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1) Pregunta RGE núm. 4799/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a segon
multiplex.

(La primera pregunta RGE núm. 4799/09 queda decaiguda
per l'absència del seu autor)

2) Pregunta RGE núm. 4806/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a productores que han treballat per IB3
(I).

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per presentar la
pregunta, però de tots és conegut que la televisió funciona a
base de produccions que poden ser pròpies o alienes i el nostre
interès és conèixer quin és el volum de treball que fa la televisió
de les Illes Balears amb productores externes un poc dins la
línia aquella que la televisió ha de ser, d’alguna manera, un
suport per a tot el teixit industrial i empresarial de l’audiovisual
a les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

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

Gràcies, Sr. President. Disposat a contestar aquesta primera
pregunta en un dia que des de la direcció general es veu amb
alegria després que ahir estrenéssim un nou consell
d’administració fruit del consens de tots els partits polítics i és
una circumstància que celebram des de la direcció general i que
esperam ens obri nous reptes sobretot per intentar cercar sempre
el màxim consens en aquelles decisions que es puguin prendre
en el si del consell d’administració.

També supòs que serà una de les qüestions que abordarem
en el consell d’administració temes relacionats com el que vostè
ara em plantejava de les productores amb les quals solem fer
feina. Jo li diré esquemàticament que en l’any 2006 varen
treballar amb IB3 24 productores diferents, en l’any 2007, 28,
en el 2008, 28 i en el 2009 de moment a dia d’avui 10
productores diferents tenen contracte, tenint en compte que som
en el mes de març i per tant segur que acabarem eixamplant
molt més aquest ventall, però aquestes serien les dades: 2006,
24; 2007, 28; 2008, 28; i 2009 de moment 10 productores
diferents.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

No, agrair només el director general la informació que ens
ha donat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 4807/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a productores que han treballat per IB3
(II).

(Intervenció inaudible)

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

És una continuació de l’anterior. Evidentment productores
n’hi pot haver que són d’aquí i que són d’altres indrets i
nosaltres en aquest cas estaríem interessats en conèixer,
d’aquestes que ens ha comentat el director general, quines són
de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribalaiga, una mica arran o a
continuació del compromís que va haver-hi públic de la direcció
general de fer una televisió que tengués també un valor afegit
que era ser motora i impulsar una indústria audiovisual a les
Illes Balears amb una fita a mitjan termini que seria poder
exportar televisió a altres operadors, que empreses de Balears
poguessin fer feina per a altres operadors, que no només
centressin el seu negoci a IB3 cercant aquest objectiu el
compromís va ser fer feina amb productores de les Illes Balears
exclusivament, amb un compromís que el que feia era deixar a
les empreses de Balears que liderassin la indústria audiovisual
i en aquest cas IB3.

Per fer això vàrem marcar dos condicionants, un era
promoure l’associacionisme, és a dir, convidar-les a formar part
d’una incipient APAIB (Associació de Productores de les Illes
Balears). Per tant, constantment hem suggerit, hem recomanat,
hem proposat que qui volgués fer feina a IB3 estigués integrat
dins aquesta plataforma, perquè fos plural i tenguéssim una
comunicació directa amb una entitat representativa del sector i,
segon, també establíem que fèiem feina amb productores de les
Illes Balears, però no ens tancàvem a poder fer feina amb altres
empreses de fora que sí podien aportar coneixements per a una
jove indústria a Balears com era la de la televisió. Per això el
que fèiem era propiciar sempre la coproducció, és a dir, no
tancar-nos a propostes i a projectes interessants que ens
poguessin venir d’altres productores de més enllà de les Illes i
el que sí demanàvem, suggeríem era que s’ajuntassin per fer
projectes i estiguessin liderats per una empresa de Balears. Crec
que això tenia diversos avantatges, un era donar una primera
oportunitat a una empresa de Balears, un altre no tancar portes
a empreses que no siguin d’aquí, un altre era donar l’oportunitat
que empreses de Balears tenguessin coneixements i arribassin
a un now know que poden aportar empreses que tenen més

experiència dins el sector i propiciàvem aquest corporativisme,
aquests associacionisme entre les diverses productores.

Això ens ha permès que l’any 2008 les 28 productores que
feien feina amb IB3 eren 28 productores de les Illes Balears,
perquè es faci una idea l’any 2007 de les 28 que hi varen fer
feina n’hi havia 19 que eren de Balears i 9 que eren de fora, i
l’any 2006 n’hi havia 10 que eren de fora i 14 de Balears.
També entenc que en el moment en què s’havia d’engegar una
televisió autonòmica de la dimensió d’IB3 era normal que en el
principi es comptàs amb empreses de fora que tenien una
experiència i era necessària per passar de 0 a 10 en els primers
minuts, però crec que ara som en un punt que es pot consolidar
aquest sistema de fer feina apostant per empreses de Balears.
Per tant, la resposta seria productores de les Illes Balears que
han fet feina amb IB3 en el 2006, 14 de 24; en el 2007, 19 de
28; en el 2008, 28 de 28; i en el 2009 de moment 10 de 10.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc mostrar satisfacció per
veure un principi que almanco sobre els números que ens ha
donat el director general tant des del 2006 cap a aquí creix el
nombre d’empreses pròpies de les Illes Balears que es
contracten en feines de producció, la qual cosa vol dir també
que creix aquest nombre d’empreses i, per tant, estan en
disposició per fer feina o treballar amb IB3.

També agraïm l’explicació que ha fet abans sobre la política
de l’ens entorn de les productores de les Illes i de la producció
de les Illes Balears i ens satisfà allò que ha dit que voldríem un
teixit empresarial de productores a les Illes Balears que no
només depengués d’IB3, sinó que pogués treballar en altres
encàrrecs que els poguessin fer altres empreses. És important
que IB3 sigui un punt de trobada o d’alguna manera un
catalitzador de tot aquest procés, però que no sigui l’únic
empresari que suporta aquest teixit perquè llavors no seria un
teixit suficientment madur i suficientment autònom. 

També dos temes que ha comentat el director general,
contractar de manera preferent, única i exclusivament perquè
són d’aquí els d’aquí tampoc no és una bona política, el
proteccionisme excessiu no és una bona política, per tant bé està
que hi hagi competència d’altres productores, açò és enriquidor
o hauria de ser-ho, tant per als d’aquí com per als que puguin
venir i, per tant, l’animam que no caigui en el proteccionisme
però sí que hi hagi terreny per recórrer entre el teixit empresarial
de Balears.

Un altre concepte de què també s’ha parlat aquí és la
coproducció i també l’animam a continuar amb aquest camí
sense caure en el perill que representaria que aquesta
coproducció acabés sent subcontractació. Tots sabem el que
passa moltes vegades, que els grossos per preus guanyen els
contractes i després ho subcontracten als petits locals. És un
tema que sol passar molt a la construcció de grans
infraestructures i no voldríem que passés amb la producció de
serveis per a la televisió autonòmica, en aquest cas.
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Per tant, bé està la política de la coproducció, però també
estaria bé que es vigilés la política de la subcontractació perquè
entenem que el suport real a les productores de les Illes Balears
no és permetre que les grans se’n duguin els contractes i els
subcontractin, els donin les miques del negoci, sinó que puguin
participar del negoci amb igualtat de condicions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

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

Sí, gràcies, Sr. President. Hi ha un poc de tot, n’hi ha de
grans que en subcontracten de petites i n’hi ha de grans que
tenen contractes supeditats a una productora petita de Balears
que és la que té l’accés a aquella producció, com també hi ha
productores grosses de fora que arriben a instalAlar-se a Balears
per poder accedir també, o parts d’una productora gran que
s’instalAla a Balears; en definitiva, li vull dir que hi ha un poc un
totum revolutum en aquesta circumstància, però la prioritat és
ser receptius i ser sensibles amb la indústria audiovisual de
Balears que és la que ha de tenir la primera oportunitat i ha de
ser la porta per consolidar un sector.

Això ens ha permès que aviat una productora de Balears, ja
té un contracte signat amb un operador estatal per a una gran
producció, i això, tot i que en algun moment ens provocarà una
enveja sana, de veure que són els nostres amics que fan un bon
producte per a la nostra competència, no li càpiga cap dubte que
és un motiu d’orgull des d’una entitat pública haver estat motor
d’aquesta indústria. 

També, si em permet, perquè és una cosa que se sol demanar
i crec que l’he facilitada diverses vegades, però tornaré a
insistir, els parlaré d’un exercici de l’any 2008, com a un
exercici ja tancat, que respon a la nostra política de contractació
i que ja està tancat i, per tant, no estam en les circumstàncies del
2009 on encara de moment només tenim 10 productores. Li faré
la relació de productores que han tengut contracte de producció
amb IB3 durant l’any 2008 i això no vol dir que siguin les
úniques perquè poden haver fet coproduccions amb altres
productores o poden haver subcontractat determinats productes
a altres. Serien: CBM Network, la Perifèrica Produccions, Nova
Televisió, Ochomilímetros Producciones, Pàgina 2 Serveis i
Comunicació, Producciones Bujosa, Rumbo Visión, Singular
Audiovisual, Tilt Arrítmico, Tresques Comunicació i
Audiovisuals, Broate Balear, Luzazul Produccions, Centro
Fotográfico de Ciutat, Mediopolis, S’Esclop, Bellavista, Video
U, Plural, CBC 2000, Bonjour Produccions, Ànimus, Zona 6,
Satisfactoria, Balears Pictures, Entelèquia, Twin Picks, Menorca
Nítida i (...) Medi Natural, aquestes serien les productores totes
integrades dins l’APAIB (Associació de Productores de les Illes
Balears). Per tant, crec que també hem aconseguit provocar
aquesta associació d’empreses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

4) Pregunta RGE núm. 4808/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a facturació amb empreses productores.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Molt amb relació a les dues preguntes
anteriors constatam que IB3 és un dinamitzador del mercat
audiovisual, indiscutiblement ha permès que productores
d’aquesta comunitat i de fora augmentessin considerablement
la seva facturació. IB3 directament genera un nombre important
de llocs de treball per a aquest sector i això suscita el nostre
interès i, per tant, ens agradaria saber, si ens ho pot especificar,
quin és el volum de facturació de les productores durant els anys
2006, 2007 i 2008.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Coll, l’any 2006 el total de
facturació en concepte de producció pròpia i a productores, en
aquest cas, de les Illes Balears i de fora va pujar a 23.392.862,
29. L’any 2007 aquesta xifra ascendí a 31.621.813,28. L’any
2008 la xifra va descendir a 28.097.000 euros i la previsió
pressupostària per a l’any 2009 és de 20.600.000 euros,
aproximadament.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

5) Pregunta RGE núm. 4809/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a enfosquiment del senyal de TV3.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Quan algú formula una
pregunta, o almanco jo mateix, m’agrada tenir les claus o pensar
que tenc les claus de la pregunta, com que en aquest cas crec
que no les tenc formularé únicament la pregunta estrictament
com està plantejada i a efectes de registre la llegiré: per quins
motius en ocasions s’ha enfosquit el senyal de TV3 quan fins fa
poc mai no s’havia produït aquest enfosquiment?

Moltes gràcies.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 11 / 12 de març del 2009 185

 

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, abans de res dos
matisos a la seva pregunta. Si enfosquir ve de foscor, de negror,
no s’enfosqueix ni es posa en negre cap senyal de TV3.
Nosaltres feim servir el terme complementar perquè el que feim
és incorporar un senyal que no es veia habitualment a Balears
que és el cas del 3/24. Per tant, diríem que ampliam l’oferta
televisiva o complementam, però no s’enfosqueix perquè a TV3
no queda el senyal en negre, no hi ha quedat mai. Quan diu que
fins fa poc mai no s’havia produït tampoc no és exactament així
perquè s’ha produït, fa anys que es produeix aquesta
complementació de senyal arran dels drets del futbol i després
extensiu a drets esportius en lliga ACB i ara s’obre un període
també en drets de producció aliena. Això com a primera
matisació, perquè entenguem un poc alguns dels aspectes que
entenc que està bé que els puguem concretar.

Miri, tornarem a aquell raonament de distingir entre la
producció pròpia i la producció aliena en el sentit que la
producció pròpia són aquells programes que nosaltres feim i la
producció aliena és allò que compram, que és d’altres
televisions. Tota la nostra producció és aliena per a la resta de
televisions i a l’inrevés. La producció pròpia té el cost de la
producció d’aquell programa, no va lligat ni a territori ni a
nombre d’espectadors ni a cap altre factor, té un cost econòmic
fer aquell programa, variable en funció dels recursos que s’hi
posin per fer aquella producció. La producció aliena, és a dir,
drets televisius de retransmissions esportives o de sèries de
ficció o de pelAlícules, es paga en funció de la població, en
funció del territori i en funció d’un període de finestra i en
funció del nombre de vegades que ho passes; perquè ho
entenguem, a IB3 fer un programa com Paquita Tomàs li costa
el que val i després quan el té pot posar-lo o no, i quan el posa
el pot posar una vegada o mil vegades i el pot posar on vulgui,
el pot enviar via satèlAlit, el pot posar a internet, pot fer amb allò
el que vulgui perquè és el propietari dels seus drets o el pot
llogar a una altra televisió si li interessés.

La producció aliena és tot el contrari, l’hem de pagar en
funció de durant quin temps ho tendrem, quantes vegades el
passarem i quin territori ocuparem, és el cas de les pelAlícules de
cinema americà, les sèries de ficció o els drets esportius. Si IB3
compra una pelAlícula, Harry Potter, té un acord amb la
productora americana, no sé si és la Warner no sé qui és, amb
la qual acordam que disposarem durant dos anys, per exemple,
o durant tres anys passar-la dues vegades pel territori de les Illes
Balears i ningú més no podrà posar aquella pelAlícula en el
territori de les Illes Balears i IB3 paga en funció de tots aquests
barems.

Perquè això sigui possible per això es va crear FORTA on
totes les televisions autonòmiques compram conjuntament,
repartim costos en funció del nostre territori. Això vol dir que
totes les televisions, en aquest cas, amb qui compartim
produccions és amb TV3, compartim els doblatges i compartim
el mateix producte, adquirim conjuntament una pelAlícula i
repartim en funció del nostre territori i de la nostra població. A
IB3, al contrari de la resta de televisions autonòmiques, perquè
té poc territori, és a l’única que surt més en compte comprar
drets que fer programes perquè com que té poc territori comprar
una pelAlícula, comprar els drets d’un partit de futbol, comprar
la Fórmula 1 és tècnicament, des del punt de vista de la gestió,
una mesura d’estalvi perquè surt més a compte que fer un
programa, el que passa és que són productes de menys
proximitat, la qual cosa despersonalitza més la televisió. Jo
sempre deia que la virtut està en trobar l’equilibri entre els
nostres programes i els programes dels quals compram els drets.

Amb TV3 ens hem trobat amb la circumstància que amb el
fet de tenir el doblatge que ens cedeixen gratuïtament, de la qual
cosa estam molt agraïts, mai no podem ser competitius perquè
resulta que quan IB3 pot emetre una pelAlícula en el seu territori
on ha adquirit drets en exclusiva, resulta que hi ha hagut una
altre operador que ha pagat els drets a un altre territori i l’ha
emès abans, amb la qual cosa les nostres pelAlícules les pagam
i no valen res perquè ja s’han vist a una altra televisió. Davant
aquesta circumstància nosaltres plantejarem a TV3 dues
possibilitats: una, respectar cadascú els drets en el territori de
l’altre o bé compartir els drets. Si IB3 ha de compartir els drets
a Catalunya on emetem pensin que hauríem de multiplicar per
set els costos de la nostra producció aliena, seria totalment
inviable, i a TV3 també se li ha ofert que pugui pagar els costos
de la meitat de la producció aliena a Balears, tampoc no li ha
interessat.

El que hem establert per lògica perquè estam comprant dos
territoris molts diferents amb dos pressuposts molt diferents ha
estat respectar-nos el dret d’emissió de cadascú en el seu
territori. Això vol dir que IB3 emet a Catalunya només
programes seus: Paquita Tomàs, Cercador, Calabruix,
informatius, Futbol de Tercera -que en això tenim els drets
nosaltres-, El Cercador, L’hora del pati, Glosadors,
Temporada Alta, Això és tot, Article 19... Això són els nostres
programes, però no es veuen a Catalunya les pelAlícules, ni el
partit de futbol, ni la fórmula 1 que tendrà IB3; això no es veu
a Catalunya. De la mateixa manera a Balears TV3, per una
qüestió..., perquè diu “per quins motius?”; per qüestions
purament contractuals, legals, de drets, TV3 emetrà a Balears
només..., o complementarà amb un senyal del 3/24 o redifusió
d’altres programes seus o altres programes dels quals tengui
drets, complementarà aquells productes dels quals IB3 tengui
els drets. Si Televisió de Catalunya només té per a Catalunya
una pelAlícula, però no l’ha comprada IB3, IB3 no posarà cap
obstacle, a veure si m’explic; és a dir, si TV3 compra una
pelAlícula que IB3 no ha comprat, no vetarem tampoc el senyal
de TV3, seria absurd, crec que aniria en contra de l’oferta als
espectadors.
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Per tant el que estam fent és complementar amb un senyal
propi de TV3 allò de què ja disposa IB3 perquè posem en valor
la televisió autonòmica, en la qual estam posant molts de
recursos econòmics i l’estam castigant sota una falsa llibertat de
l’espectador. És una falAlàcia, perquè la llibertat de l’espectador
és com si em diguessin la llibertat del que té fam i entra a robar
a un supermercat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’anar acabant, que passam molt del
temps.

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

Com que el tema és bastant complex... Vaig concretant.

Intent explicar tot això perquè no es pugui confondre la
llibertat de l’espectador, que és una, i els drets de qui adquireix
un producte televisiu. És un tema que supòs que podrem anar
comentant més però intentava ser una mica gràfic perquè és
complex.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí. Ha aclarit algunes de les claus, però crec que va al
voltant de la problemàtica i la complexitat que té aquesta
qüestió, sí que és cert per compartir una llengua, és a dir, que
aquesta línia de colAlaboració estreta respecte a TV3, però crec
que sí que seria bo que en lloc -i utilitzant aqueixa paraula que
potser no és massa correcta- que en lloc d’enfosquir es pogués
enlluernar a una banda i a l’altra el senyal. El nostre grup
apostaria més per aquesta via, perquè garanteix molt més dins
aquest món global, allà on ja veim totes les televisions
autonòmiques i moltes del món, pareix absurd que el senyal de
la televisió més propera que tenim a determinats moments es
perdi.

Però a més jo crec que, a IB3, li interessa optar, en termes
econòmics i empresarials, com IB3, apostar per una línia de
colAlaboració amb altres televisions, concretament amb TV3, de
tendir a dar-li llum en lloc d’enfosquir, perquè evidentment
estam parlant de dos territoris molt desequilibrats en termes de
població, i probablement en el territori amb menys població el
que interessa és l’obertura de la llum del nostre propi senyal cap
a territori de Catalunya, i no que allà s’enfosqueixi. Sé de la
complexitat de la qüestió i per tant això té molt de negociació,
i és molt més senzill fer els discurs de cap allà on s’ha d’anar,
que moltes vegades les dificultats que pot plantejar una
negociació en aquests termes.

Però a més plantejaria altres qüestions, com per exemple
l’adquisició a FORTA de pelAlícules i tal. Pareixeria absurd que
a vegades deixem de veure una pelAlícula o que s’enfosqueix
una pelAlícula de TV3 pel simple fet que d’aquí a unes setmanes
la podrem veure a IB3. Jo en termes empresarials ho entenc
perfectament i no necessit cap explicació, ni jo ni el nostre grup
i probablement cap dels diputats que som aquí, però
probablement s’haurien de buscar les estratègies empresarials
suficients perquè no es produeixi que potser una pelAlícula,
perquè la faran a les dues televisions, a una o a altra banda hi
hagi un enfosquiment. Probablement seria molt millor que els
dos senyals es poguessin veure a les dues bandes.

Per tant simplement teníem aquesta preocupació i volia
fer..., el que passa és que primer el volia escoltar a vostè, com
no pot ser d’altra manera, primer per una qüestió de respecte,
per saber quina era l’explicació, però sí que el Grup Socialista
considera que seria important, i perquè la ciutadania també ho
entengui, tendir cap a un lloc de major colAlaboració i que no es
produeixi a vegades aquesta pèrdua de senyal per qüestions que
no vénen al cas. 

I vull aprofitar en acabar aquesta intervenció per felicitar-lo
per l’edició o el que va fer l’altre dia, que el vàrem poder veure;
vostès van respondre ràpidament, però que un partit com va ser
un d’esport femení vostès varen tenir l’agilitat suficient perquè
els ciutadans de les Illes Balears i especialment els de l’illa
d’Eivissa el poguessin veure.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ha introduït vostè moltes qüestions i, Sr.
Martorell, li donaré la paraula però sàpiga que gairebé ha
esgotat del tot el temps de les dues rèpliques, de les dues
intervencions. Per tant sigui breu, per favor.

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

Sí, gràcies, Sr. President. El tema és extremadament
complex i si vostès, que duen molt de temps dins aquesta
comissió, no l’entenen comprenc que els dugui a confusió i a
vegades defensin coses que són indefensables, i que parlin a
vegades més com a directius de TV3 que no com a membres de
la Comissió de Control d’IB3, que el que ens hauria de
preocupar és IB3 per damunt de totes les coses.

Nosaltres donam llum, si no fos per IB3 TV3 no es veuria en
TDT de moment. Per tant crec que més llum que cedir un canal
de TDT a TV3, no en podem donar més. Llum, la hi hem
donada tota, li hem donat un canal, crec que això és donar
bastant llum. El que no podem fer és donar llum a coses que no
hi ha cap contracte que ho consenti. Hem d’entendre que
l’existència d’IB3 condiciona el panorama audiovisual en
català, i entenguin que tots els programes de TV3, Polònia,
informatius, tot això es veu, no es toca. L’essència de TV3, els
programes de TV3, els hem donat llum, els hem posat en TDT,
cosa que abans no hi era. Per tant el que hem ha estat donar una
passa molt important perquè TV3 sigui a Balears amb els seus
programes, però volem fer valer els drets d’allò que és d’IB3.
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I sobretot no es confonguin, no caiguin en l’error d’un
vulgar espectador que diu que veu totes les televisions
autonòmiques avui. Vostè no veu totes les televisions
autonòmiques, vostè veu els canals internacionals de les
televisions autonòmiques; vostè no ha vist mai cap pelAlícula a
Balears de Televisió de Galícia, de Televisió de Madrid, de
Televisió de Múrcia, o d’Aragó, o de Canàries, o d’Andalusia,
o d’Astúries. No les poden veure perquè no tenen els drets per
emetre en aquest territori. Per tant el que vostès veuen són els
canals de senyal propi, que això tenen tots els drets, i això és el
que nosaltres feim a Catalunya, posar el nostre canal de
producció pròpia. Això és el que avui podem veure aquí, els
canals de producció pròpia de totes les autonòmiques, però el
que no podem fer és donar a TV3 la possibilitat d’emetre un
producte que nosaltres hem adquirit, aquí hem de veure la TV3
amb els seus programes propis i, en tot cas, amb allò que
nosaltres no n’haguem adquirit els drets, però la televisió que
paga pelAlícules, drets d’emissió, i que ho paguen els ciutadans
de les Illes Balears és IB3, i és a la qual hem de fer valer els
seus drets.

Per tant no confonguem. Pot dir, no, és que veim la televisió
d’Al Jazira i tot...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell...

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

Escolti, no veurà una pelAlícula, no veurà una pelAlícula de
Hollywood per la plataforma digital, ni veurà un partit de
Champions per la plataforma digital d’una televisió anglesa, no,
perquè els drets van condicionats al territori. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

6) Pregunta RGE núm. 4822/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a usos lingüístics de la publicitat a IB3.

Passem, llavors, a la sisena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4822/09, relativa a usos lingüístics de la
publicitat a IB3. Per formular-la té la paraula la diputada del
Grup Parlamentari Mixt, Eivissa pel Canvi, Sra. Esperança
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Martorell, molt bon dia a tothom. Estic encara una mica
sorpresa per l’explicació de la pregunta d’abans, m’ha sorprès
una mica. Però, bé, jo li voldria demanar una mica quant a l’ús
lingüístic i a la publicitat d’IB3. 

Entenem que tot allò que són les televisions, com a mínim
en aquesta part del món, entenem que totes les televisions
públiques, entre cometes, autonòmiques necessiten per tirar
endavant, per sobreviure, allò que són els ingressos publicitaris.
Vull dir que sense aquest mitjà, si ara ja ho passam magre sense
aquests ingressos encara li passaríem més. També crec que he
entès, de l’explicació de la pregunta d’abans, que existeix una
bona entesa entre els dos ens de radiotelevisió, radiotelevisió
d’IB3 i la de Catalunya, i per tant si hi ha aquesta bona relació
entre els dos ens això proporciona, entenc, un espai que és molt
interessant, un espai que compartim, un espai que és més ampli
que no el que seria només si fos del territori de les Illes Balears
i que per tant es poden permetre fer uns plantejaments
possiblement més seriosos, més complets, més amplis, com dic,
i que per tant ens podem donar aquest suport mutu. 

Ho dic amb el sentit de si això no facilitaria allò que seria
millorar la qüestió de la llengua també dins la publicitat. Pens
que seria, vull dir aprofitant aquesta entesa, crec que ha quedat
clar que hi havia aquesta entesa, per tant hauria de servir perquè
cada vegada hi hagués més publicitat en llengua catalana
aprofitant aquest espai, aprofitant els mitjans i aprofitant
òbviament més d’una televisió autonòmica. Per tant m’atreviria
a dir que a hores d’ara una de les grans fites que ha aconseguit
IB3 serà la fita de ser una televisió en llengua catalana a les Illes
Balears. Pens que fins i tot a nivell de Govern serà una de les
fites més importants quant a normalització lingüística. 

Per tant sí que m’agradaria -per tant aquí ve la meva
pregunta, si això es podria fer extensiu, atenent que el mercat
s’ha ampliat amb TV3 atenent a aquesta colAlaboració, també al
món de la publicitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Marí, esper que em pugui
explicar en què l’he sorpresa. Jo simplement intentava ser molt
aclaridor.

Miri, li diré que la relació amb TV3 és extraordinària, si no
fos per TV3 IB3 no podria fer-se en català perquè no hi hauria
els recursos ni la capacitat per poder-ho fer. L’enteniment és
màxim; la colAlaboració, hi estam a nivell de coproduccions, i
fixi’s que el tema de drets és tan clar que fins i tot TV3 està
plantejant que Canal 9 a Catalunya també faci un senyal propi
perquè també els està perjudicant en castellà amb un producte
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que TV3 emet en català. I aquesta colAlaboració el darrer tram
ha estat efectivament aquest acord entre televisions, entre ens
públics, per aquesta reciprocitat d’un canal de TDT, perquè IB3
ha estat generosa cedint aquest canal per donar llum, com
dèiem, a TV3 a Balears, però més encara ho ha estat Catalunya
perquè el seu territori és molt més ample, i fer una cobertura de
tot el territori català requereix molts més recursos econòmics
que no en el cas de Balears. Per tant en aquest cas és molt
avantatjosa per a IB3 aquesta relació amb TV3 amb raons
estrictament econòmiques.

I pel que em demanava de la publicitat li he de dir que
actualment el 85% dels anuncis que emet IB3 són en català, i el
nostre desig és que ho poguessin ser tots, però aquí sí que crec
que hem de ser respectuosos amb els drets dels anunciants de fer
servir la llengua que vulgui, com si vol fer servir l’anglès o...,
fins i tot crec que hi ha un anunciant, Decathlon, que s’ha
inventat un llenguatge per fer un espot de televisió. Vull dir que
a vegades el llenguatge que fa servir és un recurs del mateix
anunciant, que considera que ha de fer servir el que vulgui. N’hi
ha un altre que fa servir el japonès per anunciar un rentaplats;
vull dir que el llenguatge és un instrument més de l’anunciant
i forma part de la creativitat d’aquell espot, i amb el llenguatge
estudien a quina plataforma s’està anunciant, a quin públic
volen arribar... Vull dir que és un element molt important que
crec que en cap cas no podem més enllà que suggerir intervenir
en el producte publicitari. Pensi que la publicitat ni tan sols no
du la mosca de la televisió, és un espai net entregat a la televisió
per l’anunciant i que el fa servir durant aquell temps que ha
pactat com ell vulgui, i en funció d’unes lleis i unes normes de
bon comportament.

Però aquest 85% de publicitat que emetem en català és per
interès d’IB3, per suggeriment, per proposta, perquè insistim
des del departament de publicitat, els convidam que, si estan
fent l’espot en català, ens el facin arribar. Per tant l’índex jo
crec que és bastant elevat i fins i tot en alguns casos s’ha produït
que hi havia espots de televisió que no s’emetien a Catalunya,
alguns han vengut fins i tot a través del ministeri o de la
Direcció General de Trànsit, i que s’han doblat a Balears o que
els ha doblat la mateixa IB3, el Departament de promoció
d’IB3. Per tant, mentre sigui sostenible a nivell de recursos
humans i demés posam tota les facilitats perquè la publicitat
sigui en català, sabent que és una circumstància de lliure elecció
del mateix anunciant. I per a nosaltres li he de dir que, estar en
un 85% quan abans estava en un 60%, em pareix una evolució
bastant interessant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Entenc la resposta, entenc una mica això del lliure
mercat i de la lliure publicitat, s’entén, vull dir, que per tant
també hi hagi aquest component lingüístic, però no sabia si,
com tot, a l’hora de facilitar que hi hagués aquesta publicitat en
català o s’augmentàs la publicitat en llengua catalana, no sabia
si hi havia hagut algun tipus d’iniciativa en el sentit que ara que
som un espai més ampli si s’havia donat. Només era això.

I l’altra cosa que no entendria, i això com a mínim a mi
personalment se’m faria complicat d’entendre, és que hi hagués
allò que seria publicitat institucional, és a dir, publicitat
d’organismes del mateix govern, de les mateixes conselleries,
que no fos en llengua catalana a IB3. Vull dir que a mi se’m
faria difícil i crec que seria injustificable qualsevol tipus de
publicitat institucional en castellà. Per tan seria també una mica
si hi hagués aquesta possibilitat, si també hi ha cap criteri o no
a nivell d’IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Marí, personalment estic d’acord
amb vostè, però no és competència d’IB3 dir com ha de fer el
Govern els seus anuncis, que crec que els fa en català gairebé
tots. N’ha fet pocs però jo crec que són en català tots, que jo
recordi; crec que n’hi ha un ara de Jorge Lorenzo que ell potser
que parli en castellà, però això és una qüestió supòs que de
l’estrella de l’anunci que...; no ho sé, ho desconec, però forma
part del simple comentari. No és competència nostra dir a
l’anunciant...; podem suggerir-ho, però no el podem condicionar
més enllà d’això, i molt manco al Govern. Sí que estic d’acord
que crec que la publicitat institucional hauria de ser-ho i crec
que, de fet, ho és.

Una altra cosa és la publicitat que arriba dels ministeris o del
Govern de l’Estat, que en molts de casos sí que ven en català,
però no sempre. Nosaltres aquí sí que feim una constant, que
cada vegada que arriba..., ens ha passat veure un anunci en
castellà per IB3 d’algun ministeri, i haver-ho demanat i després
ens ha arribat la cinta en català perquè existia aquesta versió en
català; a vegades és una qüestió purament de comunicació. Però,
repetesc, és una decisió lliure de l’anunciant, com si el vol fer
en japonès, com deia, fer-ho; ara, nosaltres intentam incentivar
l’ús de la llengua de l’espectador, en aquest cas el català.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

7) Pregunta RGE núm. 4810/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a direcció d'IB3 ràdio.

Passam, llavors, a la setena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4810, relativa a direcció d’IB3 ràdio. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Llegiré literalment la
pregunta. Es ratifica el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la seva voluntat de
mantenir en el càrrec la directora d’IB3 Ràdio? Vull aprofitar
l’ocasió, perquè no he fet abans, de saludar tots els presents i
especialment agrair la seva presència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Resulta curiós, senyor director
general, que existeixi una certa incertesa, i permeti’m que li
digui que fins i tot inestabilitat en aquesta qüestió. Vostè ve a
aquesta cambra en reiterades ocasions, ho va fer el passat dia 12
de febrer, a ratificar en el seu càrrec la directora de la ràdio
pública de les Illes Balears, i els partits que conformen el pacte
del qual vostè forma part, i que es representa fins i tot a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb un direcció
general adjunta, fan comentaris als mitjans de comunicació com
que “el BLOC rellevarà la cap d’IB3 Ràdio i serà més crític
amb la direcció de l’ens”. Si entram ja en el text, el text diu que
“el BLOC decidí ahir rellevar la directora d’IB3 Ràdio, Catalina
Sitjar, per pèrdua de confiança”. 

A mi em vénen al cap diverses qüestions. La primera és si
això són decisions de partits o són decisions d’institucions; és
curiós que siguin decisions de partits i, en tot cas, si existeix el
consens necessari que avali l’expressió que ha fet a la seva
resposta anterior. 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, crec que no em toca fer
comentaris d’articles periodístics; em correspon respondre de la
gestió de la ràdio i la televisió.

Miri, el càrrec de director general és elegit pel Parlament;
també són elegits els membres de la comissió de control; també
són elegits els membres del consell d’administració, però els
càrrecs de directora o director de ràdio, director de televisió, són
càrrecs de lliure designació del director general. Per tant no és
un càrrec de cap partit polític el de director de la ràdio o el de
director de la televisió, no són escons, són càrrecs per als qual
se cerca un perfil professional per fer aquella feina. 

Ara bé, sí que és vera que el director general de l’ens públic
ha tengut el suport d’una sèrie de grups polítics, de grups
parlamentaris que li han donat suport per a aquest càrrec. I és
veritat que hi hagut propostes de professionals per ocupar aquest
càrrec, i el cas de Catalina Sitjar, evidentment és un càrrec que
s’ha proposat des de les files del BLOC. Però és responsabilitat
del director general que Catalina Sitjar ocupi el càrrec de
directora. De moment ho és, però si trobam una persona que
pugui fer millor la seva feina o ha de ser un revulsiu, també
estarem disposats a escoltar les propostes del BLOC i la seva,
Sr. Serra, si vostè té alguna proposta per posar un director a la
ràdio també estarem encantats d’escoltar-la. 

Jo li he dit que compt amb Catalina Sitjar, hi compt com a
directora de la ràdio o podem comptar demà amb ella per fer
unes altres feines. Ara no és un càrrec..., no és un escó, no ha
sortit a cap llista, ni l’ha triada la ciutadania, és un càrrec de
confiança que respon a la direcció i mentre continuï sent
directora, compta amb la meva confiança, més enllà de què
evidentment estigui obert a escoltar propostes de tots els partits
polítics, especialment dels que tenen la majoria parlamentària,
i si hi ha propostes per posar un altre director o directora de la
ràdio, l’escoltarem, i si consider i m’arrisc a fer un canvi a la
direcció de la ràdio, per ventura enllestirem aquests canvis.
Sempre pensant que sigui en bé de l’empresa de la ràdio de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 4811/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Multimèdia, SA (I).

Passam a la vuitena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4811, relativa a Multimèdia, SA. Per formular-la té la
paraula el Sr. Antoni Serra i Torres.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvolgut director general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, miri, hi ha la
sensació en ocasions que l’ens públic és una mena de
repartiment representatiu de la situació que té el mateix Govern,
no?, i el repartiment de partits ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hem quedat que no entraríem en preguntes
anteriors...

EL SR. SERRA I TORRES:

No, no,...

EL SR. PRESIDENT:

Jo només l’avís.

EL SR. SERRA I TORRES:

Li puc assegurar, Sr. President, cregui’m que té absoluta
relació amb la pregunta que ve a continuació. Quan parl de
repartiment, parl també del repartiment que suposa una empresa
com Multimèdia, SA, Multimèdia de les Illes Balears, SA, que
és una empresa pública que al principi estava dins l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears i que avui per avui hem de
veure amb certa sorpresa com hi ha funcions que canvien,
ampliacions de personal, que baixen i pugen qüestions, com
passa igual a la ràdio, com hem pogut constatar a la pregunta
anterior, però que no citaré perquè el president no m’estiri les
orelles.

Recentment vostè va venir en aquesta cambra a dir
literalment: “Multimèdia no és nostra i no li ho posaré fàcil
dient-li de qui és. Cerqui-la dins el Govern, de qui és”. Som
membre com a conseller de Multimèdia, donat que vostè és
conseller de Multimèdia i en tendrà el coneixement oportú,
permeti’m que li faci la següent pregunta, quina funció té
coneixement el director general de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears que fa l’empresa Multimèdia
de les Illes Balears, SA?

Moltes gràcies, Sr. President. Esper haver complit les seves
indicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Perfectament, Sr. Serra. Gràcies. Té la paraula per contestar
la pregunta 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, celebr la seva eficàcia
d’investigació i haver localitzat a la fi Multimèdia, que
sapiguem on és i, per tant, ja no me faci més preguntes de
Multimèdia.

A part d’això, és veritat que som conseller de Multimèdia,
però crec que som aquí en qualitat de director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió, em pareixeria una descortesia supina
aquí donar comptes d’una empresa, de la qual jo som una part
del consell d’administració i no som el conseller delegat o el
director general. Per tant, jo encara que sí tenc coneixement
d’algunes activitats de Multimèdia i també li podria donar
explicacions, crec que no és el lloc, ni em correspon i crec que
estaria fora de qualsevol ordre que jo respongués ni tan sols per
impressions sobre Multimèdia de les Illes Balears. Disculpi i
esper que sigui comprensiu amb la meva negativa a contestar-li
aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, just pareix que
vostè s’avergonyeix dels canvis que es fan en certes qüestions
i entre elles en l’activitat de Multimèdia de les Illes Balears, que
jo sàpiga vostè és conseller de Multimèdia de les Illes Balears,
com a director general de l’ens públic, és a dir, com a càrrec
nomenat per aquest parlament, ja ens agradaria que fos per
majoria de dos terços, que no és el cas, però s’entén que vostè
ha anat a caure allà mateix, precisament perquè vostè ostenta el
càrrec del qual avui ve a passar comptes de la seva gestió. Per
tant, ens veim absolutament legitimats per fer-li la pregunta i
reiterar-la. Si és tan amable en contestar, quines funcions té
coneixement vostè d’aquesta qüestió, precisament per entre
altres coses vàrem poder veure en el pressupost presentat per la
comunitat autònoma recentment, que està en vigor, de l’any
2009 que dins el capítol de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears s’hi presentaven també els pressuposts no només
del mateix ens, sinó també de Televisió de les Illes Balears, SA,
Ràdio de les Illes Balears, SA, Multimèdia de les Illes Balears,
SA i que va ser objecte de debat en aquest mateix parlament i
d’aquesta mateixa sala, també la d’aquesta empresa pública,
precisament baix el títol de l’ens públic. 

Sigui ja directament o indirectament, en tot cas amb la seva
participació com a membre, ens agradaria pensar que la seva
feina dins Multimèdia, SA com a conseller és una feina efectiva
que fa possible que tengui coneixement de les seves funcions i
que tengui a bé de compartir amb la cambra, amb tot el dret que
entenem que té aquest diputat i el seu grup parlamentari per
demanar-li a vostè aquesta qüestió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

És que no sé què li he de dir. Per ventura agafaré el seu
consell que com a conseller d’aquest consell d’administració
estigui molt al dia, m’assabenti del que fa, agaf el consell,
m’informaré. Però no li ho podré contar aquí perquè no és el
lloc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 4812/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Multimèdia, SA (II).

Passam a la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4812/09, relativa també a Multimèdia, SA. Per formular-la
té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el capítol de
preguntes relacionades amb Multimèdia de les Illes Balears, SA,
que és una empresa com ja he dit, que està sota el capítol de
l’ens públic, almanco és presentada així quan es presentà el
pressupost de l’ens públic.

La pregunta concreta és si considera el director general de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que el tenc al
davant en aquest moment, que també ha dit fa una estona que
també és conseller de l’empresa que mencionam, que les
funcions que desenvolupa l’empresa Multimèdia de les Illes
Balears, SA donen suport a la finalitat social de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, entenent que aquesta és una
qüestió que hauria d’estar més directament relacionada, perquè
entenc també que com a director general de l’ens públic hauria
de tenir almanco el coneixement de per què li serveix aquesta
empresa a l’ens públic. 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. Efectivament, Sr. Serra, Multimèdia
és l’empresa que presta serveis de transport, difusió i distribució
de senyals de televisió i havia prestat aquests serveis fins a l’any
passat i enguany estam intentat que els contractes siguin
directament d’IB3 amb l’empresa proveïdora i no passar per
Multimèdia, perquè a més ens significava un sobrecost i estam
en negociacions amb Multimèdia per saber si els serveis que pot
prestar a IB3 són d’interès o no són d’interès.

Desconec l’activitat de Multimèdia, perquè com a director
general de l’ens públic, l’únic que tenim és una relació
contractual amb una altra empresa pública de la comunitat
autònoma i estam en una fase de negociació per veure si els
preus i els serveis que ens ofereixen ens interessen o passam
directament a altres proveïdors. Per tant, els serveis que
Multimèdia ens ha ofert els estam estudiant, els estam analitzant
i supòs que deu tenir altres atribucions o altres feines
relacionades amb la televisió, el transport i la difusió de senyal,
amb la implantació de la TDT i d’altres, m’imagín, pel que he
pogut veure a través dels mitjans de comunicació, però amb
nosaltres és una relació purament contractual i estam en una
fase de negociació dels contractes, si els rescindim, si els
traspassam a altres proveïdors o a veure què feim. De moment,
l’oferta que ens han fet no ens sembla massa interessant a dia
d’avui, però això no vol dir que no es pugui resoldre.
Multimèdia ha prestat serveis a IB3, a dia d’avui no en presta o
són mínims.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És curiós que ens comenti algunes de
les funcions de què té coneixement el director general de l’ens
públic que fa l’empresa Multimèdia de les Illes Balears, qüestió
que no ha volgut respondre a la qüestió anterior, però ja està bé
que hagi servit la segona pregunta perquè ens hagi aclarit
almenys part d’aquesta qüestió.

Multimèdia de les Illes Balears era una empresa que es va
crear efectivament, per allò que vostè diu, per transportar el
senyal i altres qüestions, es nodria de personal del mateix ens i
dels mitjans que gestionava aquest ens i, per tant, no suposava
un cost massa específic en qüestió de capítol de personal. Avui
aquesta empresa és una empresa que té una ampliació brutal de
plantilla, arribant a prop de 24 persones, cosa que no està
malament en temps de crisi, és una qüestió interessant, i destaca
entre les seves funcions i gestions que es dediqui a projectes de
consultoria interna dins el Govern de les Illes Balears, extrem
que no acabam d’entendre, quina relació té i quina funció té en
contacte amb allò que vostè em diu, si hi afegim precisament la
informació que vostè ens diu avui, que li agraïm que ho hagi dit,
que és que els serveis que pugui oferir aquesta empresa a més
a més, són serveis que fan comptes contractar directament, pels
quals vostès estan legitimats i permeti’m que li digui que fins i
tot ens pot arribar a parèixer bé.

Des del Partit Popular farem les passes oportunes per
demanar la desaparició i el tancament d’una despesa avui per
avui entenem que innecessària, a no ser que se’ns digui el
contrari i se’ns justifiqui en què contribueix a la gestió de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i al millor
funcionament d’una televisió que està compromesa
parlamentàriament i a l’àmbit públic a reduir despeses i que
avui per avui en una de les seves parts fa tot el contrari. Gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que vostè està més interessat per
saber què fa Multimèdia i no per saber què fa IB3 amb
Multimèdia. Per tant, li suplicaria que no em demani a mi coses
que no sé, perquè ja em ve just amb les que duim com per
ocupar-me’n d’unes altres.

Sí, que li dic que amb Multimèdia, no sé si a dia d’avui
encara, perquè és una qüestió de pressupost d’enguany i està per
tancar-se, no sé si s’han subrogat els contractes a un altre
proveïdor o encara a dia d’avui ho són, però amb Multimèdia
IB3 té contractat o tenia contractat servei de transport, difusió
i distribució, com també les xarxes multiplex autonòmic i
d'altres. Multimèdia ha fet uns serveis i té a més unes factures
pendents de serveis que ha ofert a IB3 i a altres televisions
locals i autonòmiques. Per tant, té una funció, l’ha tenguda. Una
altra cosa és que a IB3 li interessi o no fer servir Multimèdia.
Però em consta que hi ha altres operadors a qui per ventura sí
els pot interessar. IB3 està en una fase de negociació amb
Multimèdia. 

Què fa Multimèdia? Jo sé els serveis que presta a IB3, els
altres els conec com a conseller, però no com a director general
de l’ens públic. Per tant, com ja li he dit, crec que no em
correspon a mi dir-li-ho. Per tant, la relació entre Multimèdia i
IB3 està en una fase purament contractual i de si interessa a IB3
que Multimèdia sigui proveïdor de serveis o no. Res pus.

Però tot el que fa referència a Multimèdia, no ho sé. Si tenen
gent supòs que faran feina i si vostè pensa que no..., escolti’m,
no ho sé, no correspon a aquesta comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

10) Pregunta RGE núm. 4813/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a viatge a BrusselAles de càrrecs d'IB3 (I).

Passam a la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4813/09, relativa a viatge a BrusselAles de càrrecs d’IB3.
Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes Balears va
promoure un viatge important a BrusselAles per mostrar quines
eren les nostres capacitats com a comunitat autònoma i per
reclamar un millor finançament, millor finançament tot sigui dit
que al final passava per demanar que aquesta comunitat
autònoma o les Illes fossin declarada ultraperifèrica, que és una
qüestió per cert no massa exacta en termes legals, i que al final
va acabar en agua de borrajas.

Aquesta agua de borrajas ha costat uns doblers i dins
aquests doblers que ha costat, l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears hi ha participat aportant-hi un seguit de
persones que hi han anat i un seguit de despeses que ens
agradaria francament conèixer amb més detall. Així en aquest
sentit li preguntam quines persones de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears o de les empreses que
gestionen la radiotelevisió pública es varen desplaçar a
BrusselAles en el recent viatge realitzat per càrrecs de la nostra
comunitat autònoma els dies 18 i 19 de febrer? O, si és tan
amable i voldria complementar aquesta pregunta, els dies
anteriors i posteriors ja sigui per fer preparatius o per recollir
materials i d’altres coses que s’hagin pogut desenvolupar. En tot
cas, tots els detalls de persones que s’hagin desplaçat a
BrusselAles per aquest motiu. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta el Sr. Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. S’hi varen desplaçar: Caterina Sitjar,
directora de la ràdio; Tino Martínez, cap de programes; i Tomàs
Ibarz, director d’informatius i esports d’IB3 Ràdio.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No acabam d’entendre..., en tot cas
són tres persones, després entrarem a la següent pregunta, amb
l’objectiu de la presència d’aquestes persones. En tot cas ens
agradaria si fos possible que ens complementés les despeses que
això hagi pogut generar, a ser possible, el fet de traslladar
aquestes tres persones. 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):

Aquesta gent va anar a fer feina i què va costar? Crec que
eren 97,13 euros el bitllet d’avió de cada un d’ells, dos d’ells,
perquè la resta anava a càrrec de la Comissió Europea, l’estada
i el viatge..., no ho sé. Em sembla barat, eh?, 97,13 euros per a
tres persones per anar a fer feina. Jo crec que ens surt més car
que estiguin a Palma.
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EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Martorell? Gràcies, Sr. Martorell.

11) Pregunta RGE núm. 4814/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a viatge a BrusselAles de càrrecs d'IB3 (II).

Passarem a l’onzena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4814/09, relativa així mateix viatge a BrusselAles dels
càrrecs 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. Bé, si surt més barat tenir-los a
BrusselAles, poden quedar-se’ls a BrusselAles, és una
recomanació, sobretot si són per allà, surten més barats i a més,
no se’ls troba a faltar, vol dir que no fan gaire falta. Permeti’m
que li conti una anècdota, sé que no ve al cas, però esper que el
Sr. President m’ho permetrà perquè complementa de manera
claríssima la pregunta que li faré a continuació, que té a veure
amb els objectius que perseguia aquesta visita. És aquella
anècdota d’aquell consultor que anava a fer retalls a una
empresa i tenia un assistent que l’ajudava, quan era l’hora
d’acomiadar a tothom, va dir bé, acomiadarem tota aquesta gent
i diu, falta una persona, sí, el que m’ha ajudat, si m’estava
ajudant és que no feia falta, per tant, també el podem fer fora.
Idò també amb això passa un poc el mateix, li deman que hi
reflexioni. No hi ha cap altre tema.

En tot cas amb la pregunta RGE núm. 4814 li demanaríem
quin objectiu perseguia la presència de les persones que vostè
ha anomenat o les empreses públiques de Radiotelevisió de les
Illes Balears en aquest mateix desplaçament.

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. Per ventura ens haurem equivocat,
però jo crec que si hi ha una delegació institucional de Balears
que viatja a BrusselAles per tenir una sèrie de contactes en un
moment en què es parla de finançament autonòmic i hi ha una
atenció centrada a la capital política d’Europa, de la qual crec
que formam part, no em pareix una cosa fora de lloc promoure
o autoritzar l’emissió d’un programa en directe des de
BrusselAles, ni que sigui per donar la imatge, o per poder
transmetre com es veu Balears des de la capital europea.

Entre altres coses, es va fer una entrevista al comissari
europeu Joaquín Almunia per parlar precisament de
finançament, una entrevista de la qual estam molt orgullosos
perquè va tenir una repercussió sobre altres mitjans, sembla ser
que va dir alguna cosa interessant. Es varen fer altres programes
també en directe des d’allà i hi va haver una informació
permanent del que passava a BrusselAles. 

La Comissió Europea pagava el bitllet de tres persones i ho
vàrem canviar perquè persones que fan feina per als serveis
informatius hi anassin de franc, pagats per la Comissió Europea,
llavors només vàrem pagar els bitllets de dues persones, que ens
costaren 97,13 euros. Per tant, em pareix que el cost és simbòlic
bàsicament, a més no podem fer ràdio sense fer despesa. Si ves
altres despeses que feim..., són constants les despeses de
viatges, etc. Aquestes persones hi varen anar per fer un
programa en directe, per fer-ne d’altres. I la directora en aquest
cas hi va anar en representació institucional perquè jo no me
vaig poder desplaçar per aquesta circumstància. Crec que vàrem
fer una bona feina, els he felicitat i crec que era interessant fer
aquest programa especial des de BrusselAles per a una ràdio que
té l’obligació de comptar com veim la realitat des de Balears i
també de podem transmetre com es veu la realitat de Balears des
de la capital política d’Europa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo francament, permeti’m que li digui
que no sé si els objectius de la nostra directora de la ràdio
precisament no la duen a estar més present a la seva ràdio i tal
vegada no portar a terme aquest tipus d’accions; en tot cas
entenc els seus arguments. Permeti’m que hi reflexioni més
amplament i que intenti complementar aquesta informació amb
altres preguntes en altres moments. I res més.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol utilitzar el torn de contrarèplica, Sr. Martorell? No.

12) Pregunta RGE núm. 4815/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi d'instalAlacions de Ràdio IB3 i dels
informatius de TV.

Llavors passam a la dotzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui, la RGE núm. 4815/09, relativa a canvi d’instalAlació
d’IB3 Ràdio i dels informatius de televisió.

Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.
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EL SR. SERRA I TORRES:

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

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. Jo li demanaria que em definís
“màxim consens possible”, llavors podria acotar alguna cosa
més. Però perquè sigui profitós aquest intent de debat, li diré
que tenim intenció que el nou consell d’administració sigui molt
més executiu i s’hi puguin debatre moltes coses amb més detall
i profunditat i puguem escoltar l’opinió de tots. Estic segur que
el tema del trasllat de les instalAlacions dIB3 Ràdio és un tema
que es pot plantejar al Consell d’Administració i, em sap greu
tornar-hi a insistir, intentaré no ser vehement en aquest cas, els
informatius no es traslladen, es trasllada una part de la redacció
d’informatius que és la que cobreix informacions a Palma. El
centre de producció de notícies, el centre de producció
d’informatius, amb els seus cap de producció, amb els seus
editors, amb els seus realitzadors, amb els seus ilAluminadors,
amb els seus càmeres, amb els caps de secció són a Calvià i
feim comptes que es moguin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ha obviat també la part de la ràdio.
Vull dir, es parlava de si la ràdio... ah!, ho ha comentat,
fantàstic. En tot cas, la veritat és que ens arriben versions
contradictòries. Parlam amb representants de diversos partits
representats a la Cambra i ens diuen que estan absolutament en
contra de qualsevol canvi d’ubicació de les qüestions tal com
estan ara. Parlam amb vostè i el món és fantàstic, és una qüestió
mínima que no té res a veure amb allò que realment es comenta.

En tot cas, demanaria -i ho farem de manera més expressa
i potser de manera documentada- que hi hagués més claredat en
aquesta qüestió, que fos possible veure quins acords avalen
aquestes decisions dins l’àmbit que correspongui. Potser el
Consell d’Administració serà l’àmbit on es podran debatre
aquests temes i arribar als acords oportuns si és necessari, però
en tot cas els convidaríem, una vegada més, que mantengui les
coses com estan perquè creim que funcionen raonablement bé,
almenys en aquesta qüestió, i que no espatlli precisament allò
que funciona. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Li repetesc, allò de moure part de la
redacció d’informatius, això ho farem perquè és una qüestió que
competeix a la gestió i crec que és una millora i no afecta de
manera estructural la manera de fer feina. 

Quant al tema de les instalAlacions de ràdio, la ràdio continua
estant on està, és a dir, no l’hem moguda. Li dic que és un tema
que plantejaré al Consell d’Administració i, si hi ha un màxim
consens possible, ho plantejarem. De moment li vaig dir que no
ho descartava, tampoc no li he dit que ho faci en una data
determinada. Vull dir que és una qüestió que a mi em sembla
positiva, crec que seria bo que la ràdio i la televisió ocupassin
un mateix espai físic, almanco la part de producció
d’informatius crec que seria interessant, la part més notable,
però vaja, ho hem intentat, ho vàrem plantejar, es va discutir el
tema i per ventura, com que no hi ha el màxim consens possible,
fins que l’aconseguim, aquí estam i no farem, de moment, més
canvis en el tema de ràdio -de moment- i si els féssim crec que
és un tema que hauria de sortir reforçat per la majoria possible
del Consell d’Administració que és on hem d’arribar a prendre
decisions més executives i més consensuades. 

Quant als informatius insistesc que es fan proves, es mira si
és operatiu i respon a un criteri purament operatiu, a cap altre.
Si resulta que és operatiu ho durament endavant i si no, ho
reajustarem, no tendrà més conseqüències. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i recordant als
diputats i a les diputades que el mes venidor no se celebrarà
aquesta comissió perquè coincideix en dia festiu, només ens
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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