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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Assumpta Vinent substitueix Antònia
Gener.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions passam, idò, a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a les preguntes RGE núm. 9650,
9634, 9648, 9645, 9651, 9649, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657 i
9658.

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Pedro Terrassa Sánchez, director gerent; de la Sra. Francesca
Jaume Soler, directora del gabinet de l’ens; del Sr. Antoni
Capellà Trobat, director adjunt; i Catalina Sitjar, que és la
directora, actualment..., aquí encara posa de la ràdio, del diari
digital; aprofitam per donar-li l’enhorabona pel seu no càrrec.

1) Pregunta RGE núm. 9650/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'índex d'audiència dels darrers dos
mesos.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 9650/09, relativa a índex d’audiència dels darrers
dos mesos, té la paraula la diputada del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Rosamaria Alberdi i Castell.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, president. Bon dia, Sr. Martorell. Com sap
en els ens, i en aquest cas la radiotelevisió, aquesta empresa
pública, per valorar la seva eficàcia i el seu funcionament
normalment treballem dos indicadors; un és l’eficiència
econòmica, per dir-ho d’alguna manera, complexa, indicador;
i l’altre són els índexs d’audiència. En aquest sentit precisament
li formulem la pregunta perquè ens informi de quina ha estat la
comparativa entre els índexs d’audiència d’aquests dos darrers
mesos en relació als de l’any anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Martorell per respondre la
pregunta formulada.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Alberdi, bon dia. Duc aquestes
dades per explicar una mica quina ha estat l’evolució de
l’audiència d’IB3, però abans marcaria dos aspectes que
condicionen bastant per poder interpretar aquestes dades. Un és
que l’audiència en un any s’ha fragmentat moltíssim per la
implantació de la televisió digital terrestre, que multiplica per
quatre aproximadament l’oferta televisiva, amb la qual cosa hi
ha una fragmentació notable per la penetració cada vegada més
important d’altres plataformes, ja sigui via satèlAlit o per cable,
i això també fa que l’audiència sigui cada vegada un concepte
on ens d’avesar a les noves magnituds, que varien molt d’un any
a l’altra, i sobretot també si tenim en compte que aquest
escenari audiovisual també, a part de la introducció de la cada
vegada més notable implementació de la TDT, hi ha el fet que
en un termini de dos anys s’han consolidat dues cadenes
generalistes, que són en aquest cas Cuatro i La Sexta, que han
crescut moltíssim en dos anys, tot això ens du al fet que les
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dades d’audiència s’han d’emmarcar dins aquest escenari tan
complicat i tan fragmentat.

A més de tot això també li vull explicar que, el mesurament
d’audiències, el fa l’empresa TNS Sofres, una empresa
multinacional que té l’exclusivitat de fer aquest servei i que,
fruit d’un acord i d’un contracte que es va establir fa tres anys
des de l’ens públic, es varen instalAlar uns 220 audímetres que
s’han ampliat..., 200 audímetres que ara s’han ampliat a 220, i
que ens aporten unes xifres diàries, amb un control de cada
minut, de quina és l’evolució de la cadena i de la resta
d’operadors, però que té un marge d’error molt important
perquè la mostra és molt petita. Són xifres que tenen una
consistència, sobretot quan parlam d’àmbits molt més amples,
en aquest cas tot l’Estat espanyol o espais, comunitats com
Catalunya o Andalusia, que sí que tenen major nombre de
mesuradors, i aquí hem d’agafar la tendència més a llarg termini
que no de manera puntual, amb la qual cosa es converteix en
una eina poc eficient però és la que tenim.

Dic això perquè al final l’audiència que tenim és aquella que
recull el consum de 200 habitatges de Balears, el qual, com es
pot imaginar, estam sotmès a moltes variacions en funció de si,
d’aquelles 200 persones, una un dia surt a sopar o està malalta,
o té una segona residència o aquell dia ha tengut feina i no ha
pogut veure la televisió. Per tant la mostra és molt variable.

Fetes aquestes dues observacions, li diré que IB3 Televisió
d’un any a l’altre, perquè ara sí que també per a nosaltres no és
el mateix una televisió totalment en català que una televisió en
castellà, i ara tenim dades comparatives, tenim sis mesos d’un
any a l’altre on s’ha fet televisió en català, i comparant en
general aquells sis mesos de l’any passat amb sis mesos
d’enguany l’audiència d’IB3 ha augmentat un 13%, per
nosaltres una xifra extraordinària perquè ja li dic que estam en
un escenari extremadament complex i on la fragmentació és
molt notable. IB3 Televisió acaba de tancar el mes de maig,
concretament, del 2009 amb un 4,9 d’audiència, que si el
comparam amb el maig del 2008 augmentam un 17% perquè va
ser del 4,2. Per tant just el mes de maig ha augmentat un 17%.
El que passa és que si comparam els sis mesos tenim aquesta
xifra del 13%. 

Per tant estam davant unes xifres molt positives en aquest
sentit, i sempre, com vaig dir a la meva primera compareixença,
l’audiència no és l’objectiu de l’equip directiu, és més aviat un
reconeixement, és un altre dels objectius, però sobretot és el que
ens marca l’obligació de fer un servei públic de qualitat i per als
ciutadans de les Illes Balears, i per tant consideram que, tot i no
ser el nostre primer objectiu, ja tenim un primer reconeixement
i almanco sí que percebem que, tot i que hi ha cada vegada més
televisions, mantenir-se és un èxit i augmentar ens du més a la
satisfacció en aquest sentit. 

Però tot això és molt variable perquè canvia d’un mes a
l’altre i per tant el que avui és un bon resultat demà pot
convertir-se en un fracàs. Per tant jo parlaria d’aquesta
tendència de mig any i en resum li diria que en mig any de l’any
passat i mig any d’enguany hem augmentat aquest 13% la quota
de pantalla d’IB3 Televisió.

EL SR. PRESIDENT:

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

2) Pregunta RGE núm. 9634/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a TV3CAT.

Llavors passem a la segona pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 9634/09, relativa a TV3CAT. Per formular-la
té la paraula el diputat del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies una vegada més al director
general per haver comparegut en aquesta comissió, als seus
acompanyants, i bon dia als diputats i a les diputades.

Des del passat dia primer de juny, des de fa 10 dies, les
emissions normals de TV3 han estat substituïdes per aquest altre
canal anomenat TV3CAT, que no és altra cosa que el canal
internacional rebatejat amb aquest altre nom de TV3CAT,
suposam que rebatejat per no donar la impressió que TV3 ens
emet les mateixes emissions que a un ciutadà d’un país
estranger com pugui ser França o qualsevol altre.

Respecte d’això jo voldria fer una introducció molt breu,
que és que TV3 va ser una gran conquesta en el seu moment
poder rebre-la aquí, una conquesta impulsada per la societat
civil, i durant aquests 20 anys o més de 20 anys que ja l’hem
rebuda ha estat un emblema, ha estat la possibilitat de veure una
televisió pública de qualitat i ha estat també un element molt
important de difusió de la llengua, de normalització lingüística
i de creació de consciència entre la ciutadania balear de
pertànyer a un domini lingüístic compartit. Voldria aclarir
també que nosaltres valoram molt positivament la creació de la
televisió autonòmica, que valoram molt especialment el fet que
sempre assenyala el director general que tenguem una
radiotelevisió autonòmica només en català, que sempre en
vàrem ser partidaris i que també estam molt satisfets d’aquestes
xifres d’audiència que acaba de donar el director general.

El que no entenem és que es pugui entendre, pugui semblar
-a posta volem la valoració del director general- que tenir
aquesta televisió pública pròpia pugui anar en detriment del fet
de rebre les emissions de TV3 de manera íntegra, de manera
plena, i de manera íntegra i de manera plena vol dir tal com les
rebria un ciutadà de Lleida, de Tarragona o de Reus. Nosaltres
ho entenem com una reducció de la llibertat dels telespectadors,
i entenem també que en un panorama audiovisual dominat pel
domini aclaparador del castellà, un domini aclaparador del
castellà que a més es multiplicarà ara amb el trànsit a la digital
terrestre, que la televisió que es veu retallada, per dir-ho així,
sigui la televisió pública catalana, en llengua catalana, a més.
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És per aquests motius que ens agradaria saber la valoració
que fa d’aquest estat de coses el director general. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per contestar la pregunta formulada,
Sr. Martorell, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Llauger, jo l’entenc i compartesc,
com a ciutadà de les Illes Balears, plenament les seves
reflexions, però jo som el director general d’IB3 i quasi
m’agradaria més que intentàssim què podem fer perquè IB3
avançàs més, perquè el que vostè em demana és que jo valori el
compliment d’uns acords i el compliment d’uns contractes. 

Jo crec que són molt diferents els ciutadans de les Illes
Balears dels ciutadans de Múrcia, que sí que veuen,
efectivament, TV3CAT per ventura per satèlAlit, no en TDT,
però és que a Múrcia no veuen IB3, aquesta és la gran
diferència, perquè si pensam..., si venim a parlar aquí d’IB3
hem de parlar d’unes coses, però si venim a parlar de l’escenari
de televisió en català llavors ja crec que no és competència del
director general, perquè això ja s’escapa de les meves
competències. 

El que sí li puc dir és que jo, l’equip directiu, amb la
sensibilitat que tenim i els acords de colAlaboració que tenim
permanentment amb TV3, amb Televisió de Catalunya, el que
hem fet és que gràcies a IB3 i gràcies a TV3, i efectivament a la
colAlaboració i tota l’ajuda que està posant el Govern a l’espera
que hi hagi un segon múltiplex autonòmic, abans que es
produeixi l’apagada analògica ja hem garantit l’existència de
dos canals de la Corporació Catalana de Radiotelevisió de
manera legal, i no com estaven ara, d’una manera una mica
ambigua, en el territori de les Illes Balears i de manera
permanent. 

Clar, vostè sap que la TDT el que fa és regularitzar l’espai
radioelèctric, el formalitza, perquè fins ara hi havia moltes
emissions que estaven en una situació alAlegal, sobretot senyals
de televisions locals i demés, tot això estava una mica enlaire,
i ara s’intenta des del ministeri, en colAlaboració amb els
governs i amb els ens autonòmics, posar ordre a tot aquest espai,
i aquest espai s’ordena també a partir d’uns contractes i una
legalitat. 

És evident que TV3, la seva aportació que va fer a Balears
és impagable, però és evident també que ha nascut una televisió
a les Illes Balears que es diu IB3 que mira cap a TV3, que la té
com a referent, i que per tant IB3 té la seva TV3, o sigui,
Balears té la seva TV3, que és IB3; més sobretot quan la feim
en català.

Dic això perquè la nostra feina, enfora de les nostres
competències, perquè ens competeix preocupar-nos pel producte
IB3, ràdio, televisió i diari digital, ha estat també ser sensibles
a la història i a la tradició que hi ha hagut a Balears i cercar
companys de viatge amb els quals compartim un model de
televisió i almanco una llengua, i efectivament aquí hem trobat
de moment bona predisposició per part del Govern de Catalunya
i de TV3; no ha estat així amb València i amb Canal 9, encara.
I aquesta colAlaboració ha permès que efectivament hi hagi avui
un canal, que és TV3CAT, que combina els millors continguts
de TV3 propis i els del Canal 33, i el 3/24, que ara li ho
explicaré. Per tant el que ha propiciat IB3 és la presència de
TV3.

Aquests acords avancen en tan bon sentit, a part dels acords
de coproducció que tenim i els acords que tenim també
d’intercanvi de continguts, avancen en el sentit que aquesta
setmana també acordàrem, gràcies a la colAlaboració de
Multimèdia de les Illes Balears i de Televisió de Catalunya i
d’IB3, garantir que abans del 30 de juny també es pugui veure
a les Illes Balears -abans del 30 de juny perquè s’apaga la
televisió en analògic a Menorca i a Eivissa- el senyal del canal
3/24. El 3/24 ha estat una decisió de la Corporació Catalana
posar aquest senyal i no posar un altre canal. Segurament han
posat el canal del qual tenen lliure disponibilitat de drets per
emetre més enllà del territori de Catalunya. Per tant més enllà
d’aquests acords també el que hem fet ha estat reforçar l’acord
de reciprocitat perquè IB3 Ràdio es pugui sentir a Catalunya a
través de la TDT i Catalunya Ràdio es pugui sentir a Balears a
través de la TDT. Per tant jo crec que és evident que la intenció,
la voluntat de la Corporació Catalana i de l’Ens Públic són de
colAlaborar i d’eixamplar l’oferta de televisió en català. Pensi
vostè que si no hagués estat per la intervenció del Govern i per
la intervenció d’IB3 el 30 de juny no hi hauria televisió en
català a les Illes Balears més enllà de la que puguin fer les
locals. 

Per tant creim que estam en una situació per felicitar-nos,
per celebrar que estiguem donant una estabilitat i un futur a la
presència d’emissions en català a les Illes Balears, i que en tot
cas no ens hauria de preocupar gaire, consider, als ciutadans de
les Illes Balears ni als diputats del Parlament de les Illes
Balears, que la televisió autonòmica de les Illes Balears sigui la
que emeti continguts adquirits amb doblers públics de les Illes
Balears. Al final el que pot preocupar a alguns, perquè a
vegades les coses poden parèixer més del que són, al final el
problema únic és que continguts que abans es veien per TV3 i
per IB3 ara es veuen només per IB3, això és tot, perquè se’ns ha
qüestionat, se’ns ha criticat a vegades que IB3 adquireixi
continguts aliens per part dels colAlectius que ara ens reclamen
que TV3 doni aquells continguts aliens...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, està esgotant..., es passa de temps, i supòs que
voldrà fer rèplica, potser. Per tant vull dir que...
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Sí, acab. Ho dic perquè -acab, president- podríem estar en la
situació paradoxal de reclamar, considerar que el que és bo per
a TV3 no és bo per a IB3, i jo, com comprendrà, com a ciutadà
de les Illes Balears i com a directiu d’una empresa pública a les
Illes Balears, consider que seria un raonament si més no injust.
Jo crec que hem de donar l’oportunitat a IB3 perquè sigui la
televisió de referència, amb continguts propis, aliens, la
televisió de prestigi, i que TV3 i IB3 tenguin la màxima
colAlaboració i es puguin consolidar aquests acords que
permeten que el senyal d’IB3 Internacional, el senyal d’IB3
Internacional, sigui la que estigui a Catalunya amb les mateixes
condicions que el senyal del qual té tots els drets TV3 es veu a
les Illes Balears.

Jo celebr aquests acords i crec que estam en el bon camí per
consolidar un espai de comunicació en català el més ample
possible. És un punt de partida molt interessant i crec que amb
la colAlaboració de tots podrem aconseguir eixamplar-ho molt
més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, president. Nosaltres no compartim que la
situació creada amb les darreres modificacions sigui per
felicitar-nos, i en qualsevol cas nosaltres no veim que la defensa
d’IB3, que ja he dit abans que nosaltres compartim, que
nosaltres feim, nosaltres ens felicitam pels bons resultats
d’audiència, hagi de significar o s’hagi d’entendre com veure la
televisió pública catalana i en català com la competència davant
la qual ens hem de protegir, sobretot en un escenari en què
sembla que hi ha moltes cadenes en castellà davant el qual
sembla que no és tan necessari protegir-nos. Nosaltres pensam
en un escenari de compatibilitat, de llibertat d’elecció per als
espectadors, pensam que és l’ideal.

D’altra banda nosaltres pensam que els poders públics, els
poders públics de les Illes Balears, tenen una responsabilitat de
defensar la televisió autonòmica d’aquí, és cert, però també
pensam que en tenen una que és la de defensar que hi hagi el
màxim d’oferta televisiva en català possible, i per tant pensam
que si hi pot haver una certa contradicció d’interessos entre
aquesta defensa del màxim d’oferta de televisió en català
possible i la defensa, diguem, dels interessos de la televisió
pròpia d’aquí, s’ha de resoldre en favor també de l’interès
públic superior, en favor de la normalització lingüística, en
favor de la presència del català, en favor d’aquell espai cultural
i lingüístic comú que tenim amb Catalunya. Els aspectes legals
els coneixem, perquè aquests dies aquest tema ha sortit molt,
però també creim que si nosaltres entenem que la situació ideal
seria la recepció íntegra a les Balears de TV3 i del Canal 33, i
del canal 3/24, que sense dubte és una bona notícia que s’hagi
rebut, que la situació ideal fos la recepció íntegra de tots tres, hi
ha d’haver la voluntat política de cercar les vies legals, i si hi ha
voluntat política se cerquen les vies legals. Els acords de

reciprocitat es poden estudiar, es pot veure què permeten i què
no permeten, es poden fins i tot replantejar.

Jo, si tenc un minut, hi ha una reflexió que li voldria fer,
amb el millor ànim de moure a la reflexió, i és que amb TV3
tenim una televisió que emet en català, garantida o
raonablement garantida que en un espai llarg de temps serà
sempre en català, per les circumstàncies que coneixem. Amb
IB3 vostè sap que desgraciadament no és així, i no voldríem
tornar als temps que TV3 fos l’única televisió de referència
completament en català i que en aquest cas fos una televisió, per
dir-ho així, mutilada.

L’escenari que ens presenta de dos canals, nosaltres
apreciam que el Govern hagi fet el possible per dos canals, que
ens podríem trobar amb la situació, com ha dit el director
general, que no arribassin. La situació dels dos canals és que
d’una banda hi ha el 3/24, que ja dic, apreciam que hi sigui, però
d’una altra banda hi ha un TV3CAT que se’ns diu que agrupa
el que fa TV3 i el que fa Canal 33; això vol dir, per tant, que
com a novetat d’aquests darrers dies no veurem Canal 33, no
veurem Canal 33, i ens sembla difícil de creure que amb un sol
canal es pugui veure, amb una graella, amb un sol canal, només
llevant aquelles coses per les quals TV3 té problemes de drets
d’emissió, es pugui ficar tot el 33 o el més important del 33, i en
qualsevol cas no hi podran anar les dues coses a les millors
franges horàries. 

Per tant la situació ideal és rebre íntegrament TV3, rebre
íntegrament Canal 33 i que se cerquin les vies polítiques i legals
possibles per a això i que al mateix temps es doni tot l’impuls,
que en això nosaltres estarem amb el director general el que faci
falta, que es doni tot l’impuls a IB3, només faltaria. Nosaltres
com a socis de govern defensarem que aquesta sigui la posició
del Govern, el director general diu que això ultrapassa la seva
funció, per tant el que dic és que com a socis de Govern,
treballarem perquè això sigui la posició del Govern. També
intentarem tenir relacions amb socis de Govern de Catalunya,
perquè el Govern de Catalunya també faci un replantejament a
favor, com li dic, d’una cosa que segur que al final compartim
que és que hi hagi televisió pública en català, com més millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. En torn de contrarèplica Sr. Martorell,
però haurà de ser molt breu, perquè ha esgotat el temps en la
seva primera intervenció.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, són acords del Govern del qual
vostè forma part, són acords de la televisió de la qual vostè en
forma part. I en tot cas són reflexions que hauria de fer a TV3,
perquè jo som IB3. Crec que no hauríem de caure a fer el ridícul
de reclamar per veure coses que ja es veuen. És a dir, alerta que
no ens equivoquem i estiguem fent una mobilització per
demanar que a Balears es vegin coses que els ciutadans de les
illes ja veuen. Els ciutadans veuen TV3, els ciutadans veuran
continguts del Canal 33, veuran el 3/24 que abans no el veien,
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i tot això que deim que hem perdut, ho té IB3. I si vostè pensa
que perdrà les eleccions i que la televisió serà en castellà,
escolti’m jo aquí no hi arrib! Facem feina per no perdre-les! Jo
no puc arribar a això...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llauger!

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

I a més no sé quina garantia tenim que la Televisió de
Catalunya sempre sigui en català. Ni tampoc tenim la certesa
que si hi ha un canvi de Govern es faci en castellà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, ho hem de deixar aquí perquè ens passam
bastant del temps en aquesta pregunta.

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

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 9648/09, relativa a programació íntegra de TV3
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Francesc
Dalmau i Fortuny.

3) Pregunta RGE núm. 9648/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programació íntegra de TVE3.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
manifestar que de les explicacions fetes pel director general
d’IB3 a l’anterior pregunta formulada pel BLOC i PSM-Verds
ens donam per satisfets.

I crec i entenem que aquesta pregunta del nostre grup queda
retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau.

4) Pregunta RGE núm. 9645/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a accions per promoure la música de les Illes
Balears.

Passam a la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 9645/09, relativa a accions per promoure la música de les
Illes Balears. Per formular-la té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Mixt Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Martorell, en veritat que continuarem treballant en aquests
moments i ara mitjançant aquesta pregunta per millorar IB3 i
que continuï amb aquesta feina de servei públic. També
esperam que l’espai de comunicació en català, però, no es
redueixi i continuï ampliant-se. De totes maneres, no és
l’objecte ara en aquest moment d’aquesta pregunta.

Fa temps que la música aquí a les Illes Balears entenem que
viu un moment que fa temps hauria estat difícil d’imaginar. Per
tant, pensam que és un moment molt positiu, han sorgit molts de
grups musicals i que fins i tot són d’una qualitat considerable.
S’ha expandit a més a tota una sèrie de grups que
majoritàriament fan ús de la llengua catalana. Per tant, entenem
que tot això són fets molt positius i que és factor que
contribueix a la normalitat, a allò que hauria de ser la normalitat
lingüística d’aquest país que són les Illes Balears.

Per tant, en aquest context pensam que la ràdio i televisió
pública, seguint això que parlàvem abans, aquesta funció de
servei públic, hauria de ser un vehicle segur per donar a
conèixer tots aquests grups musicals que van sorgint, que van
apareixent a les Illes Balears. Per això he de manifestar una
mica una certa preocupació i us posaré l’exemple de per què un
autèntic fenomen social a Eivissa i que de vegades des de
Mallorca es té una mica aquesta imatge que Eivissa és un dels
territoris allà on menys es fa feina en el tema de la
normalització lingüística, també és l’illa on IB3 té menys
presència, per tant, que un fenomen que ha estat important per
a l’illa d’Eivissa com ha estat el fenomen de ressonadors per a
Eivissa i per a Formentera no hagi tengut la presència que
possiblement des del meu punt de vista s’hauria merescut a IB3.

Per tant, entenc que fins i tot hauria merescut un programa
especial, hauria merescut una atenció especial, però clar, això
des del meu punt de vista s’hauria d’emmarcar dins una major
presència de la música en català de les Illes Balears. Per tant,
m’agradaria que ens explicàssiu si teniu cap projecte, si en
aquests moments pensau que s’hauria de fer alguna acció per
mirar de compensar allò que pens que ha estat un error.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar la pregunta, Sr. Martorell,
té la paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí tenim un senyal de ràdio i
un altre de televisió que són de ràdio i televisió convencionals
i un de digital que no té suports musicals. Jo lament moltíssim
que hagués desaparegut el senyal de Som Ràdio, ara tendríem
un actiu cultural i musical molt important. Però avui el que
tenim és una ràdio convencional, amb presència a totes les illes
i una televisió. Tot i això, la ràdio especialment és un espai allà
on hi caben programes dedicats a la música i en tenim diversos,
com per exemple el programa que es diu Radiocassete, els
dissabtes i diumenges capvespre; Òrbita 3 que es fa els
divendres i dissabtes a mitjanit; els concerts d’IB3 Ràdio que fa
Mònica Borràs, els dissabtes a les 10 del vespre; el programa
Oh Katy, Katy! a les 2 de l’horabaixa dels dissabtes que fa Pere
Pons; i Al dia en el programa Magazine que constantment es fa
servir la música com a complement. Això pel que fa a la ràdio.

Crec que ho he dit diverses vegades, ens agradaria poder
recuperar el projecte Som Ràdio, si no ho estam fent és
bàsicament per una qüestió purament tècnica. IB3 no disposa de
freqüències per fer el senyal de Som Ràdio i estam intentant
altres fórmules una mica més imaginatives per poder trobar un
racó dins l’espai radioelèctric per poder fer el senyal de Som
Ràdio que no tendria elevats costos. En tot cas, en aquests
programes que li he explicat sí que la presència de la música
produïda a les Illes Balears intenta ser la major possible, però no
som una emissora musical.

D’altra banda la televisió sí que va servir diversos suports
musicals a nivell de sintonies, de músiques i d’altres. Li puc dir
per exemple que totes les sintonies de les sèries, per exemple
Llàgrima de Sang, estan fetes per compositors i intèrprets de les
Illes Balears. També vàrem fer a la ràdio un concurs que se deia
Rec Play, un concurs de maquetes, amb uns guanyadors que
varen ser Abra canalla, que varen enregistrar el primer disc com
a premi i reconeixement d’aquest concurs Rec Play.

També hem fet retransmissions de concerts, tot i que no és
un gènere que sigui molt ..., és un gènere una mica demodé dins
la televisió o que requereix d’altres formats més específics, la
música no té aquest lloc que tenia abans, però tot i això hem fet
retransmissions de concerts, com el de Cris Juanico o de Maria
del Mar Bonet que va fer des del Castell de Bellver; vàrem
enregistrar també el concert de l’Acampallengua que hi va haver
l’altre dia, o el concert de Fora des Sembrat a la plaça de Cort
per les Festes de Sant Sebastià.

I després hem fet servir sempre intèrprets de les illes per fer
la campanya publicitària de llançament de la nova campanya
d’IB3, per exemple, la música era d’Antònia Font. Les sintonies
dels informatius són obra de Joan Bibiloni. Les cortinetes de
continuïtat són de Joan Martorell. I ara estam fent també noves
propostes per a la programació d’aquest estiu a nivell de
continuïtat amb Pep Suasi i la Musicalité, que són tots grups
mallorquins. Això no és només la difusió d’aquests artistes, sinó
també que després té una despesa econòmica per part d’IB3 que
ha de pagar a la Societat General d’Autors i això genera uns
ingressos a aquests artistes, més enllà d’allò que els hem pagat
per a la producció d’aquest contingut.

Per tant, la voluntat hi és, prenc nota d’aquelles mancances
que hi pugui haver, evidentment no arribam a tot i cometem
errors, i li vull dir que la intenció sempre és de contar amb els
artistes de les Illes Balears, de promocionar-los, i crec que el
millor instrument que podríem tenir seria recuperar el senyal de
Som Ràdio, que era un producte de molt bona qualitat i era una
finestra molt interessant per als artistes de les Illes Balears. Per
tant, jo des d’aquí propòs, anuncii, coment o torn a recordar que
contínuament estam fent esforços per intentar recuperar la
programació musical de Som Ràdio, ho intentarem i si algú té
alguna fórmula, estarem encantats d’escoltar-lo i a veure si ho
podem dur endavant en colAlaboració amb el Govern. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Molt breu ment. És cert que seria d’interès que es
recuperàs Som Ràdio. Per tant, si des del Govern i des del
Parlament podem ajudar, comptarà amb el nostre suport. Però
així i tot senzillament cal reiterar una mica més el fet que
precisament una de les franges d’edat allà on diríem punxa més
IB3 és precisament en la franja d’edat dels joves. Per tant, crec
que s’hauria de tenir en compte buscar alguna programació per
arribar a aquest sector i pens que la música és un dels elements
bàsics. Només és això.

Per tant, fer la reflexió en veu alta i per tant, pens que s’hi
hauria de treballar en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

5) Pregunta RGE núm. 9651/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a presència dels principals líders polítics
durant la campanya.

Llavors la cinquena pregunta de l’ordre del dia, que és la
RGE núm. 9651/09 decau ja que no és aquí present el diputat
que l’ha formulada.

6) Pregunta RGE núm. 9649/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a espais d'informació electoral a IB3.

Per tant, passam a la sisena pregunta RGE núm. 9649/09,
relativa a espais d’informació electoral a IB3. Per formular-la
té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Ernest Ribalaiga.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda al
director general, així com les persones que l’acompanyen.
També volem donar la benvinguda al representant del Partit
Popular que s’ha incorporat, sempre amb dificultat de temps. La
pregunta és molt simple i senzilla i és que les campanyes
electorals sempre són un punt d’inflexió important i d’atenció
entre els mitjans de comunicació i els partits polítics,
especialment per als mitjans de comunicació de caràcter públic,
quant a la informació que han de donar i quant a la manera en
què han de donar aquesta informació relacionada amb les
campanyes electorals. Més enllà de les quotes que estableix la
Junta Electoral, que les televisions i els mitjans de comunicació
públics tenen obligació de posar a l’abast i d’executar, hi ha les
emissions que es produeixen dins els informatius, dins els blocs
informatius.

Per tant, la pregunta és quins són aquells criteris que s’han
seguit per distribuir aquests espais electorals dins els blocs
informatius de les emissions d’IB3? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribalaiga, efectivament tenim dos
tipus de continguts en campanya electoral, que són els espais de
propaganda gratuïta, amb una fórmula nova que es va introduir
ja les darreres eleccions generals i que és inserits dins els blocs
de publicitat i repartits durant la programació i no en blocs
estrictament tancats. I després els minuts dedicats a la
informació i al seguiment de l’activitat dels diversos partits
polítics en plena campanya.

Jo li vull dir per endavant que celebram notablement, i ho
puc dir ara, que ja duim dues eleccions i IB3 ha estat fora de la
polèmica sobre aquest tema, en un moment en què tots som
extremadament sensibles amb la informació que puguin donar
els mitjans. Jo des d’aquí vull aprofitar per felicitar d’una banda
els serveis informatius de la ràdio i de la televisió per haver fet
aquesta feina, han fet una feina sense formar part de la discussió
política en plena campanya; i d’altra banda, per agrair als
diversos partits polítics que hagin colAlaborat en el bon
enteniment i facilitar la feina als informadors i que tot hagi
sortit com ha de sortir, complint amb allò que diu la llei i
després haver estat escrupolós en el seu compliment.

El criteri que hem seguit ha estat bàsicament el de la
proporcionalitat ponderada, que és el que marca la llei. S’ha
partit d’un mínim de 30 segons per informatiu per als partits
minoritaris i al PP i al PSOE se’ls ha assignat un temps
proporcional pel nombre de vots que varen obtenir les passades
eleccions. A l’hora d’emetre, el criteri ha estat de major a
menor, de forma que el PP ha obert sempre els dies
d’informació en campanya i Esquerra Unida el que l’ha tancat,
per aquest ordre. El criteri de repartiment del temps fou aprovat
per unanimitat per tots els partits polítics en el consell

d’administració i després va ser ratificat posteriorment per la
Junta Electoral.

Per tant, celebram que hagi funcionat bé tota la distribució
dels espais gratuïts i també el temps de la informació. Li diré a
nivell anecdòtic, que sàpiga que una vegada hem observat quin
ha estat el compliment escrupolós que hem fet del minutatge en
el temps d’informatius, li puc dir que el Partit Popular ha tengut
un marge d’error del 0,4%, és a dir, ens hem passat un 0,4%
dels 146 minuts i 56 segons de què disposava en total, en 3
minuts i 15 segons per a cada informatiu; només li vàrem donar
41 segons més que és un 0,4% d’error. L’error en el Partit
Socialista va ser del 0,013%. L’error en Unió Mallorquina va
ser del 0,14%. L’error en Esquerra Unida va ser d’un 1,2%. I en
Esquerra Republicana un error del 0,07%, com James Bond.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

7) Pregunta RGE núm. 9653/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat d'ingressos d'IB3.

Passem llavors a la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 9653/09, relativa a estat d’ingressos 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. Donam també la benvinguda, com no
pot ser d’altra manera, a tots els presents, al Sr. Director
General d’IB3 i a les persones que l’acompanyen, i deman
disculpes als presents també pel meu retard en aquesta comissió,
però he fet un descobriment un quart d’hora abans de començar
aquesta comissió, i és que em feien falta claus per sortir de ca
meva, la qual cosa ha estat realment interessant.

A part d’aquesta anècdota domèstica, efectivament la
pregunta fa referència a quin és l’estat d’ingressos de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 i de les
empreses que gestionen les ràdio i televisió públiques respecte
del pressupost inicial, donat que en aquesta cambra es va venir
a presentar una millora potencial, a causa d’una sèrie de
gestions que s’havien de fer per part de l’ens públic, per part de
tot allò que feia referència a l’àmbit publicitari, però també de
les declaracions del director general de l’ens públic es desprenia
una certa preocupació pels ingressos que venien de la comunitat
autònoma, els ingressos que havien de venir per part del Govern
de les Illes Balears. 

Per tant, de totes aquestes qüestions li demanaríem les
explicacions que farien referència a aquesta pregunta.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, celebr que hagi trobat les
claus, nosaltres tenim “sa fórmula” i vostè té les claus...

(Algunes rialles)

Miri, els ingressos pressupostats per l’ens públic de
radiotelevisió l’any 2008 era de 22.637.389. Però el que vostè
cerca d’aquests pressuposts és la previsió d’ingressos que havia
de tenir la televisió, ingressos propis, a part de la subvenció que
era de 9.137.000, que al final va ser de 9.432.000. Vostè cerca
la xifra dels ingressos publicitaris que estaven pressuposts en 13
milions d’euros, allà on efectivament, comptàvem amb unes
aportacions de part del Govern que s’havien produït en exercicis
anteriors. L’any 2008 no se produïren, només vàrem tenir
ingressos publicitaris i ingressos d’altre origen que ara li
explicaré.

Els ingressos que va generar la televisió varen ser de
12.821.202 euros. Falten per tant, 9.800.000 respecte del que
havíem pressupostat, que són aquests doblers que esperàvem
que s’havien pressupostat i que entrarien i no entraren. Aquests
ingressos que vàrem tenir, aquests 9.757.760 provenen de -li
sumaré els de la radiotelevisió-: 2.255.687 de la publicitat; la
subvenció del Govern de la Conselleria de Presidència de
9.143.132 euros; la venda d’immobilitzat que vàrem fer de la
venda d’un equipament de la carpa era de 419.715 euros; i
després una novetat que no s’havia produït mai a IB3 i que fruit
de la bona gestió de l’equip financer per aprofitar les puntes de
tresoreria, vàrem aconseguir uns ingressos financers de 302.668
euros; la qual cosa també és mèrit, en la situació actual,
aconseguir aquests ingressos aprofitant les puntes de tresoreria
és prou interessant, les puntes i les reserves de tresoreria que
hem de tenir perquè els ingressos no ens vénen periodificats,
sinó que vénen quan vénen, per tant, hem de tenir unes reserves
de tresoreria que ens han permès tenir aquests ingressos no
pressupostats financers de 302.668 euros. Li repetesc, els
ingressos que vàrem tenir varen ser de 12.821.202 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tenim un especial interès, Sr.
Director General, a conèixer també la motivació per la qual és
necessari fer increments importants, avals per part del Govern
de les Illes Balears, en 5 milions d’euros amb certa urgència i
que entenem que per la qüestió que vostè diu dels ingressos no
quedaria en principi justificada, a no ser que vostè em digui el
contrari. Per tant, s’entén que si bé els ingressos varen ser

mancats durant l’any 2008, no sé si és que vostè els estan
compensant actualment i necessiten una injecció de doblers
important que justifica aquestes accions que es comenten entre
els mitjans de comunicació i que fan que hi hagi tensions
pressupostàries importants que impedeixen, em diuen,
pagaments i altres problemàtiques. Si el problema no ve pels
ingressos, entenc que el problema ve per les despeses, i que, per
tant, aquestes situacions que es generen, no desitjades per ningú,
però sense cap dubte per les persones que deixen de cobrar,
vénen per una despesa possiblement no controlada per damunt
del que estava desitjat.

Li he preguntat precisament pels ingressos, per si es
corresponen els ingressos amb allò que està previst, no entenc
el fet de què hi hagi extremes circumstàncies com aquesta que
va succeir recentment en consell d’administració. M’agradaria
que ens pogués aclarir de manera molt més ampla, si fos tan
amable, aquesta situació que ens preocupa, entenem que
preocupa a tots i sense cap dubte genera una incertesa important
a un munt de proveïdors, fins i tot recursos humans d’IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Entenc que més que en contrarèplica
estam davant una pregunta no formulada per escrit, improvisada
i que crec que pel bon enteniment de les dues parts intentaré
respondre sense documentació davant, però amb el que sé

El que sí li puc dir és que crec que en el 2008 es varen imitar
els pressuposts d’IB3 respecte a anys anteriors, per una qüestió
d’urgència i per una qüestió d’acabar d’arribar al Govern.
Abans de saber els mecanismes i de descobrir com era el
finançament real de la televisió es va imitar aquell model de
finançament, la qual cosa va agreujar més encara la situació
econòmica d’IB3 i més encara si el Govern no va dur endavant
aquestes aportacions publicitàries que estaven al pressupost i
que després no es varen produir, supòs que..., no sé per quina
raó, però no es varen arribar a produir. 

Nosaltres, ofertes publicitàries en vàrem presentar moltes,
però no es varen produir, supòs que també per la circumstància
que és un govern nou i s’ha d’anar adaptant cada un a la seva
conselleria, a les seves despeses, IB3 també, una mica adaptant-
se en un nou escenari que està pressupostat, però que no l’arriba
a complir.
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El que sí li vull dir és que ara han arribat totes les operacions
de crèdit que s’han fet mitjançant el Consell d’Administració,
també amb la colAlaboració del representant del seu partit, també
ho vull dir, que han estat comprensius front a la situació que
se’ns planteja. Sí que li vull dir que hi ha hagut una actitud molt
positiva per part de tots els partits que formen part del Govern,
especialment de dues persones que han pres la iniciativa en
aquest aspecte que són el mateix president del Govern i el
conseller d’Hisenda, que han posat messions en aquest aspecte
i l’han enfrontat en un moment difícil, de com està l’economia
a les Illes Balears i al món, han posat fil a l’agulla i han intentat
donar-li una viabilitat, una continuïtat i una estabilitat a la
televisió, a la ràdio i al diari digital, posant els recursos que
realment consumeixin i els que realment valen i no d’una
manera fictícia com si fins ara, com es va crear i com es va
mantenir i com s’ha fet fins a dia d’avui.

Per tant, crec que ens hem de felicitar tots que al final hi
posem ordre, a tots aquests aspectes, es faci l’esforç des
d’Hisenda, des de Presidència i des de la resta de partits que
formen part de l’equip de govern per donar-li una continuïtat i
es facin els esforços perquè això sigui estable.

Per això, ara es fan accions que per ventura poden semblar
improvisades, que no són més que intentar posar remei a una
situació delicada des del punt de vista patrimonial a les portes
d’una auditoria i el Govern s’avança a resoldre els problemes
que es podrien ocasionar. Problemes que vénen fruit dels inicis
de la televisió i de la perpetuació del model de finançament de
la televisió. Crec que està be que tots ens adonem que així no
anam enlloc i que la televisió val uns doblers, que dóna un
servei públic i que requereix d’uns recursos i que tots posem
aquí els esforços personals i polítics que s’han de fer en aquest
sentit i per tant, crec que ho hem de celebrar. 

També vull aprofitar per felicitar els responsables del seu
partit que en el Consell d’Administració també són comprensius
en aquest aspecte. Intentam arribar a un bon enteniment per
tancar una història, que es du malament, que és la del
finançament de la televisió, que ara està en un moment crític pel
tema de proveïdors -que vostè també em demanarà-, però que
crec que hi ha llum a la sortida d’aquest túnel i que tots hem
posat també una direcció correcte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 9654/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'estat del pagament de les nòmines a IB3.

Passam a la vuitena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 9654/09, relativa a estat del pagament de les nòmines
d’IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra, del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, realment per
allò que estam preocupats i per allò que som comprensius és
perquè la gent cobri la seva nòmina en temps i forma o,
almenys, com l’havia cobrada fins el moment. Això és la nostra
màxima preocupació. Si som comprensius amb accions
destacades i importants com les que es feren en el darrer consell
d’administració no és per altra cosa que perquè la gent cobri,
cosa que ara per ara no succeeix i que veim amb molta
preocupació.

Ho veim amb tanta preocupació que fins on no s’havia
arribat mai és que hi hagués retards importants en aquests
pagaments de nòmines. Hi ha persones, ens ho fan arribar, ens
ho diuen professionals, ens ho diuen persones del món
professional, periodístic i no tant els mateixos professionals,
sinó els seus representants socials, etc., que ens diuen, idò miri,
que hi ha certes dificultats en aquest sentit. Creim que, el límit
al qual no es podia arribar mai és aquest. No sé si vostè preferirà
mirar enrere i dirà que la culpa és del sistema anterior, però li
record que du dos anys i que va venir a aquesta cambra a
proposar-nos i prometre’ns una estabilitat pressupostària que
avui no veim per enlloc. 

Ens va prometre una estabilitat pressupostària que venia per
un increment d’ingressos que veim que no succeeix, ho ha dit
abans a la primera pregunta, per una reducció de despesa que no
veim. Deia que jo tenc les claus de casa meva, vostè té les claus
de “sa fórmula”, li demanam que tanqui aquesta clau si és
necessari, però que cobrin les persones.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, hem pagat totes les
nòmines, a l’Ens Públic de Radiotelevisió. No hi ha ningú que
no hagi cobrat. Si vostè té més informació que jo, digui-m’ho...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra.

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

... però que jo sàpiga tothom ha cobrat, hi ha reserva de
tresoreria per pagar les nòmines, és a dir, tenim problema de
pagament als proveïdors, però les nòmines, que sàpiga, tothom
les ha cobrat. Jo he cobrat la meva, els meus directius crec que
també, si no, crec que m’ho haguessin dit. Les he firmades, he
pagat tresoreria, Seguretat Social. No sé de què em parla perquè
les nòmines de l’Ens Públic de Radiotelevisió i de les seves
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empreses, segons el darrer informe, estan totes pagades i està
previst que també es puguin pagar les pròximes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, realment ens
alegraríem si això és així. Li puc assegurar que compartiríem
aquest goig amb vostè si... les informacions que ens arriben és
que hi ha unes tensions pressupostàries suficients com perquè
hi hagi, com a mínim, retards importants en aquest pagament de
nòmines. Ens agradaria conèixer amb cert detall, si és possible
de la manera més explícita, si la data habitual de pagaments s’ha
retardat en algun moment en les persones que fan feina a l’Ens
Públic de Radiotelevisió a les Illes Balears o si hem de fer
mentiders a aquells representants de l’àmbit laboral de la seva
institució que ens anuncien el contrari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, els facin mentiders. Tothom ha cobrat a IB3... que jo
sàpiga, si qualcú no ha cobrat, que m’ho digui, tal vegada hi ha
hagut un problema amb el banc, amb la nòmina, no ho sé, però
no hem deixat de pagar a ningú ni crec que ho facem en els
pròxims mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

9) Pregunta RGE núm. 9655/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'estat del pagament de les nòmines del personal
subcontractat d'IB3.

Passam a la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 9655/09, relativa a estat pagament de nòmines de personal
subcontractat d’IB3. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni
Serra, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta que li feim a continuació
fa referència a l’estat de pagament de les nòmines del personal
contractat per les empreses que a la vegada són contractades per
IB3 per fer les seves funcions a l’Ens Públic de Radiotelevisió
a les Illes Balears o bé qualsevol dels mitjans que gestionen.
Concretament ens interessa saber si vostè té constància que hi
hagi hagut cap retardament en el pagament de les nòmines del
personal que fa feina, subcontractat en aquest cas, per IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No em consta que hi hagi retard en el
pagament de les empreses. No em consta, però és que tampoc
no em correspon a mi ni a l’ens públic saber si les empreses que
fan feina per IB3 paguen les nòmines o no, no ens correspon a
nosaltres. El que ens correspon és dur un control del pagament
de les despeses de Seguretat Social i ens consta que les
empreses que fan feina per a IB3 estan al corrent del pagament
de la Seguretat Social.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Realment ens sorprèn aquesta qüestió
perquè veim que no es constaten qüestions que veim que eren
preocupants per a certes persones i realment creim que és més
preocupant encara que a vostè no li interessi en absolut. 

Li deman explícitament si vostè ha tengut cap reunió
concreta amb els seus principals proveïdors, reunió in extremis
en la qual se li va presentar la preocupació que certs proveïdors
seus no cobrassin i que això podia impedir fins i tot el pagament
de les nòmines en certa normalitat i que es pogués prestar el
servei com correspon i que això, per tant, dificultàs el normal
funcionament de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i també de tots els mitjans públics que són gestionats
per vostès.

Li puc assegurar que és una qüestió que ens preocupa
enormement a causa que vostè va venir a aquesta cambra i va
dir que havia assegurat l’estabilitat de la plantilla i que també
feia feina de manera subcontractada. Va venir a aquesta cambra
i va parlar d’un pacte d’estabilitat que al final no feia altra cosa
que reflectir el que ja es contemplava al plec de condicions dels
concursos públics en un acte -permeti’m que li ho digui- de cert
trilerisme. Ara ens sorprèn que vengui a aquesta cambra i digui
que no li preocupa si cobren o no cobren les persones
subcontractes perquè en el fons vostè va dir el contrari fa uns
quants mesos a aquesta cambra. En tot cas, sempre es demostra
la preocupació de les persones quant a la seva sensibilitat amb
aquells que fan feina per a ells i vostè, amb els seus comentaris,
demostra una orientació que no compartesc, però que és la seva.

Gràcies, Sr. President.



224 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 13 / 11 de juny del 2009 

 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que aquí s’enregistren les
coses i se’n pren nota perquè crec que no he dit en cap moment
que no m’interessi ni que no em preocupi, qüestions que vostè
ha dit que jo he dit. No és veritat, he dit que no em consta i que
no em correspon, la qual cosa no vol dir que no m’interessi i
que no em preocupi. No em consta vol dir no ho sé i no em
correspon vol dir no ho he de fer, però això no lleva que no
m’interessi per aquestes qüestions i no me’n preocupi. Sí que li
puc dir que el que em consta, em preocupa i em correspon és
mirar el control de la... d’estar al corrent del pagament de la
Seguretat Social i d’això em consta que estan al corrent.

Ara bé, puc entendre que si tenim un deute amb proveïdors
important, les empreses no estiguin en la millor situació per fer
front a les seves despeses, però això ho puc intuir o m’ho puc
imaginar. Ara bé, no em consta, avui, que no s’hagin pagat les
nòmines de les empreses que fan feina per a IB3, però sí que
m’interessa i sí que em preocupa. 

Per tant, li demanaria que si vostè en algun moment té
constància que alguna empresa que fa feina per a IB3 no paga
als treballadors, perquè aquest tema sí que em preocupa i sí que
m’interessa, m’ho digui i en el marc de les meves competències
mirarem de fer el que puguem perquè si podem ajudar que les
coses funcionin millor, ho farem. Evidentment amb doblers les
coses sempre van molt millor. Això és evident, però em reitero
que sí que ens consta que estan al corrent del pagament a la
Seguretat Social, que és el que ens correspon i que sí que ens
preocuparia que no s’estiguessin pagant les nòmines a les
empreses que fan feina per a IB3.

De tota manera, fan feina per a IB3 desenes d’empreses, en
la qual cosa..., escolti, no sé, si vostè sap d’algun cas digui-m’ho
perquè per ventura l’empresa que presta servei de neteja no
paga les nòmines o l’empresa que fa la seguretat tampoc, no ho
sé, ho desconec. Si té coneixement d’algun cas en concret
digui’ns-ho i en el marc de les nostres competències si hi podem
fer alguna cosa, la farem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

10) Pregunta RGE núm. 9656/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat del pagament de les factures a IB3.

Passam a la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 9656/09, relativa a estat de pagament de factures d’IB3.
Per formular-la, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Esper, Sr. President, que el nostre Sr.
Director General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears també estigui interessat a conèixer en detall el pagament
de les factures d’IB3 tant com li desitjaríem que ho fes pel
personal d’aquells proveïdors que vostè té contractats a
l’organisme que dirigeix. Miri, l’interès es demostra de manera,
normalment, proactiva i quan es fan les coses de manera
proactiva un està interessat en tot allò que ha de menester estar
interessat. Si vostè estigués interessat en el tema de les nòmines
tant com ho pugui estar en aquestes factures - a les quals fa
referència la pregunta que tractarem a continuació- estic
convençut que tendria la informació que desitjaria que tengués
i que no té, la qual cosa vol dir que es preocupa per les coses de
manera reactiva i li puc assegurar que no és el millor camí per
interessar-se per certes qüestions.

En tot cas, fent referència a l’estat de pagament de les
factures i el funcionament bàsic de llum, aigua de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears a part d’aquelles
qüestions..., aquells proveïdors bàsics per a les funcions
fonamentals de l’ens públic. Li demanaríem com està l’estat
d’aquests pagaments, els retardaments que hi hagi pogut haver,
els incompliments per part d’IB3 que hi hagi pogut haver, les
dificultats que vostè tengui clarament i li puc assegurar que ho
feim amb la millor voluntat d’incidir en aquestes qüestions
perquè no succeeixin i per reclamar on faci falta, a vostè
possiblement per no tenir-ho previst, però també pensàvem
reclamar-ho a aquells que han de fer ingressos cap al seu ens,
però, com vostè ens diu que el món és fantàstic en aquest sentit
menys el que va ser l’any passat, idò no ho podem fer.

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. Miri, no ho tenc separat, però en
concepte d’aigua i electricitat tenim un deute vençut de 109.714
euros i en gasoil de 8.120 euros. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Seria del nostre interès -i sé que no
està inclòs estrictament en aquesta pregunta- saber si han tengut
cap apercebiment específic per part de les entitats que gestionen
els recursos que acaba d’esmentar i dels quals és deutor, cap
requeriment perquè hi hagi penalitzacions o fins i tot amenaces
de tancament dels serveis, com pugui el llum o l’aigua, si això
ha estat tractat en qualsevol moment amb preocupació per part
dels òrgans directius, si s’ha fet alguna acció específica per
evitar-ho o si hi ha hagut cap acció de..., si entén que hi ha
d’haver alguna acció de cara al futur per intentar evitar aquestes
circumstàncies crec que desafortunades i que ens omplen de
preocupació. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, amenaces en tenim cada dia
perquè tenim molts de proveïdors i tothom reclama i tothom vol
cobrar, això és evident. Amenaces d’agències de notícies que
ens tallen el subministrament, agències de no sé què, tothom ens
amenaça que no ens prestarà el servei si no li pagam, però això
passa per tot arreu. Vull dir, és normal. Amenaces o
advertiments o suggeriments o propostes o com vostè ho vulgui
dir, però el que demana vostè és saber si ens han amenaçat a
tallar-nos el llum o l’aigua i aquestes coses. 

Bé, li puc dir que l’empresa que a dia d’avui té el contracte
de prestació del servei d’electricitat és un bon client d’IB3, per
la qual cosa ha estat molt bo de fer arribar a un calendari de
pagaments i això és el que hem establert. Ells estaven en una
situació en què ens demanaven que pagàssim i vàrem establir un
calendari de pagament i prou, com han fet amb totes les
empreses a les quals reclamen, intentant pactar un calendari,
intentant pactar una manera, intentant fer-los partícips de la
situació com està, sabent que arribarà la solució, que s’està
tramitant la solució per part del Govern i que simplement
demanam una qüestió de temps.

Sí que és veritat que l’Administració paga tard, IB3... i vostè
si ha estat gerent de l’institut també ho sabrà, que no es paga
amb la celeritat que a un li agradaria ni en la celeritat que
paguen les empreses, però els serveis públics, les empreses
públiques solen ser una garantia absoluta de pagament, la qual
cosa també relaxa molt els nostres proveïdors. Dic això perquè
entengui que bé, les situacions són tenses, però al manco també
tenen una garantia de cobrament que no sempre és tan ampla al
marc de les empreses purament privades. 

Per tant, IB3 compleix, no compleix com li agradaria, com
tampoc no compleixen les conselleries o els ajuntaments.
L’Administració no sol tenir una agilitat de pagament com
pugui tenir una empresa privada, però té totes les garanties. Per
tant, en situacions una mica límits, el que hem fet ha estat pactar

unes fórmules de pagament i les complim. De fet, ningú no ha
deixat de prestar-nos cap servei bàsic ni no bàsic a IB3, tampoc
no hi ha hagut cap productora que no ens hagi servit el seu
material ni els seus programes. Per tant, no tenim cap problema
de servei per part de cap proveïdor a IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

11) Pregunta RGE núm. 9657/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a viatge a evolució del deute d'IB3.

Passam a l’onzena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 9657/09, relativa a evolució del deute d’IB3. Per formular-
la té la paraula el Sr. Serra del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per fer esment a la pregunta sobre
l’evolució del deute d’IB3, una qüestió fonamental, feim un
recompte de qüestions que estan directament enllaçades amb
aquesta temàtica. 

Reconeix que hi ha retardaments importants en el pagament
de la llum, d’aquelles qüestions que són bàsiques per al mateix
funcionament; reconeix que s’ha hagut d’arribar a acords perquè
això sigui així, no esmenta directament, no vol reconèixer
directament que hi hagi retardaments en el pagaments de les
nòmines dels seus proveïdors, no ho diu directament, per tant,
allò que no es diu a vegades queda constatat per la via indirecta,
constatam que hi ha hagut pressions importants per part dels
seus proveïdors perquè paguin. 

Tot això ve complementat amb una situació de deute que
vostè ens va comentar aquí en el seu moment. Va reconèixer, va
comentar també a preguntes parlamentàries per escrit on es
parlava de més de 50 milions d’euros de deute a proveïdors i
d’un deute que havia crescut en un 27%, per cert, des que vostè
és el director general, just el contrari del que havia promès vostè
en aquesta cambra, cosa que em resulta especialment curiós,
destacable i que sense cap dubte mereix ser remarcat i esmentat
a aquesta comissió.

En aquest sentit li preguntam, quina evolució ha
experimentat el deute de l’Ens Públic de Radiotelevisió a les
Illes Balears i de les empreses que gestiona la Radiotelevisió de
les Illes Balears des de la seva compareixença el passat 14 de
març del 2009? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, amb el temps ja el començ
a conèixer. Vostè em fa una pregunta, jo contest i després vostè
fa un resum de la meva resposta on diu que he dit coses que no
he dit. 

Li he dit que no tenim cap problema amb cap empresa que
ens serveix, li he dit que no tenim cap amenaça que ens hagin de
tancar ni tenim..., res greu. Li dic que complim amb les
nòmines, compleixen les empreses amb la Seguretat Social. Li
he dit que ningú no ens ha retirat cap servei. Li dic que les
coses, dins aquest escenari tan complicat, no hi ha problema,
però vaja, per molt que digui vostè té la cançoneta apresa i l’ha
de repetir perquè la gent pugui interpretar al seu gust el que són,
però repetiré perquè si no, no ho arribarem a aclarir. 

No hi ha cap problema amb les empreses que ens reclamen
cobraments perquè els donam garanties de pagament i els
informam que el Govern fa un gran esforç per intentar donar
una estabilitat i per poder resoldre aquests problemes. Són
conscients dels esforços que es fan i tenen més paciència de la
que vostè vol interpretar. No és fàcil, no es pensi que sigui fàcil,
ens du una feina fer-ho, però passant a la pregunta que em feia
li diré que el deute bancari, des de la meva compareixença
anterior a aquesta, formalment s’ha incrementat en 15 milions
d’euros, que és la part que ens quedava cobrar de la pòlissa que
estava reconeguda en els pressuposts i que estava autoritzada
pel Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Això és el que havíem sentit,
efectivament, que hi havia hagut un increment del deute
important que veim que s’incrementa dia a dia i, ho torn a
repetir, just el contrari del que s’havia promès en aquesta
cambra i del que s’havia dit que es faria. Li demanaríem, per
tant, Sr. Director General, que reconsideri la necessitat de fer un
veritable pla de xoc d’estabilitat d’IB3 que no ens augura gaire
bon camí si no es porta a terme. Un camí que, actualment, passa
per tot un conjunt de dificultats que vostè podrà dir que no ha
dit, però que ha reconegut, diria jo implícitament, però fins i tot
explícitament, que el pressionen a vostè, ho ha dit vostè, per
cobrar una sèrie de qüestions i que ha hagut de negociar el
pagament del llum per via extraordinària perquè per la via
ordinària no es porta a terme.

Ha fet esment que el meu coneixement de l’administració,
com a gestor de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, feia que conegués aquest tipus de text, però li puc
assegurar que pel que mai no vàrem haver de passar va ser
haver de negociar ni amb GESA ni amb aigua per fer els
pagaments d’una manera extraordinària perquè això quan es
contempla en els pressuposts no comporta més dificultat que
aquesta. Entengui, per tant, que amb aquest coneixement que
vostè m’atribueix, i que li agraesc profundament, també li
reconegui a vostè la dificultat que té i que no va per bon camí si

vostè no porta a terme accions dràstiques, accions que, avui per
avui, requereixen la ràdio i la televisió públiques de Balears
almanco per complir amb els pagaments; 15 milions d’euros
d’augment des del mes de març, li record que estam en el mes
de juny, i no ha passat gairebé un mes doncs crec que és una
quantitat prou important com perquè ens preocupem encara
més, si ja ho estàvem en la seva darrera compareixença del 14
de maig. 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. Miri, Sr. Serra, si quan jo vaig arribar
a la televisió vostès haguessin pagat totes les factures jo avui no
tendria problemes per pagar. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

12) Pregunta RGE núm. 9658/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'estat del pagament als proveïdors.

Passam a la dotzena i darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 9658/09, relativa a estat de pagament a
proveïdors. Per formular-la, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Efectivament, vostè té aquest recurs,
que repeteix i imita tot el Govern de les Illes Balears, i és que
desconeix que duen dos anys governant i desconeix les
propostes i les promeses que han fet en aquesta mateixa cambra.
El Govern de les Illes Balears té la tendència de tot allò que no
pot solucionar culpa l’anterior i li puc assegurar que, com diu la
nostra estimada presidenta del Partit Popular a les Illes Balears,
això no dóna de menjar a ningú ni soluciona cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, no contesti la intervenció anterior. Formuli la
pregunta.

EL SR. SERRA I TORRES:

Però es que està directament relacionada, Sr. President. Fa
referència a l’estat de pagament a proveïdors i en previsió que
el Sr. Director General pugui fer un esment específic, com a
contestació genèrica, habitual i imitada del conjunt del Govern
de les Illes Balears, em preocupa que digui, una vegada més,
que això és un problema dels anteriors perquè em sent part
responsable com a copartícip, entengui el meu interès en aquest
sentit i entengui també que intent evitar que, una vegada més,
es reprodueixi aquesta resposta que és poc positiva, poc
edificant per buscar una solució a aquesta qüestió que segur que
ens preocupa a tots.
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Parlam de 15 milions d’euros jo ja no sé quasi traduir en
pessetes perquè permeti’m que li digui que cada dia tenc més
dificultats per poder traspassar a pessetes quantitats tan
astronòmiques. Per exemple, la quantitat que faria falta per
resoldre els problemes d’atenció a la dependència a les Illes
Balears, en aquest moment, és el que li falta als pressuposts de
la dependència, avui per avui, per poder arribar a les persones
que tenen una dificultat greu expressada amb una solAlicitud i
que, avui per avui, està sense resoldre per una manca econòmica
important. IB3 consumeix aquests recursos. Francament, si jo
hagués de triar les prioritats li puc assegurar que atendria les
persones dependents i em preocupa que això continuï
evolucionant. El nostre interès, li puc assegurar, és conèixer
aquesta mateixa dada del deute a proveïdors, com s’expressa la
pregunta que el Sr. President m’ha requerit que li preguntés com
pertoca.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Martorell, té la paraula 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. Miri, la demagògia que vostè fa servir
jo li faré un retruc, amb el que cobra vostè de diputat també
podrien viure moltes persones que viuen en l’autèntica pobresa
a les Illes Balears, amb el seu sou molta gent podria pagar-se un
plat per dinar cada dia o un llit per dormir. No faci demagògia,
perquè la culpa de la fam en el món no la té IB3. No sigui tan
ingenu ni es pensi que el que està aquí davant és beneit. No. Les
coses no són així. Alerta amb allò que deim perquè la
demagògia barata també em podria dur a proposar-los que els
seus consellers no cobrin res per venir al consell d’administració
o que venguem a fer feina de franc tots els directius. Anem
alerta perquè les coses, a vegades, s’utilitzen de manera
perversa i això és demagògia de molt baix nivell que crec que
no es mereix aquesta cambra autonòmica de les Illes Balears.

Contestant a la seva prèvia, perquè les preguntes vénen
acompanyades d’una prèvia, jo li retruc amb la meva prèvia i
ara li contestaré la pregunta. Vostè vol saber, quin és el deute a
proveïdors, quin és el creixement del deute a proveïdors. Miri,
amb aquests 15 milions d’euros que hem augmentat el deute
hem fet front a 10 milions d’euros el deute a proveïdors, que ha
passat a ser de 77 milions d’euros, tenim un milió d’euros en
reserva de tresoreria i 4 milions d’euros que s’han generat en
factures en aquest temps.

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. No és cap intenció de demagògia, li
ho puc assegurar, és una comparança que fa possible conèixer
les dimensions dels problemes que té el Govern de les Illes
Balears a l’hora d’establir les seves prioritats. Molt
concretament dins l’àmbit d’IB3. Si amb 15 milions podíem fer
possible arribar al pressupost previst pel Govern de les Illes
Balears en temes de dependència, no complert en el pressupost
de la Conselleria d’Afers Socials, amb 25 li puc assegur que
arribaríem, fins i tot, a allò no previst, que no estaria malament.
El convidaria a vostè que ajustés el seu sou al meu i que la
diferència la paguéssim a aquest conjunt de persones que tenen
tantes necessitats perquè entre d’altres coses el seu sou és, per
cert, bastant superior al meu.

Quant a aquesta qüestió si abans estàvem preocupats per
l’augment dels 15 milions d’euros del deute bancari encara més
si el deute a proveïdors augmenta aquestes característiques i
estam a meitat d’any. No vull ni pensar com acabarem l’any,
quines previsions té vostè d’arreglar aquesta situació; i li torn a
reclamar, una vegada més de manera enèrgica, decidida, molt
emfàtica, què és necessari fer un pla de xoc perquè IB3 pugui
respondre dels seus pagaments, pugui alleugerir els proveïdors
que té, pugui fer possible que les pressions que vostè rep
d’aquests proveïdors, que afecten persones, jo li afirm que
afecten persones que no cobren, i vostè no ho diu ni ho
confessa, entenc que perquè no li interessa, però vostè ha tengut
una reunió amb proveïdors destacats seus, maldament diu que
en té molts, el 95% està repartit entre un parell, i no li
descobreixo res de nou si li dic que aquestes pressions,
efectivament, vénen per part d’aquestes persones. 

Tenc la sensació, tenc la preocupació que actuïn com a
ostatges perquè vostè pugui accelerar certs pagaments a aquests
proveïdors i al final desequilibrem del tot, i encara més, aquesta
circumstància sense aquest pla de xoc que jo li reclam, li deman
que durant aquest temps de feina no parlamentària que vostè
tendrà, durant aquest temps que no ens veurem les cares en
aquesta cambra durant aquest estiu, li deman que aprofiti totes
aquestes hores que li deixarem lliure, estic convençut que amb
satisfacció seva, perquè faci aquesta feina i perquè quan tornem
el proper període de sessions duguem les tasques fetes. 

Ens tendrà al seu costat si ens ha de menester, com ha
reconegut abans que ens té en el consell d’administració, per
evitar drames més grossos del que ja succeeixen, per evitar
circumstàncies com les que succeeixen i perquè les coses tornin
en el seu lloc que passaria per un estalvi important a IB3, per un
reajustament de les despeses i per les prioritats on toca, en les
persones dependents, en les persones que més ens han de
menester i moltes altres qüestions que estic convençut que la
gent de gran prioritat, per no esmentar que IB3, avui per avui,
ja costa bastant més. El deute que vostè té, de 77 milions
d’euros, és el mateix que costa la Universitat de les Illes
Balears.

Gràcies, Sr. President.
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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. Aprofit aquest torn de paraula per
desitjar-li un bon estiu, Sr. Serra, a vostè i als seus companys
d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només els volem
notificar que la pròxima sessió de control parlamentari de l’ens
de Radiotelevisió de les Illes Balears ja serà el mes d’octubre.
I jo també desig a tots els assistents un bon estiu.

S’aixeca la sessió.
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