioni. Hi havia un concurs que
finalitzava el 30 de gener, 30 de desembre, perdó, 31 de
desembre, una activitat que s’havia de començar nova a partir
de l’1 de gener, unes persones que havien de ser transferides,
unes persones que sembla ser que s’han transferit i han perdut
la seva antiguitat, per cert a Menorca, una plantilla que s’ha
reduït..., diverses qüestions que crec que mereixen el seu
respecte i com a mínim la seva valoració.

Vostè va venir a dir en aquesta cambra un dia, i també em
sap greu no tenir-ho ara mateix davant, que li sabia greu la
situació perquè al cap i a la fi era una dificultat i que, en totes
aquestes qüestions, vostè se solidaritzava amb el personal, i
voldria saber si vostè continua tan solidaritzat com abans o si
pensa que la situació del personal que fa feina a IB3 avui per
avui té la situació més estable possible, en fi, aquestes
qüestions, qüestió que llavors comentarem també per part
d’altre personal que és el subcontractat, evidentment.

En fi, just la seva valoració en aquest sentit, si pot ser un
poquet més generosa i més ampla.

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, m’he arribat a embullar
perquè no sé si em demana la 77 o la 78, perquè crec que les ha
barrejades totes o jo ja m’he perdut.

Contestant a la 77, que vostè demana pel personal que fa
feina a IB3, i entenc com a personal que fa feina a IB3 el
personal propi..., em centraré en aquesta però crec que em
demanava per l’altra, però...

EL SR. PRESIDENT:

És en la que toca centrar-se.

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

Contestant a la que estam... -però vaja, després li contestaré
allò altre-, s’ha signat un conveni colAlectiu amb els treballadors
d’IB3, de l’ens, de la ràdio i de la televisió, i al final s’hi han
acabat adherint pràcticament tots. És un conveni colAlectiu que,
bé, si l’hem signat entre tots és que n’estam orgullosos tant la
direcció com els treballadors. També s’han realitzat promocions
internes per a la gent amb contracte d’obra i servei, que era una
fórmula que ens vàrem trobar molt estesa quan vàrem arribar,
i s’han anat consolidant algunes places internes de llocs de
treball.

I entenc que també on hi ha els dubtes és en tot el tema de
reajustament que hi ha hagut de plantilla, i aquest reajustament
es va fer, com vostè sap, per motius econòmics, es va fer en el
mes d’octubre, vàrem informar prèviament aquí en què
consistiria, es va fer de manera molt clara i transparent perquè
es va fer departament per departament i qui ho va coordinar va
ser el director gerent, Pere Terrassa, que va ser l’amarga
primera experiència d’entrar a fer feina dins la televisió, agra,
primera experiència de feina a la televisió, i tan aviat com
vàrem tancar aquest procés de reajustament de la plantilla vàrem
comunicar a tots els treballadors que aquest procés havia acabat
i que per tant els canvis que hi pogués haver posteriors
responien simplement a qüestions de pèrdua de confiança dels
equips directius o a qüestions de personal o de rendiment del
treball. 

Per tant jo crec que sí, que els treballadors tenen una feina
estable i crec que amb el temps s’anirà consolidant aquesta
sensació, i entenc que hagi estat un moment tens, quan s’ha
produït tot aquest reajustament, però va ser demanat per tothom
que s’optimitzassin els recursos humans d’IB3. Així ho vàrem
fer, no és una feina de la qual estiguem orgullosos perquè això
afecta persones i en una situació de crisi són circumstàncies en
alguns casos dramàtiques, però havíem de complir amb
l’objectiu d’aconseguir una televisió més econòmica i enfrontar
tots els camins que hi hagués per a aquesta situació. Avui IB3
funciona a un nivell òptim com tenia abans, i per tant crec que
la feina que s’ha fet ha estat positiva. No vull dir que les
persones que no hi són no servissin, sinó que s’han optimitzat
altres recursos, s’han repartit més feines i hi ha hagut feines que
s’han deixat de fer, simplement.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

10) Pregunta RGE núm. 2578/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estabilitat de la plantilla relacionada amb IB3.

Passem, llavors, a la desena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 2578, relativa a estabilitat de la plantilla
relacionada amb IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, pel seu aclariment. Això de no
comptar amb els registres d’entrada com pertoca idò a vegades
té aquestes qüestions.

Miri, la meva pregunta en aquesta ocasió fa referència,
efectivament, al personal que té relació amb IB3, aquell que està
subcontractat, que en part de fet era la qüestió que em
preocupava abans, però entre altres coses, i fent esment a
qüestions d’estabilitat dins IB3, ens resulta curiós que es
redueixi per un costat i que empreses com Multimedia de les
Illes Balears SA tengui augments de personal respecte de l’any
anterior, cosa que en principi és la informació que ens arriba.

I l’altra qüestió és la que fa referència, com deim i com es
formula a la pregunta a la pregunta actual, és si vostè considera
que el personal que té relació amb IB3 té una situació estable i
té una situació que vostè consideri adient, adequada i, en fi, amb
totes les garanties que vostès consideri oportunes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta Sr. Martorell té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, Multimedia no és nostra i
no li posaré fàcil dient-li de qui és; cerqui-la per dins el Govern,
de qui és, però fa altres vegades que em retreu coses de
Multimedia i no depèn de l’ens públic, depèn d’un altre
departament del Govern i això va ser notificat i es va fer a través
de... No, no, Multimedia no depèn..., ni som president de
Multimedia, fa un any que depèn d’un altre departament del
Govern, es va fer a través de Consell de Govern, s’ha fet
públicament i no tenc cap relació, en absolut. Bé, som membre,
som conseller de Multimedia però no som el responsable de
Multimedia.

Miri, si consider que el personal que té relació amb IB3 té
una relació estable, home, si nosaltres en lloc d’una televisió
tenguéssim una biblioteca seria més bo de fer mantenir una
relació estable dels treballadors, però la televisió és un mitjà de
comunicació extremadament dinàmic, sotmès a moltes..., a una
competència extrema, amb competidors amb unes possibilitats
econòmics i de personal superior a les nostres, i amb un escenari
canviant. Pensi vostè que hem d’estar permanentment intuint
què és el que la gent vol veure quan arriba a ca seva i posa el
televisor en marxa, sense possibilitat de parlar amb la gent ni
poder tenir cap tipus d’interactivitat amb ella, simplement
sabem, del dia d’ahir, què és allò que els va agradar més o
manco comparat amb altres productes televisius en aquella hora.
Amb una oferta audiovisual com hi ha avui, amb plataformes
com Internet o el pagament per visió, o parabòliques, TDT i
demés, intuir què vol veure la gent a cada moment és una feina
bastant complicada. Això significa que la televisió és molt
dinàmica, molt canviant i molt subjecta al mercat i al moment.

Per tant crec que és bastant difícil que puguem donar una
situació d’estabilitat a totes les empreses que fan feina amb IB3.
Pensi que aproximadament unes 23 productores d’ençà que vaig
arribar a la direcció general han fet feina algun moment o altre
amb IB3 Televisió o amb la ràdio, i a part tenim un gran munt
d’empreses de servei que ens presten serveis ja siguin de
producció d’audiovisuals o ja siguin altres tipus de serveis. Per
tant és impossible que puguem donar una estabilitat laboral
perquè no és competència nostra donar estabilitat laboral, per
exemple, a les persones que fan feina a un servei de neteja o a
un servei de vigilància, sinó que és una tasca que correspon a
l’empresari que les té contractades i que s’ha embarcat en una
història com és muntar una empresa.

Miri, dins IB3, dins aquell edifici, dins aquell centre de
producció, tirant amunt hi fan feina unes 10 empreses diferents,
empreses que tenen el seu personal que directament de ca seva
ve a IB3 a fer feina i després se’n va a ca seva a jeure. Dic això
perquè entenguem que tècnicament podem considerar el mateix
des del punt de vista tècnic uns treballadors que uns altres, gent
que ve de ca seva, fa feina a IB3 a les ordres d’una empresa que
tenim contractada i se’n tornen a ca seva. Se m’ocorre l’empresa
Centro de Montajes, que ens fa el manteniment; se m’ocorre
l’empresa MEVISA, que ens fa els serveis de vigilància; SIFU,
l’empresa que ens va el servei de neteja, de missatgeria i
d’atenció al públic a l’entrada; Carmen Álvarez, Ses Torres,
SBT, Videoreport, Telefònica, Bienvenido Gil, Salom,
Animus... Tot això són empreses que tenen el seu personal que
directament ve a fer feina a IB3.

Per tant crec que és més estable la feina..., pot ser més
estable la feina per a un treballador d’una empresa de vigilància,
per exemple, que d’una empresa que fa un programa
d’entreteniment, perquè l’empresa de vigilància no està sotmesa
cada dia a la competitivitat que té la televisió. Supòs que pot
entendre que és mal de fer que IB3 pugui garantir l’estabilitat
d’aquelles persones. El que sí pot fer és intentar mantenir una
estabilitat de relació laboral amb aquelles empreses amb les
quals fa feina, de relació contractual amb aquestes empreses.
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I per arribar una mica més enllà el que vàrem fer va ser
firmar, com vostè sap, un acord de subrogació amb aquells
treballadors que estaven més implicats visualment amb la casa,
que serien els colAlectius de periodistes i tècnics. Això es va fer
i això s’ha complert.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En tot cas de la seva valoració no
hem pogut entendre encara si vostè considera o no que la
situació laboral d’aquestes persones és adequada. Vostè ha fet
una exposició ampla sobre la dificultat que té IB3 de donar
estabilitat a una sèrie de personal i tal. Miri, fins i tot hi ha parts
del seu discurs que podem compartir, però vostè ha obviat
absolutament la pregunta que jo li he fet, cosa que jo vull
lamentar perquè això afecta persones concretes, i a més a més
amb la situació en què estam econòmica, actualment encara
menys.

Miri, permeti’m que li faci un comentari; jo crec que no vull
fer més comentaris a la seva resposta perquè ha obviat la meva
pregunta totalment i per tant no crec que mereixi que jo tampoc
li faci comentaris del que efectivament pens, crec que farem les
iniciatives oportunes a través del Parlament i per tant sí que
esperam constatar almenys algun tipus de punt de vista no
només de vostè sinó també per part del Govern de les Illes
Balears.

La situació que en tot cas sí que volem reclamar i que volem
presentar en aquesta pregunta és que, miri, els contactes que
tenim amb gran part del personal és que efectivament allò que
va firmar vostè de subrogació idò no està complit del tot, entre
altres qüestions perquè va haver-hi una activitat del contracte
anterior que no es va complir del tot amb Menorca, una sèrie de
persones acomiadades, una sèrie de persones també que no
tenen clara quina serà la seva situació de cara al futur, i altres
que tenien uns drets adquirits, fins i tot d’antiguitat i demés, que
avui per avui estan absolutament desaparegudes. Si això és el
que vostè entén per una circumstància possible, permeti’m que
hi ha un llarg recorregut de millora que li agrairíem que vostè
contemplàs.

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. Jo li dic que en termes generals crec
que sí, que el personal que té relació amb IB3 té una relació
estable, en termes generals; però pensi que hi deu haver unes
2.500 persones que fan feina al voltant d’IB3 i, clar, la seva
situació, la d’alguns és molt inestable, perquè què feim amb un
programa que contractam i no és veu? Supòs que estarà d’acord
amb mi que si un programa no funciona és obligació d’IB3
llevar-lo, i aquella gent que fa feina en aquell programa s’ha de
llevar.

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra...

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

Hi ha coses que són més estables i coses que són més
inestables, és a dir, el que fa un programa de televisió,
segurament per la inestabilitat de la seva feina té un cost més
elevat, ens costa molt més un presentador d’un programa de
televisió, per exemple, que un cambrer del servei de cafeteria,
segurament, ens costa als ciutadans de les Illes Balears, vull dir.
Per tant, és estable? Depèn de cada lloc, depèn de cada servei
que s’està prestant per la televisió, depèn de moltes coses. 

El que sí li puc dir és que s’ha complit rigorosament l’acord
de subrogació, i tots els treballadors varen sortir d’un contracte
i varen entrar a l’altre. Si després han estat acomiadats, això
forma part de la dinàmica i de la gestió de la mateixa empresa.
Pensi que el model que tenim, que és el que vostès impulsaren
i del qual jo compartesc moltes coses, dóna un marge perquè
l’empresari adapti els recursos de la seva empresa al contracte
que té i als serveis que ha de prestar a l’empresa que l’ha
contractat, que en aquest cas és IB3.

Per tant la resposta és tan ambigua que m’és impossible
donar un sí o un no, sinó que li diria que depèn, hi ha
treballadors que tenen una estabilitat i n’hi ha que no.
L’estabilitat que tenen quina és?, home, sabem que IB3 és un
projecte que depèn del Govern de les Illes Balears, que té una
mínima estabilitat, hi ha unes garanties, i prova d’això és que
també les empreses, que estan molt de temps a cobrar d’IB3,
tenen una resposta per part de les entitats financeres, perquè
tenen la garantia que tard o d’hora cobraran. Això supòs que
també es pot fer extensiu al colAlectiu de treballadors, que deuen
saber que estan dins un entramat que és estable, però cada cas
és un món, i també hi pot haver treballadors que subjectivament
se sentin en una situació inestable.

Em fa molt mal donar-li una resposta concreta a aquesta
pregunta però ho he intentat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

11) Pregunta RGE núm. 2579/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració respecte de la gestió d'IB3.

Passam, llavors, a l’onzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 2579/09, relativa a valoració sobre la
gestió d’IB3. Per formular-la el Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Molt bona.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És curiós que vostè la valori com a
molt bona, però no tengui cap argument per defensar aquest
“molt bona”. És realment curiós. És tan escarida com la
valoració positiva que puc fer jo, miri per on.

A mi m’agradaria que avaluàssim la seva gestió entorn de
tres qüestions en el compliment de la seves promeses. Primera
qüestió, vostè promet uns estalvis, ve a aquesta cambra a
prometre uns estalvis que finalment no es produeixen, alguns
d’ells qüestionables com és trasllat d’un seguit d’instalAlacions
i que li agraïm que no hagi fet perquè hagués estat un desgavell
econòmic i també d’altre tipus més que evident. Vostè va
prometre un estalvi en aquesta cambra i no es va produir. Vostè
va venir en aquesta cambra a prometre una estabilitat de tot el
personal que tenia relació amb IB3 i avui per avui prefereix
parlar d’altres qüestions quan parla d’aquest tema i evadeix
parlar directament del personal d’informatius i parlam d’altres
qüestions i d’altres programes. I una cosa tan evident en una
televisió i és que si un programa no funciona, s’ha de tirar
enrera, però n’hi ha un que continuarà sent perquè són els
informatius. Vostè ve a aquesta cambra i ens diu que -em sap
greu no tenir la cita concreta, la tendré no passi pena- en els
informatius s’estalviarà IB3 uns doblers perquè dins el concurs
públic ens estalviarem doblers perquè seran uns altres els que
tendran la instalAlació. Tampoc no es produeix aquesta qüestió.

Vostè ve a aquesta cambra dient que IB3 funciona millor i
gestiona millor els seus pagaments, però hi ha gent que fa més
d’un any que no cobra el que se li deu. M’agradaria que fes un
esment específic a aquesta qüestió. Vostè ve aquí dient que és
més objectiva i l’únic encert que crec que ha tengut és que ha
evitat els debats per estalviar-se el problema d’haver de posar en
marxa tot un mecanisme per veure qui hi va i evitar els
desequilibris que crec que eren més que evidents en aquesta
qüestió, ... miri, i un seguit de coses més que podríem continuar.
Però de totes aquestes, cap. 

Jo no sé si IB3 realment avui per avui realment costa menys
o si consten menys doblers en el pressupost i en devem més.
Tenim un passiu cada vegada més llarg, potser l’endeutament,
però per altra banda hi ha un passiu que vostè no preveu en
xifres i que no sé si acaba de preveure que és quan no es paga a
un proveïdor, que necessita aquests doblers per pagar el seu
personal i que avui per avui, amb les dificultats que hi ha amb
els bancs, vostè sap que no és gens fàcil poder continuar. Vostè
diu que les garanties, ho ha dit fa un moment, són per part dels
bancs, que els bancs avancen els doblers. Fins quan avançaran
els doblers per poder seguir subsistint? Quantes empreses avui
per avui tenen pagaments pendents des de fa més de tres mesos,
quatre mesos, cinc mesos i fins i tot un any? 

Aquesta és la manera de defensar el sector audiovisual que
vostè té? És realment el que volíem quan vàrem crear l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i els seus mitjans
públics? És realment la manera que té vostè de promoure el
sector audiovisual? Permeti’m que ho qüestioni, crec que ens
mereixem una resposta un poc més ampla que la que ha fet.

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. Miri, estam molt contents de la gestió
que estam fent al front de l’ens públic de Radiotelevisió i les
seves empreses, perquè resumint, hem aconseguit entre altres
coses dignificar-la, perquè hem fet una televisió plural. L’hem
feta més propera, ja no fa falta que els mallorquins, menorquins,
eivissencs quan anam a IB3 haguem de parlar en castellà perquè
el presentador no entén la nostra llengua, això ja no passa. La
feim en català, per tant, hem donat sentit a una televisió que
parla la nostra llengua i per tant, té un sentit institucional fer-la.
I a més ara, hem recuperat uns índex d’audiència bastant òptims
pel moment en què estam.

I és veritat que sempre hi ha coses que es fan malament i
coses que entren dins el terreny de l’apreciació. Errors en
cometem, com tots, però intentam resoldre'ls. I algunes de les
coses que vostè m’ha dit aquí segurament les hem tengut en
compte i les hem corregit. Però miri, a nivell d’antena crec que
tenim productes que ara mateix tenen un reconeixement
popular, fins i tot els seus companys del consell d’administració
ens feliciten, com per exemple la sèrie Llàgrima de sang, sèrie
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de ficció, programes com Cercador, Calabruix, Misteris mèdics,
Illes Notícies, que està tenint un reconeixement per part de
l’audiència. Tot això, juntament amb la nova imatge
corporativa, incorpora una nova imatge i un nou aire a aquesta
televisió i ens ha permès augmentar notablement els nostres
índex d’audiència en poc temps. A més a més, no hi ha cap
producció que faci aquesta televisió que no estigui feta amb una
productora de les Illes Balears.

Quant als informatius, seguim la línia d’una informació
veraç, i això té el reconeixement dels nostres espectadors i
ningú qüestiona que avui, tot i els errors que se poden cometre,
tot i les dificultats, les pressions i l’interès que tothom té, estam
aconseguint fer uns serveis informatius on tothom pot dir què
pensa i allà on es recull diàriament què està passant a les Illes
Balears, sobre criteris d’objectivitat, informació i
professionalitat.

Quant a la ràdio hem aconseguit tenir les quotes més
elevades d’audiència que no havia tengut mai. Hi ha programes
amb gran popularitat com El Dia, Tot és possible, Tassa i mitja,
Planisferi 21. 

A nivell laboral hem signat aquest conveni colAlectiu amb els
treballadors de la ràdio i la televisió i de l’ens públic. També
hem fet promoció interna, com els he dit.

A nivell econòmic hem reduït l’import dels serveis
informatius i el capítol 1 de personal de la casa. En aquest
moment s’està negociant amb el Govern una solució integral per
al finançament i deute històric que té aquesta televisió.

En relació amb altres televisions hem arribat a un
enteniment amb Televisió de Catalunya per fer un acord de
reciprocitat que ens permetrà ben aviat que IB3 arribi a una
audiència potencial de 7 milions d’espectadors, perquè tendrem
una cobertura total a tot el territori català mitjançant Televisió
Digital Terrestre.

Per tant, crec que aquestes són algunes de les coses que
podem posar damunt la taula, com a sentit que té aquesta
televisió i mèrit en la nostra gestió. Per no dir que ben aviat
haurem aconseguit un altre objectiu que té aquesta televisió i és
que es pugui exportar televisió. Ben aviat tendrem notícies que
productores de les Illes Balears fan feina per a altres televisions,
més enllà de la de Balears. Això serà un mèrit de la indústria
audiovisual, això serà un mèrit de tots. Quan dic de tots, dic dels
que feim la televisió avui i dels que a la fi decidiren posar-la en
marxa tants d’anys després que els altres. Per tant, crec que hem
de ser conscients que tenim un mitjà de comunicació amb
moltes potencialitats, que promou un sector audiovisual, que
arriba a l’espectador i que està donant informació de coses que
abans ni tan sols se sabia que existien. Ens hem convertit en un
mirall per veure’ns i amb un vidre per interpretar el que passa
en el món.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència del Sr. Director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels càrrecs que
l’han acompanyat. 

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