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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. 

No es produeix llavors cap mena de substitució i passam
doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 421, 912, 913, 914, 925, 915, 916, 917,
924, 926 i 927/2010. 

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de
Pedro Terrassa i Sánchez, director gerent de l’ens; de Francesca
Jaume i Soler, directora de Gabinet; de Maties Salom Ruiz,
director adjunt; d’Antoni Capellà i Trobat, director adjunt; de
Jaume Santacana i Martorell, director de Televisió de les Illes
Balears; i de Víctor Alvárez Jiménez, director de Ràdio de les
Illes Balears.

1) Pregunta RGE núm. 421/10, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a criteris de la nova programació d'IB3 Ràdio.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 421/10, relativa
a criteris de la nova programació d’IB3 Ràdio, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Mixt Sra. Esperança Marí i
Mayans. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom, benvinguts a
aquest nou període legislatiu. Sr. Antoni Martorell, director
d’IB3, crec que en aquests temps de convulsió política que
podríem qualificar d’aquesta manera en què ens ha tocat exercir
la nostra representació en aquesta cambra constitueix un motiu
de satisfacció poder-lo felicitar i així ho voldríem fer, felicitar-
lo perquè efectivament al llarg d’aquests darrers anys durant la
present legislatura s’ha fet una feina ben feta per rellançar i per
redireccionar la nostra ràdio i la nostra televisió pública de les
Illes Balears. El projecte que va començar l’any 2007 comença
a donar de manera clara el seus fruïts,  per això la nostra
felicitació. 

He de dir, per exemple, que a l’illa d’Eivissa o de
Formentera IB3 es veu més que no s’havia vist en cap altra
etapa de la seva existència i de la mateixa manera també ha
començat a ser sentida com a pròpia per una part important de
la gent de les Pitiüses, no era una feina fàcil. Per tant, des
d’aquest moment que som conscients que no era fàcil
aconseguir-ho pens que es treballa i que s’ha treballat en un bon
camí, ara, això sí, m’agradaria parlar uns moments del tema de
la ràdio. 

Ens trobam que s’ha produït dins la ràdio de les Illes Balears
uns canvis de programació que serien els que ens agradarien que
avui poguéssim comentar. D’acord amb la meva percepció crec
que s’ha deixat d’emetre un programa que es deia, i ho pos com
a exemple, que es deia “Enmig dels Freus”, aquest programa
“Enmig dels Freus” produït a Eivissa per IB3 Ràdio entenc que
ajudava a acostar la gent de les Pitiüses d’Eivissa i de
Formentera a la ràdio pública i constituïa un element de
proximitat que valoràvem molt positivament. Per tant, ens
agradaria si poguéssim parlar, si poguéssim comentar en base a
quins criteris es varen fer aquests canvis de programació a IB3
Ràdio. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula per contestar el Sr. Antoni
Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, agrair-li sincerament les
seves paraules de reconeixement i d’elogi cap a la gent que fa
feina a IB3 i a l’equip directiu bona part del qual avui
m’acompanya, no són temps en què estiguem avesats a sentir
elogis, tot el contrari, és més fàcil a vegades recordar aquelles
coses que encara no surten bé que reconèixer les que es puguin
haver fet bé. D’entrada aquest més sincer agraïment que
evidentment faré extensiu a la resta de companys de la casa.
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Pel que fa a la ràdio, vostè sap perquè és membre d’aquesta
comissió que la ràdio ha sofert alguns canvis a nivell d’equip de
direcció, el fet de ser el mitjà més dinàmic té uns avantatges
perquè té una capacitat de reacció molt més eficient en molts
més de casos, però també, per ventura, costa més consolidar una
programació perquè és molt més senzill fer canvis i tampoc a la
ràdio no gaudeix d’una eina tan precisa com són les audiències
que ens facilita l’empresa Kantar que és la nova propietari de
Sofres i per això a vegades els ajusts costa molt més polir-los.

Els canvis que hi ha hagut responen a dos criteris: un,
bàsicament és el d’optimitzar els recursos dels quals disposa la
ràdio. Com vostè sap enguany el pressupost de l’ens públic i de
les seves empreses és notablement inferior, es produeix una
reducció del pressupost que ronda el 40% del que estàvem
acostumats a administrar en altres exercicis del que s’ha
d’administrar enguany, un 40% manco de pressupost que
rondaria aproximadament els40 milions d’euros, disposar de 40
milions d’euros manco per fer una feina requereix un esforç
imaginatiu i sacrificis personals i reorganitzacions molt
importants, i els feim, i a més de fer aquests esforços també el
que hem fet ha estat combinar-los amb l’altre objectiu que tenim
que efectivament és consolidar uns mitjans de comunicació
propis de les Illes Balears, i en aquest sentit hi havia el concepte
de descentralitzar la programació, però cohesionant el territori.

Aquesta fórmula que podria semblar contradictòria l’hem
resolta de la següent manera: hem canviat el format que a la
mateixa hora es facin tres programes diferents un per a cada illa
que això per una qüestió lògica significa multiplicar per tres els
costs de producció i que no cohesiona a illa i l’hem girat per
descentralitzar la producció; és a dir, que feim programes des de
Menorca per a tot Balears, des d’Eivissa per a tot Balears i des
de Mallorca, com es feia habitualment, per a tot Balears i això
produeix un efecte i és que l’oient s’acostuma a escoltar la parla
diferent que pugui haver-hi des de Menorca o des d’Eivissa per
als oients de Mallorca i des d’Eivissa per a Mallorca i per a
Menorca i des de Menorca per a Eivissa i per a Mallorca.

Per tant, la fórmula ha estat apostar per uns continguts
descentralitzats i en comptes de fer uns programes propis per a
cada territori hem apostat per la fórmula de cohesionar i de
compartir continguts. Per tant, en comptes de fer “Enmig dels
Freus” que es feia des d’Eivissa i només per a Eivissa i per a
Formentera evidentment, i en comptes de fer el “Tot és
possible... o no!”, que es feia des de Mallorca i només per a
Mallorca i el “Fet a Menorca” que es feia només per a Menorca
i a Menorca, hem optat per la fórmula de fer el programa “Tot
és possible... o no!, es fa per a totes les Illes Balears, que abans
no el podien escoltar des de Menorca i des d’Eivissa, feim una
tertúlia diària des dels estudis d’Eivissa que es diu “Hem de
parlar” i també un programa que es diu “Quatre illes” cada
vespre des de Menorca per a totes les illes.

És a dir, que hem convertit les delegacions de Menorca i
d’Eivissa no en delegacions estrictament sinó com a centres de
producció, una fórmula que ja fèiem amb l’informatiu de
televisió que es diu “Quatre illes” i ara ho hem fet extensiu a la
programació de ràdio amb aquests programes.  Hem de parlar
d’ “El cafè de les 3" que també és un programa que es fa des de
Menorca per a totes les illes, de “Quatre illes” i de “Tot és
possible...o no!”, que es fa des de Mallorca per a totes les illes.
Per tant, la fórmula ha estat convertir o donar un valor afegit als
centres de Menorca i d’Eivissa, una fórmula que també volem
estudiar per fer en el cas de Formentera perquè també tenim
unes instalAlacions a Formentera, i això serà una passa més que
haurem d’intentar assolir, que és descentralitzar la producció, és
a dir, fer des de cada lloc programes per a la resta de les Illes
Balears, convertir les delegacions no només en delegacions que
serveixen i proveeixen d’informació i de continguts a Mallorca
sinó  convertir-les per si soles en centres de producció per a la
resta d’illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Compartim la fórmula que s’ha optat
i entenem la descentralització d’aquesta programació intentant
cohesionar un país que es caracteritza per un territori una mica
especial, ho sabem. També som conscients que tant el programa
“Hem de parlar” com “Quatre illes” tenen una bona acollida,
són programes d’una gran qualitat, la feina que fa el Sr. Prieto
des d’Eivissa és excelAlent, però així i tot la sensació que ens ha
arribat i la nostra obligació també és transmetre-la és aquesta
sensació de pèrdua d’allò que és un programa d’informació, un
programa de debat de temes locals, és com si ens haguéssim
quedat des del moment en què es perden aquests programes o es
canvia aquesta programació, és com si el ciutadà d’Eivissa o de
Formentera es quedàs, diríem, amb uns programes desarrelats
en què no tenim un lloc on transmetre una preocupació cultural,
un esdeveniment determinat, aquella notícia local que ens
apropa i per tant hi ha aquesta -diríem- queixa, aquest malestar
sobretot perquè havien arrelat molt bé els programes com
“Enmig dels Freus” i per això la gent començava a sentir-se
identificada amb aquesta ràdio. 

Entenc que el programa “Hem de parlar” és un programa de
tertúlia, és un programa fet ja amb una concepció de país, és un
programa de temes molt socials, sé que hi ha molts de tertulians
que són d’Eivissa, possiblement no hi havia hagut mai tanta
gent d’Eivissa a tertúlies o gent de Menorca, pens que també és
un encert, però senzillament trobar aquest programa que donàs
sortida també a unes preocupacions possiblement més locals,
però també diríem més properes a la gent, seria aquesta la idea
de trobar, de saber trobar aquesta fórmula que també sabés
combinar aquest tercer element que ha estat el que ara ha quedat
diríem una mica en recessió amb la nova programació.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, Sr. Martorell,
li preg que sigui breu perquè ha esgotat gairebé el seu temps en
la primera intervenció.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, compartesc les seves
reflexions, segurament encara no hem estat capaços de fer amb
menys doblers tots els objectius, crec que hem anat un rere
l’altre, crec que és una qüestió que ens podem plantejar amb
molta més seriositat de cara al pressupost de l’any que ve i ja
poder programar aquesta necessitat de temps d’aquest servei. 

Simplement afegir dos aspectes: un, que hi ha uns continguts
informatius propis per a cada illa perquè hi ha unes
desconnexions informatives per arribar a aquest nivell de detall
entenent que en el cas de Menorca i d’Eivissa i de Formentera
són diferents al cas de Mallorca perquè l’escenari de
comunicació audiovisual públic a Menorca, a Eivissa i a
Formentera és diferent al de Mallorca. Mallorca disposa d’un
mitjà de comunicació de titularitat pública dedicada només a
continguts de l’illa de Mallorca, en aquest cas televisiu i un altre
cas també de ràdio, no passa el mateix a Menorca ni a Eivissa
ni a Formentera, i jo crec que si hem de caminar en aquest sentit
serà bo plantejar des de l’ens públic alguna fórmula de
colAlaboració amb els consells de cada illa per ventura perquè
poguessin ajudar-nos a l’hora d’aconseguir aquest objectiu de
poder arribar de manera més important de cara als continguts.

Entenem que el primer objectiu que tenim o la primera
missió és la de cohesionar aquest territori, crec que això ho feim
amb la descentralització, i arribar a aquesta fase d’excelAlència
que seria també poder oferir un servei molt més ajustat a la
necessitat de cada territori  requereix d’un esforç afegit que crec
que ens podem plantejar si dins enguany tenguéssim una
previsió d’uns ingressos publicitaris per sobre dels que tenim
previst, per ventura ens ho podríem plantejar i si no, fer un
plantejament seriós de cara a l’any que ve i intentar i convidar
a futurs acords per ventura amb els consells insulars seria una
fórmula que segurament ens podria facilitar un poc aquest
objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

2) Pregunta RGE núm. 912/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió del Sr. Alfredo Conde.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 912/10, relativa a
gestió del Sr. Alfredo Conde. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vivim uns temps complicats en molts
de sentits, però un d’ells precisament s’apropa a l’ens públic de
la Radiotelevisió de les Illes Balears. El cas del Sr. Conde és un
cas que efectivament preocupa al Partit Popular, segur que
preocupa a tot el conjunt de diputats que estam presents aquí i
a les persones que han vengut a retre comptes de la gestió
d’IB3, fet pel qual els donam la benvinguda.

També ens preocupen més qüestions, en aquest moment
veim com el director general de l’ens públic de la Radiotelevisió
de les Illes Balears té una posició diguem delicada, una posició
vinculada en casos que surten als mitjans de comunicació, en
casos que en aquest moment estan -diríem- perjudicant la
imatge dels mitjans de comunicació a les Illes Balears i fins i tot
empreses que són registrades segons tenim constància a través
dels mitjans de comunicació.

La pregunta específica va al voltant del Sr. Conde, ens
agradaria saber com valora vostè la gestió del Sr. Conde, com
valora vostè la situació també de l’ens públic després d’haver
tengut aquesta persona en la seva plantilla i un poc la
transcendència que hagi tengut aquesta qüestió, però si és tan
amable i vostè ho considera oportú si vol respondre amb un poc
més de globalitat aquesta pregunta tenint en compte les
preocupacions que li transmetem, li ho agrairíem.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, la gestió del Sr. Alfredo
Conde al front de la seva àrea de producció a IB3 la qualific de
molt correcte i en tot cas crec que els processos personals en els
quals ell es troba immers no tenien a veure amb la seva gestió
dins IB3, i en tot cas, com vostè sap, perquè així ha estat
comunicat als mitjans de comunicació i als representants del seu
partit en el Consell d’Administració, es va arribar a un acord
entre les dues parts per resoldre el seu contracte laboral,
lamentant-ho profundament les dues parts perquè nosaltres
consideram que ell feia una bona feina i ell es trobava a gust,
però entenem que també les circumstàncies públiques i
mediàtiques pel bé de les dues parts requeria d’un acord que es
va fer de manera bastant àgil i correcta. 
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Per tant, valor la gestió del Sr. Alfredo Conde com a molt
correcta i en tot cas també estenent una mica aquest altre
plantejament que em fa fora de pregunta, sí que li puc dir que
les informacions que apareixen res no tenen a veure amb IB3 ni
amb la gestió de les empreses i en tot cas a nosaltres ens
correspon continuar fent la feina com l’hem fet fins ara i crec
que els resultats ens avalen que és correcte i en tot cas no hem
de mesclar una cosa amb l’altra, això intentam fer i crec que és
el que ens agrairà la gent i que és el que l’espectador cerca, per
tant, la feina que feim com a gestors d’uns mitjans de
comunicació públics és correcta i de moment no crec que afecti
ni la nostra gestió ni les empreses que fan feina amb nosaltres.

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. Vostè comentava que el Sr. Conde va
decidir anar-se’n per no mesclar precisament, perquè no tengués
transcendència als mitjans públics que gestiona aquesta
comunitat autònoma la seva situació personal, qüestions que
tampoc no tenen directa relació amb la seva gestió a IB3, com
vostè ha constatat. Li preguntàvem per la gestió del Sr. Conde
i vostè ha dit que el Sr. Conde va tenir una gestió correcta a IB3.
Ens preocupa el paralAlelisme respecte d’altres qüestions, és a
dir, en aquest moment tenim la sensació que es pot arribar a
donar no sé si de manera immediata o en un futur o fins i tot
actualment un cert qüestionament fins i tot de la figura de la
Direcció General a causa, ja dic, de registres que es porten a
terme a determinades empreses en les quals vostè com a director
general havia estat vinculat. 

Ens preocupa que aquesta qüestió tengui també elements -
diguem- de judici difícils de fer dins l’àmbit dels mitjans
públics, de la gestió pública i en tot cas el Sr. Conde va prendre
una decisió de desvincular-se d’IB3 en el seu moment per no
mesclar les coses, vostè decideix que no es mesclin i que per
tant continuïn com estan, però pensam que hi ha reflexions molt
importants a fer en aquest sentit, que vostè decidirà com s’han
de portar a terme, però que entenc que també els partits polítics
en el seu moment haurem de mostrar la nostra preocupació en
els àmbits que corresponguin per pactar també el camí que sigui
oportú. 

En tot cas si ens pogués ampliar la seva valoració en aquest
sentit li agrairíem, a la seva segona contestació, si el Sr. Conde
en el seu moment va decidir desvincular-se de l’ens per
precisament no perjudicar aquesta gestió, com valora fins i tot
la seva situació personal en aquestes característiques, si vostè ho
vol fer ja dic perquè no està efectivament inclòs a l’àmbit
d’aquesta pregunta concretament -gràcies, Sr. President-, però
més que res per una qüestió d’actualitat i també entenc de
respecte a tots aquells ciutadans que estan fora i que esperen de
nosaltres una resposta clara, concisa i directa i sense dubte
aclaridora. 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, entenc que vostè pugui
veure-hi semblances, però crec que la situació personal i
processal del Sr. Conde difereix bastant de la de l’actual director
general de l’ens públic, al meu mode de veure. En tot cas, sí que
el director general té la capacitat de rescindir un contracte amb
un treballador que té un contracte laboral i a més un contracte
d’obra i servei lligat a la confiança del director general, com era
la fórmula anterior no la del seu càrrec en un futur que estarà
sotmès a un procés de selecció de concurs públic, això també
hem mirat de canviar-ho.

El cas del director general, com vostè sap, respon a un altre
criteri, vull dir, és un tema que jo no em complicaria massa, el
director general és elegit pel Parlament i hi serà mentre el
Parlament no en triï un altre, jo ho veig bastant senzill, i això és
un tema que està a les seves mans, vull dir se suposa que si el
director general ocupa aquest càrrec és perquè de moment té
l’encàrrec del Parlament de fer aquesta feina, la feim de manera
brillant perquè complim els objectius que ens havien plantejat
i els aconseguim, i les coses són molt més senzilles del que ens
podem imaginar. Ara, crec que seria un exercici de
responsabilitat mesclar una cosa amb l’altra i per tant com
comprendrà farem la feina que se’ns ha encarregat fins que
se’ns digui el contrari, depèn del Parlament i a les seves mans
del Parlament està triar un altre director general, és molt senzill,
i jo no ho faria més complicat del que és.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

3) Pregunta RGE núm. 913/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en marxa del segon canal de televisió a les
Illes Balears.

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 913/10, relativa
a posada en marxa del segon canal de televisió a les Illes
Balears, té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fent referència a aquesta gestió que
vostè qualifica de brillant hi ha una qüestió, no ho he qualificat
ni en contra ni a favor de la seva expressió, en tot cas sap que
aquí hem qüestionat moltes coses de la seva gestió i que no la
qualificaríem com a brillant en aquest cas, no la seva
concretament, sinó la gestió actual que es porta a terme en els
mitjans públics de la nostra comunitat autònoma, hi ha una
gestió que preocupa dins aquesta gestió que pot complicar molt
o pot tenir avantatges que no acabam de veure en alguns dels
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casos, l’existència d’un segon canal públic de televisió
autonòmica.

Sap que està a l’actualitat, que és un tema que s’ha comentat
i ens agradaria que ens aclarís tant com sigui possible la intenció
que té l’actual equip de posar-lo en marxa. 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. Sr. Serra, el que feim en el tema de,
quina previsió hi ha en l’actualitat sobre la intenció de posar en
marxa un segon canal públic?, li diré que intentam treballar en
allò que vaig subscriure com a director de l’ens públic amb el
conseller de Presidència i el conseller d’Economia d’un
contracte programa que simplement en l’apartat 15 diu que “es
procurarà la viabilitat d’un nou canal de televisió de molt baix
cost, de caire eminentment informatiu en TDT a partir de la
reutilització dels materials generats pels serveis informatius -
entrevistes, actualitat, etc.- tot seguint la mateixa tònica que fa
servir la resta de televisions públiques estatals i autonòmiques”.

Això és el que feim, procuram la viabilitat d’un canal de
televisió de molt baix cost de caire merament informatiu, etc.
Això és el que feim i treballam en aquesta línia amb l’objectiu
d’oferir un servei més de televisió que no tengui un augment de
cost, sinó que es faci a partir de l’optimització de recursos
tècnics, de continguts i personals de què disposa l’ens públic tal
i com ens ho encarrega el contracte programa, que és un
contracte programa per a dos anys, duim dos mesos i devuit dies
i tenim un equip de gent fent feina procurant aquesta viabilitat
d’un nou canal de televisió.

El que sí li puc garantir és que quan el tenguem més
confeccionat cercarem la manera de posar-lo en marxa tenint en
compte que aquest és l’objectiu: que sigui viable, que sigui de
molt baix cost i que sobretot tengui continguts informatius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ens preocupa efectivament que en
aquests moments s’estiguin obrint noves vies de feina que vagin
relacionades amb un cost que pot ser en aquest moment... ja no
era assumible. Ens preocupa també que hi hagi un contracte
programa que diu que reduirà costos i s’obrin coses noves que
en principi, si bé costen poc o molt, no deixarà de ser un cost.
És una qüestió que aclarirem a la pregunta següent.

En preocupa també que en aquesta comunitat autònoma es
prenguessin decisions en un moment donat on un govern deia
tenir una majoria que avui ja ha perdut i que per tant, en el
Parlament es donen circumstàncies complicades quant a
l’aprovació de propostes que vénen del mateix govern. Estic
convençut que moltes de les qüestions que avui es fan a l’àmbit
públic a la nostra comunitat autònoma possiblement rebrien una
àmplia revisió si passassin pel Parlament en molts de casos i
perquè hi ha certes persones que estan molt preocupades per la
proporcionalitat que té la Mesa respecte de la Cambra, però no
ho estan respecte del Govern, no? El Govern avui per avui no
guarda la proporcionalitat que sí guarda la Cambra i, per tant, en
té una altra.

Per tant, deim que és una època on determinades qüestions
que poden suposar un cost han de ser, com a mínim, mirades
amb ulls..., en fi, d’una certa cautela. Pensam que aquesta és una
d’aquelles qüestions. El convidam en tot cas que faci aquesta
reflexió i nosaltres, efectivament, mantindrem aquesta postura
d’interès i de seguiment sobre aquesta qüestió. Crec que la
següent pregunta ens aclarirà molt els temes i molts d’elements
d’aquesta decisió que entenem transcendent i important.
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):

Sr. Serra, li tornaré dir que no parlam d’un augment de
costos, no li parlo d’un augment de costos, simplement estic
parlant que estudiam la manera de redireccionar pressupost de
funcionament de la casa aprofitant estructures, continguts que
es poden optimitzar, que se’ls pot treure un major rendiment i
per tant, en cap cas es parla de fer un segon canal que augmenti
el cost de la televisió. 

Perquè la gent ho entengui en llenguatge planer, cercam la
fórmula -que hi és- de fer un segon canal sense que això costi ni
un euro més als ciutadans perquè el que cercam és la manera,
sota criteris tècnics i de gestió, de veure com podem redirigir
recursos que en comptes de destinar-se a una cosa es puguin
destinar a una altra cosa tenint en compte que estam en un
exercici on per ventura les previsions en aquest moment -i
queden encara deu mesos per endavant- de l’àrea comercial són
molt optimistes. 

Per tant, perquè ho entengui IB3 avui disposa, pel fet de
formar part de FORTA, de molts de continguts que no s’emeten
per la limitació del canal. Pensi que són moltes les televisions
autonòmiques que disposen de dos canals i per tant,
s’adquireixen continguts per a segons canals, de què no disposa
en aquest cas l’ens públic que sí fa front a aquestes despeses
perquè forma part d’aquesta federació de televisions
autonòmiques.
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Per tant, sobre el que li vull insistir -perquè en quedi
constància, d’això- és que parlam d’un tema de molt baix cost
i que en tot cas mai no representarà un augment de pressupost,
sinó que es farà a partir de l’assignació pressupostària que té el
contracte programa. Ja vaig dir en el seu moment que aquest
contracte programa tenia moltes coses molt bones, però també
complicava molt la vida a l’àrea de gestió perquè requereix de
molts d’objectius amb uns recursos econòmics limitats i per
tant, exigeix molta imaginació i sacrificar moltes coses per unes
altres. 

Per tant, constantment feim aquest exercici imaginatiu per
saber què podem renegociar, què podem reconsiderar, què
podem reestructurar per poder donar amb els mateixos doblers
o amb manco doblers més serveis. Puc entendre que pot semblar
que no és possible, però sí és possible. Quan un disposa de tants
de recursos i quan les estructures de personal i les estructures
tècniques ja s’han anat amortitzant i la capacitat de produir ha
anat avançant i és una televisió ja més madura perquè els
professionals que la formen ja duen cinc anys d’experiència,
evidentment avui es pot fer millor televisió amb menys recursos
i donant un major servei als ciutadans. Aquest és el nostre
objectiu i crec que estam en disposició de poder aconseguir-ho
dins el termini d’aquest contracte programa que és per a dos
anys. Per tant, d’aquests 24 mesos que té de validesa aquest
contracte programa en duim 2 i 18 dies i bona part d’aquest
feina ja l’hem feta.

En tot cas, demanaria paciència i confiança en l’equip
directiu que ha de ser capaç de procurar la viabilitat d’un nou
canal de televisió de molt baix cost. La part més important del
cost d’un segon canal és fer arribar als ciutadans aquella senyal,
és a dir que la puguin veure a casa seva, són els costos de
transport i de difusió. Aquests costos de transport i de difusió ja
els assumim des de fa gairebé dos anys perquè el cost íntegre -
pràcticament íntegre- dels múltiples pels quals emetem el paga
pràcticament en un 75% l’ens públic perquè disposam de dos
canals. 

Per tant, pagam -perquè està per contracte i perquè aquesta
és la concessió- dos canals de difusió, encara que només tenim
una senyal. Per tant, la part més important del cost de fer aquest
canal, tenint en compte que es tracta de reutilitzar continguts
que ja tenim, es paga, fins ara s’ha fet amb una reciprocitat amb
la Televisió de Catalunya, l’emissió de TV3.cat i ara, una
vegada que s’ha encès el segon múltiplex i hi ha hagut aquesta
emigració de TV3.cat al segon multiplex autonòmic, aquesta
senyal, l’emetem. 

Per aquesta raó avui vostè a casa seva si posa una televisió
en marxa veurà que IB3 surt per dos canals, per tant, ja el tenim,
el segon canal, fer un segon canal simplement és veure... seria
fer una altra graella o cercar altres continguts perquè, emetre
aquest segon canal, ja ho fa perquè ho pagam des que es va
posar en marxa el múltiplex, des que es va començar a emetre
en TDT. Ho dic perquè entenguin que no m’estic inventat res,
estic parlant de qüestions tècniques molt reals. Avui IB3 té un
segon canal. Què emet per aquest segon canal?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’acabar. En tot cas la següent pregunta
va de la mateixa temàtica i podrà continuar.

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

Ja he acabat.

4) Pregunta RGE núm. 914/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a costos del segon canal de televisió pública a les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 914/10, relativa
a costos segon canal públic, televisió pública de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, hi ha dos
elements a considerar respecte d’aquesta qüestió, donant
continuïtat a la pregunta anterior i atenent la següent. Primer de
tot, les coses, se sap com comencen, però no se sap com acaben,
a vegades les coses comencen d’una manera i l’evolució de
manteniment d’un segon canal pot evolucionar amb uns costos
que potser aquestes comunitat autònoma no es pot permetre. Em
demano si aquesta comunitat autònoma que és d’un milió
d’habitants es pot permetre ampliar els seus recursos quant a
mitjans públics d’una determinada manera. 

La segona qüestió és..., permeti que posi en qüestió, si em
permet la redundància, els seus comentaris i els comentaris fins
i tot d’aquells que donen suport al Govern actualment respecte
a la contenció de costos. Vull recordar la compareixença
parlamentària de presentació dels pressupostos del 2009, ja fa
estona. En aquells moments es parlava ja de contenció, es
parlava que teníem un repte molt important per endavant, es
parlava que el 2009 seria un any dificilíssim quant a pressupost
i la realitat del pressupost presentat a finals del 2008 per al 2009
i el resultat del 2009 dista molt una cosa de l’altra. La solució a
tots aquests mals havia de ser un contracte programa. 

Contracte programa que, més a més, com reconeix, li
complica la vida i no ajuda molt precisament que la contenció
de costos sigui la que tots esperam. Amb tots aquests elements
tenim una dificultat que compartim, estic segur, vostè i jo i és
que és molt poc creïble que això pugui anar al camí que pertoca
i al final les coses tenguin un resultat.
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És clar, quina és la dificultat? Com això es veurà d’aquí a
dos anys, bé, escolta, ja no serà d’aquesta legislatura i donarem
la culpa a qui fa dos anys va dir no sé què, no? Bé, això passa
amb moltes coses, no es preocupi. Hi ha molts altres apartats del
Govern que passen per les mateixes circumstàncies. En tot
cas..., i dic desgraciadament.

En tot cas, sí ens interessa molt saber el cost directe i
indirecte d’un segon canal públic de televisió si, com vostè
confirma, està previst a la nostra comunitat autònoma. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, fa unes preguntes molt
llargues, no sé qui li he de contestar perquè ja li he contestat a
la pregunta anterior. És a dir, quins són els costos directes i els
indirectes? Ho estudiam. Comprenc que li costi entendre-ho
perquè és un tema per ventura un mica tècnic, però -escolti’m-
si avui ja tenim una segon canal perquè l’emetem i els
continguts..., vull dir, el cost d’enviar una senyal ja està
pressupost, ja ho feim i en l’únic que variaria seria quins
continguts hi ficam, si allò que hi ficam per exemple és allò que
ja hem donat per l’altre canal, cost afegit zero; si allò que hi
ficam és una redifusió, és dir tornar posar allò que ja hem posat
pel primer canal, cost zero.

Entenc -i supòs que vostè també ho entendrà- que fer un
segon canal tendria costos afegits si hi afegíssim productes nous
que no facem per l’altre primer canal, però això és un punt de
partida. Li avanç una mica la discussió que es té en l’àmbit de
la direcció de com es pot fer això que encarrega el contracte
programa. Per tant, no li puc avançar molta cosa més, li puc
reiterar que hi feim feina, que no ha de costar ni un euro més als
ciutadans. Això crec que és un concepte que seria bo que
interioritzassin tots. 

L’actual equip directiu amb el contracte programa en mà no
farà cap gestió quant al segon canal d’IB3 que suposi augmentar
ni un euro al cost als ciutadans, que intentam pels mateixos
doblers donar més servei i es vol fer l’optimització de recursos.
Es farà amb el mateix pressupost i el contracte programa, li
reiter que sí, que té coses fantàstiques perquè el Govern ha
assumit el deute, perquè es limita la despesa de l’ens públic,
perquè es marca a què s’han de destinar els doblers, quin tant
per cent no pot superar la producció pròpia, la importància de
fer feina amb productores de les Illes Balears per crear un teixit
audiovisual i una indústria interessant estratègicament per
Balears mitjançant la televisió i la ràdio i, en definitiva, té coses
extremadament fantàstiques per a IB3 tenir un contracte
programa. De fet, com sap, ja ve d’abans de la nostra gestió la
voluntat de fer un contracte programa amb l’Administració.

Ara bé, té una part difícil que evidentment no són tots flors
i violes per a l’equip directiu perquè requereix d’un esforç, però
això, en comptes de ser un problema, que és un problema de
gestió ens du a fer un esforç afegit, fer-hi més feina, ser més
imaginatius i crec que en definitiva guanyar-nos més el sou que
se’ns paga, per l’Administració.

Crec que aquest és l’encàrrec que se’ns fa i en aquest sentit
crec que si avui tenim una televisió que té un 40% manco de
pressupost, que ha augmentat un 120% els ingressos publicitaris
respecte a l’any anterior i que a més ha pujat un 20% la seva
audiència, escolti’m, són tres aspectes que, de manera objectiva,
més enllà que li pugui agradar o a algú li pugui agradar o no la
programació, crec que feim una televisió i una ràdio de més
proximitat, amb manco doblers, que genera més ingressos que
al final reverteixen damunt el sector aerovisual i amb més
audiència, per tant, amb més acceptació per part del públic,
sense oblidar que feim de servei públic en retransmetre
activitats que no tenen un interès estrictament d’audiència, sinó
que són d’interès general, emetem els plens del Parlament, els
actes institucionals, emetem una missa els diumenges,... 

Crec que feim molta feina de servei públic i no essent -i ho
repetesc, com des del primer dia- l’audiència el nostre principal
objectiu, hem atès crec que els objectius de fer un servei públic
descentralitzat i de proximitat i a més amb aquests tres aspectes
que li plantejava. 

Per tant, insistesc que treballam a nivell tècnic per tenir i
complir aquest aspecte del contracte programa, de procurar la
viabilitat d’aquest segon canal a partir del pressupost que tenim.
Reiter que bona part dels costos que tendria fer aquest segon
canal ja es paguen, estan pressupostats perquè estam obligats
per una concessió a tenir aquest segon canal en TDT.

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. Sr. Martorell, li puc assegurar que les
meves limitacions són moltes, moltíssimes, però li puc
assegurar que les meves limitacions arriben fins al punt de
poder entendre el que vostè explica i potser qui no es entès en
aquesta cambra som jo mateix.

He tengut l’oportunitat de dedicar-me als mitjans de
comunicació des dels setze anys, fins i tot he estat director d’un
canal local de televisió, he participat a diverses
reestructuracions, per cert de dos canals en l’àmbit nacional
com a consultor de recursos humans i a més la meva formació
està directament relacionada amb l’àmbit de la comunicació i,
en això, no sé si vostè em pot dir el mateix.
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Quant a aquestes qüestions li puc assegurar que les entenc
perfectament i entenc també que vostè, el que no puc entendre
perdó és que no em contesti i no em contesti tenint en compte
que les coses tenen un cost, ja sigui assumit dins el pressupost
actual o fora del pressupost actual. No ho sé, això m’ho haurà
d’explicar vostè. 

Em quedo amb la seva primera frase, que no m’acaba de
satisfer com pot entendre, que és essencialment que “ho estam
calculant”, si no ho sap, ho digui, “no ho sé”, però no fa falta
que ens expliqui tota una pelAlícula per al final arribar allà
mateix que és que no ho sap. Em preocupa molt, això sí, que hi
hagi un compromís de fer-ho, que es confirmi que es farà i avui
per avui el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears pugui venir aquí i dir que no ho sap. Posarà en
marxa que no sap què li costarà, idò sí, em preocupa molt.

Crec que no és el que correspon a una gestió acurada,
eficient i responsable i permeti’m que li digui d’aquesta manera
perquè és realment el que pens. Aquesta administració posarà en
marxa un segon canal de televisió a les Illes Balears i el director
general no ens sap dir el cost. Aquesta és la conclusió que
m’emporto.

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. En aquest combat de currículums que
vol plantejar hi ha una cosa a la qual no em guanyarà mai, li ho
puc avançar, i és que vostè mai no podrà posar en el seu
currículum que ha debatut amb el Sr. Antoni Serra. Ho tengui
sempre molt present.

Li vull comentar també respecte a la pregunta que em fa que
efectivament no sabem què costarà, però és que encara no l’hem
posat en marxa. Entenc que si vostè em digués “vostè, ha posat
en marxa una cosa i no sap què val”, diria, “home!, però és que
encara no l’hem posat en marxa”.

En tot cas li dic que complirem el que diu el contracte
programa que és procurar la seva viabilitat. Per tant, de moment
no estam incomplint el contracte programa ni crec que haguem
comès la irresponsabilitat de posar en marxa una cosa sense
saber què val. 

Per tant, a la pregunta que em fa, com...? ull, m’he passat a
la següent pregunta. Quin cost tendrà...? Escolti, no ho sé. Si
això és el que volia que li digués, no passa res, no ho sabem, és
que les coses duen una feina i crec que és del tot normal que no
posem en marxa una cosa o sigui que no sapiguem què val una
cosa que encara no hem posat en marxa. Supòs que serà del tot
imprescindible que quan hagi engegat aquest segon canal, li
pugui dir quin cost ha tengut a partir... altres partides del
pressupost d’IB3.

Supòs que arribarà el dia, sempre ha de ser abans que el
posem en marxa, que li pugui dir “aquest programa, aquest
projecte de gestió d’IB3 ha tengut aquest cost, puja a aquest
import i ho hem hagut d’agafar d’altres partides
pressupostàries”, vostè sap el que són reserves de crèdit, una
cosa que a IB3 abans no hi era, però ara tenim un sistema
informàtic on tot està fet amb una reserva de crèdit, on està molt
controlada la despesa amb el sistema. Per tant, sempre sabem
les coses... és a dir no hi pot... avui a IB3, avui, han hagut de
passar quatre anys, però avui perquè s’ha anat fent la feina poc
a poc, avui no podem generar una despesa si no tenim un
pressupost d’on pugui sortir. 

Per tant, evidentment, si posam en marxa aquest segon canal
li podré dir quins costos propis, perquè com vostè també sap a
l’hora de pressupostar coses a vegades es computen una sèrie de
feines a distints departaments. Per exemple, vostè em diu el
departament de... no sé, de comunicació, què li costa? Bé,
escolti’m, el departament de comunicació és una àrea
transversal a tota la casa perquè presta serveis per a la ràdio, per
a la televisió, per al diari digital, per al consell
d’administració..., és a dir, és un servei transversal. 

Per tant, després hauríem de fer una feina molt complexa de
computar quina part d’aquesta àrea es destina a una banda i a
l’altra. Això vol dir que quan arribem..., si es decideix la posada
en marxa d’aquest segon canal, el departament de continuïtat
segurament prestarà aquest servei sense tenir un cost afegit,
perquè es fa la continuïtat pel primer canal i es podrà fer per al
segon, sense tenir un cost afegit. I això és el que estam
estudiant, al final saber quins doblers d’altres partides haurem
d’agafar. Ho estam fent, avui no ho sé, la veritat i no me n’amag
perquè no crec que estigui en el moment d’haver-ho de saber.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 925/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a segon canal d'IB3.

La cinquena pregunta RGE núm. 925/10 decau per absència
del diputat que l’havia de formular.

6) Pregunta RGE núm. 915/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació d'IB3 a Menorca.

Passem llavors a la sisena pregunta RGE núm. 915/10,
relativa a situació d’IB3 a Menorca. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni
Serra i Torres.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, li pregunt, si ho
sap, si ho sap, com valora la situació viscuda en els passats
mesos a la delegació d’IB3 de Menorca. Ens arriben moltes
qüestions que vostè segur que sap a través dels mitjans de
comunicació, dificultats crec que transcendents i que en tot cas
ens agradaria que comentés en aquesta cambra i que per tant,
rebéssim les explicacions oportunes. Ja dic, repetesc, si ho sap.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, jo valor la situació de la
delegació d’IB3 a Menorca, crec que funciona bé, estam
complint l’objectiu que ens marcàrem de no ser només un centre
proveïdor de continguts a Palma o Calvià, sinó ser un centre de
producció. I en aquest cas, com vostè sap, fa més d’un any que
se presenta l’informatiu Illes Notícies des d’allà. Estam fent el
programa Quatre Illes. I també hi ha bona part de l’equip de
redacció de Crònica d’Avui i el programa diari abans del
Notícies Vespre.

Per tant, jo qualificaria, de moment, que la delegació de
Menorca, pel que a mi em consta o pel que jo sé, funciona bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, tenim un
director general que no sap determinades coses, però a més no
llegeix els mitjans de comunicació. Estaria francament bé que
com a director general d’un ens públic dedicat precisament a
l’àmbit de la comunicació, s’assabentés de moltes coses que
surten del seu canal en aquests mitjans de comunicació. Jo li
vull donar una segona oportunitat perquè ho expliqui, estic
convençut que vostè ho sap, però no ho vol comentar i prefereix
amagar-se davall d’aquell manido comentari de todo funciona
bien y mejora. Crec que mereix una segona oportunitat per
explicar-ho.

Miri, a nosaltres ens arriben dificultats molt importants,
organitzatives allà precisament, limitacions molt importants
quan hi ha hagut canvis a proveïdors a Menorca. Ens arriben
certes queixes de gestió de personal, fins i tot qüestions que
tenen a veure en la contractació. I tot això no ho dic jo, ho diuen
els mitjans de comunicació. Jo no faig altra cosa que anar a la
font, en teoria ho ha de saber i segur que ens ho pot explicar. I
per això esperam tots els que som presents, per respecte
d’aquesta cambra i pel desig que vostè com a persona eficient
en el seu càrrec, en tengui el ple coneixement.

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. Li reiter que per les meves
informacions la delegació de Menorca funciona bé, però si vostè
té constància de què alguna cosa no funciona bé, li agrairia que
m’ho comuniqués perquè em demana una cosa, i em torna a
demanar la mateixa, si vostè em dóna alguna pista en concret
d’algun tema específic, em puc interessar i li puc donar la
informació la pròxima comissió. 

Companys seus del consell d’administració no m’han
plantejat cap qüestió. Sí que és veritat que hi va haver un canvi
d’editor i el delegat va optar per canviar d’editor. I canvis de
personal no hi ha motiu per que se’n produeixin perquè el
personal propi d’IB3 és el delegat, l’editor i el cap tècnic. El
delegat està fent una feina molt correcta, aprofit per felicitar-lo
avui en aquesta comissió de control, felicitar-lo personalment
per la seva situació personal i per la seva situació professional.
L’editora, crec que és Fany Mateu, és una persona professional
d’altres mitjans i que ja havia fet feina vinculada a IB3 i per
decisió del delegat ha canviat l’editor, que és una competència
que té, hi està de manera interina fins que es convoquin les
places, com ens reclama el contracte programa. I no tenc
constància de què hi hagi més problemes, però li reiter que
directament, o si vol a través dels seus companys em facin
arribar els temes que haguem de demanar i si hi ha alguna cosa
que no funciona bé, supòs que haurem de fer la feina de
reconduir-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

7) Pregunta RGE núm. 916/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés d'internalització d'empleats.

Per formular la setena pregunta RGE núm. 916/10, relativa
a procés d’internalització d’empleats intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ens arriben també a través dels
mitjans de comunicació qüestions realitzades precisament en el
procés d’internalització del personal, també a través de
determinats comentaris que diuen que s’està portant a terme un
procés d’internalització actualment. Ens agradaria conèixer els
detalls d’aquesta qüestió i si efectivament s’està portant a terme.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè sap, perquè segurament disposa
del contracte programa, que la clàusula 1A3 diu que “per tal
d’avançar en la millora del sistema funcional dels serveis
informatius i per garantir que els continguts informatius quedin
sota la responsabilitat directa del personal de l’ens públic, l’ens
públic de Radiotelevisió crearà inicialment i a l’espera del
dimensionament definitiu dels recursos professionals dels
serveis informatius destinats a l’ens, un nou cos d’editors per a
la ràdio i la televisió i tècnics de continuïtat. Amb aquest
objectiu i d’acord amb el Govern de les Illes Balears i en un
termini màxim de sis mesos des de la signatura d’aquest
contracte programa, es durà a terme una convocatòria pública
per a la cobertura de llocs de treball esmentats, és a dir, nous
editors per a la ràdio i televisió i tècnics de continuïtat, en règim
de contractació laboral fixa, d’acord amb els principis
constitucionals d’igualtat, capacitat i mèrit que informin l’accés
a l’ocupació pública”.

Per tant, això és el que ens demana el contracte programa i
per tal d’arribar a complir aquest acord, que ens marca
efectivament un termini de mig any, estam en un procés en què
ara, a petició dels membres del govern que formen la comissió
de seguiment d’aquest contracte programa, estam elaborant un
treball previ que el sotmetrem a aquesta comissió i després, com
no pot ser d’altra manera perquè en cas contrari no és possible
crear cap lloc de feina a l’ens públic, se sotmetrà a la votació del
consell d’administració i si hi ha una majoria i el consell
d’administració ho aprova, es crearan els llocs de feina que
s’hagin de crear. Llocs de feina que s’han de fer, aprovar
aquesta modificació de llocs de treball en el consell
d’administració, solAlicitar un informe de viabilitat econòmica
preceptiu de la Conselleria d’Economia i Hisenda, informar a la
Direcció General de Funció Pública i elaborar les bases,
convocar el procés de selecció, realitzar les proves, valorar els
mèrits, elaborar i publicar els llistats, i després les propostes de
contractació. No és un procés ràpid, jo crec que mig any basta,
com diu el contracte programa, perquè facem aquest informe i
aquesta convocatòria. Però el procés no és senzill. 

Per tant, resumint, per complir aquest objectiu estam fent un
informe previ per remetre a la comissió de seguiment del
contracte programa, i després s’haurà d’elevar al consell
d’administració perquè no és possible crear un lloc de feina a
IB3, perquè això sí que està perfectament recollit pels estatuts
i per la llei, que s’han de crear d’acord amb el consell
d’administració. Per tant, aquest és el procés que estam fent.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte que la següent
pregunta també tracta sobre aquesta qüestió, el meu dubte és si
vostè pot afirmar en aquesta cambra que darrerament, en els
darrers mesos, no s’ha portat a terme cap negociació individual
amb cap persona que fins ara estava subcontractada per un
proveïdor o per diversos proveïdors, per tal que quedessin
definitivament contractats com a personal fix a l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears o a alguna de les empreses
que gestionen.

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. M’està demanat alguna cosa amb un
detall d’exactitud que no li puc garantir. El que sí li puc afirmar
és que no s’ha creat cap nou lloc de feina, i si s’ha creat s’ha fet
d’acord amb el consell d’administració, per tant, és una
pregunta que segurament li poden contestar els seus companys
del consell d’administració. No hem creat cap plaça, el que sí
hem fet ha estat treure a concurs algunes places de gent que els
ha deixat vacants, gent que ha renunciat a aquest lloc o gent que
ha estat acomiadada. Per tant, el que hem fet ha estat en tot cas
cobrir aquella plaça, algunes per lliure designació, com recull el
catàleg, i unes altres per convocatòria de concurs públic. 

Per tant, sí li puc garantir que no s’ha creat cap lloc nou de
feina, és que no ho podríem fer si no és mitjançant l’aprovació
del consell d’administració. I és més, hi ha creades algunes
places, com per exemple cinc places d’editor de ràdio, parl de
memòria, que estan creades i no estan cobertes. És a dir, avui hi
ha un catàleg de llocs de feina superior, perquè sempre ha de ser
superior o igual, dels llocs de treball que s’estan ocupant. Per
tant, hi pot haver alguna contractació que s’hagi fet..., o s’ha fet
o suplint qualcú o s’ha fet mitjançant convocatòria. I mai no hi
ha hagut, no ho podem fer d’una altra manera, un lloc de feina
que fos per concurs i que s’hagi donat per lliure designació,
sempre ha estat a l’inrevés. Hi ha alguns llocs de feina, com és
el cas de producció aliena, que abans eren de lliure designació
i amb el nou catàleg aprovat pel consell d’administració, ara són
per concurs públic. És a dir, en tot cas si alguna cosa hem fet ha
estat ser més restrictius a l’hora de crear llocs de feina. I no hi
ha hagut cap contractació fixa perquè les contractacions que són
per lliure designació són per obres i serveis lligades al director
general, amb una finalització del contracte als 45 dies del canvi
de direcció general, i els altres són per concurs oposició o bé
són per a un lloc interí o són per a una plaça fixa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 917/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per a la internalització de personal a IB3.

Per formular la vuitena pregunta RGE núm. 917/10, relativa
a criteris per a la internalització de personal a IB3 té la paraula
el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. A l’hora de planificar, perquè entenc
que s’ha de planificar, una internalització, en aquest cas ens ha
dit vostè a una pregunta anterior a través d’un concurs públic,
crear una sèrie de places, entenc, entenem que és necessari que
hi hagi una previsió de quantes persones seran necessàries, en
quins llocs de feina, de quina manera, quins criteris s’han
d’utilitzar per garantir precisament que el mèrit i la capacitat
sigui la forma adequada per accedir a aquests llocs de feina i
donar l’opció a totes aquelles persones que hi puguin optar.

Atès això, ens agradaria molt que ens expliqués un poc
aquests elements, els criteris que consideren per establir aquest
procés d’internalització, que entenem que com a mínim hauria
de recollir quantes places consideren adequat que s’internalitzin,
o que en tot cas es generin, es creïn a l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.; amb quins perfils
determinats, per a quines funcions; el cost que tendria aquesta
nova plantilla; i com es portarà a terme, ens ha dit abans a través
de concurs públic, obert, però en tot cas els criteris específics
que es reclamarien de professionalitat, formació, o els que
considerin oportuns, en referència a crear aquesta nova plantilla
a IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, aplicarem la llei, no tenim
un altre paràmetre per fer aquesta feina. És a dir, jo sincerament
agraesc l’interès que hi ha i crec que hem de menester ajuda en
aquest sentit perquè sigui un procés fet d’acord amb el
Parlament, amb la comissió de seguiment, amb el Govern, amb
el consell d’administració, és un procés que no és senzill des del
punt de vista legal, perquè estam parlant d’uns serveis que avui
estan subcontractats, a assumir-los directament. Això requereix
d’unes complicacions laborals complexes, una modificació de
pressupost, hi intervé Funció Pública, hi intervé la Conselleria
d’Economia i Hisenda, hi intervenen molts de factors en un
procés que no és senzill i que en cap cas no crec que aquesta
internalització es podrà fer efectiva fins el pressupost, crec, del
2011. Per molt que accelerem dins el 2010 no hi arribarem a
temps i en tot cas tampoc no hi ha l’assignació pressupostària.

Requeriria d’un canvi de pressupost que en tot cas hauria d’anar
al Parlament.

Crec que hi ha molts d’aspectes legals que intervenen en
aquest sentit i jo crec que comprendrà que des de la direcció
general volem tenir totes les garanties per fer una feina correcta
i que estigui feta amb tota la transparència del món. Per això li
don tota la informació, a dia d’avui estam elaborant un informe,
precisament per poder dir a la comissió de control quantes
places creim que seria oportú per complir aquest encàrrec del
contracte programa que diu continuïtat, informatius, etc.
Escoltin, és una feina que s’ha de fer i en tot cas quan aquesta
petició que es faci d’acord amb la comissió de seguiment, és a
dir, d’acord amb el Govern, ho elevarem al consell
d’administració que és qui té la capacitat d’aprovar aquest nou
catàleg; quan el consell d’administració aprovi aquest nou
catàleg, després veurem com l’executam. I farem tot aquest
procés legal que li he explicat.

I quins seran els criteris per a aquest procés
d’internalització? Uns són els tècnics que els ara estam
assumint, intentar veure què podríem internalitzar perquè
funcioni un poc millor la televisió i la ràdio. Consideram que
avui funciona, la prova que avui les coses van bé és que
complim els criteris objectius, d’acord?, el que deia, amb menys
pressupost, millor acceptació i més ingressos publicitaris, una
televisió de més proximitat i de servei públic. Crec que això ho
estam complint i intentarem com podem millorar atenent això
que ens demana el Parlament. Perquè entengui una cosa Sr.
Serra, al director general que li parla i a l’equip directiu tant ens
fa internalitzar 10 llocs de feina o 300. 

Nosaltres estam per complir les ordres, estam a les ordres
del que aquesta comissió de control ens digui, del que ens digui
el Parlament, del que ens digui el Govern, del que ens digui la
comissió de seguiment del contracte programa i del que ens
digui el consell d’administració. Hi ha coses que escapen
totalment de les nostres competències. A nosaltres ens han
donat aquestes cartes per jugar aquesta partida i estam intentant
jugar el millor que puguem. No és competència nostra decidir
segons quins aspectes, hi ha un contracte programa que diu unes
coses i les haurem d’elevar al consell d’administració. No tenim
interès ni per internalitzar-la cap, ni per internalitzar-ne 2.000.
A nosaltres tant ens fa, el que sí volem és tenir els doblers per
fer allò que se’ns encomana. Per tant, la nostra actitud és bastant
estoica en aquest sentit. Hem de fer això? Idò ho farem i ho
farem el millor que sapiguem.

I quant als criteris, són intentar, com li deia, incrementar la
responsabilitat directa dels informatius, incrementar-la, perquè
avui la responsabilitat dels informatius és directa de l’ens
públic. Ja ho he explicat aquí moltes vegades, el cap
d’informatius, el cap de producció, el subdirector d’informatius,
el cos d’editors són personal de l’ens públic. L’empresa
externalitzada simplement funciona com a empresa que
produeix un producte informatiu i que serveix d’agència de
notícies en exclusiva. Per tant, els continguts i la responsabilitat
directa dels informatius avui, perquè així ho reconeix un
informe que va fer en el seu dia el Consell Consultiu, ha de ser
titularitat pública, i ho és. Els responsables dels informatius és
personal propi d’IB3. Ho explicat moltes vegades, crec que són
unes cinquantena de persones de la plantilla de 150
aproximadament que tenim entre les societat i l’ens públic, que
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fan feina dins l’àrea d’informatius. Això és així, per molt que de
vegades es puguin fer discursos dient que això està
subcontractat, no escolti, hi ha una cinquantena de persones
treballadors de l’ens públic de la televisió i de la ràdio que fan
feina a l’àrea d’informatius. Ara bé, si hem d’ampliar, perquè
això és el que ens diu el contracte programa, nosaltres mirarem
de com podem avançar en aquesta línia, perquè al final això és
una línia de tall, tallar aquí o tallar allà. Ens diguin on hem de
posar la línia de tall i nosaltres tallam.

I com farem aquest procés de selecció?, -i acab, president-
simplement combinant una sèrie de paràmetres, un formació i
nivell de català i després experiència professional, millores de
formació, nivells de coneixements de català superiors als nivells
exigits d’acord amb el decret de català, prova escrita, prova
tècnica d’acord a temari i una entrevista personal. Això és el
que ens diu la llei que hem de fer i això és el que farem. Supòs
que si el consell d’administració considera que hem de demanar
una altra cosa més, la podem demanar. Però nosaltres tenim una
actitud en aquest cas molt oberta a les propostes, i si el seu grup
i vostè mateix té algunes propostes a fer, crec que serà
interessant tenir-les en compte perquè també seria molt
interessant que qualsevol procés d’internalització que
emprengués l’ens públic, es fes no només mitjançant un vot
d’una majoria simple o la majoria necessària, sinó que tant de
bo que fóssim capaços de posar-nos d’acord tots. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, en torn de rèplica.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Director General diu “com es
portarà a terme el procés d’internalització?” I diu “de manera
legal”. Faltaria més! Faltaria més! És evident que s’ha de portar
utilitzant els procediments legals, entenc que no es pot fer
d’altra manera. El que esperàvem del director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears és que aportés el criteri
suficient professional i del seu equip per determinar les
característiques que ha de tenir aquesta internalització. Entre
altres coses perquè parlam de coses diferents, vostè ha dit abans
que es farà un concurs públic obert a tothom perquè tothom hi
pugui participar. Si estam parlant d’internalització ja estam
parlant d’una altra cosa. La internalització és internalitzar no
només uns serveis sinó unes persones existents a uns serveis.
Són dues coses diferents. Li demanaria que ho aclarís en aquest
sentit. 

Si estam demanant un concurs obert públic de places, estam
parlant d’obrir un concurs amb unes places determinades i que
entri qui vulgui, hagi o no hagi fet feina anteriorment en algunes
de les entitats de les empreses que participaven anteriorment. Hi
ha una gran diferència i li demanaria un aclariment molt
específic en aquesta qüestió. Si li és igual internalitzar o en
aquest cas generar 10 o 300 places, no, hi ha molta diferència,
faltaria més, i esperam de l’equip tècnic que vostè dirigeix el
criteri suficient per poder-ho determinaria, faltaria més! Quina
és la seva proposta?, quina és la seva proposta d’un equip que
cobra per fer funcionar l’entitat pública que gestiona els mitjans
públics de les nostres illes i que en aquest cas ens diu que li és
el igual el que proposem des dels partits polítics? Bah!, ves-te’n
a saber què proposarem! 

És que vostè ens hauria de dir què pensa d’aquesta qüestió,
que era precisament el que li preguntàvem, i digui’ns quin és el
seu criteri, i si pensa que a més això pot ajudar a reestructurar
uns costos, fer les coses d’una manera determinada i que això
ajudi, perquè això és el que es va vendre, idò aquí quan es
parlava d’internalització, i aquí partits polítics presents en
aquesta cambra ho deien, que això suposaria un estalvi de
costos. Ho vull veure, i li deman per tant que ens ho demostri.

I li deman la implicació que crec que és exigible al director
general per determinar quina és la plantilla específica que farà
falta per fer funcionar això, quin cost tendrà això, quins perfils
professionals són els necessaris, quines característiques han de
tenir aquests perfils professionals, ja ens ha parlat del
procediment que es portarà a terme de contractació i ens donam
per satisfets sempre que aclareixi si això és internalització o si
és concurs públic de places obert a tothom per tal que això es
proveeixi com toca. No fem altra cosa que reclamar-li la seva
responsabilitat específica en aquesta qüestió. 

I a allò que feia referència és que avui funciona. Si això és
refereix al fet que hem d’internalitzar el que existeix
actualment, idò els mitjans de comunicació darrerament no ens
ajuden molt a pensar que això sigui així, perquè es deia que
determinades empreses molt significades que fan feina per l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears utilitzaven aquest
personal per als mitjans precisament que no feien feina dins
l’àmbit públic, i per tant si el criteri ha de ser internalitzar tot el
que existeix, permeti’m que com a criteri digui que no serveix
i que n’haurem de buscar un altre. Quan dic criteris o equip, que
ho sàpiga fer i ens doni la resposta que esperam. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Martorell, té la paraula. Haurà de ser
telegràficament perquè ha esgotat el temps a la primera
intervenció. Tenint en compte que avui hi ha hagut una pregunta
manco, li donarem uns quants minuts més, però jo he de complir
el Reglament.
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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. Vostè també ha de ser legal i ho
entenc. Nosaltres intentarem contestar totes les preguntes que
han entrat com amb un embut dins aquesta, perquè jo no he
pogut ni apuntar-les totes. 

Si li pareix absurda la meva resposta, és que em pareixia
també absurda la pregunta. No entenia molt bé el que m’estava
demanant. Ara ja veig per aquesta rèplica el que vostè vol saber:
si serà un concurs obert o si serà una internalització. Escolti,
supòs que legalment ens toca fer un concurs públic, és a dir, no
sé per què qualcú que no estigui fent avui feina a una empresa
externalitzada en serveis informatius no pot accedir en les
mateixes condicions que una altra persona a aquest lloc de feina.
Jo crec que..., crec que també la seva pregunta també és un
poc... Com ho farem? Com ens toca fer-ho. Supòs que nosaltres
no tenim la capacitat de deixar ningú, no podem excloure ningú
de la possibilitat de fer feina per l’Administració, estarà d’acord
amb mi. Per tant serà un concurs obert, en igualtat de
condicions, i qualsevol professional que estigui fent feina a
qualsevol altre mitjà tendrà la possibilitat i per ventura tendrà
uns millors mèrits per ocupar una plaça quan es creï de manera
interna.

Per tant disculpi si no he estat molt concret i li pugui haver
resultat fora de lloc dir que ho farem d’acord amb la legalitat,
vagi per endavant que sempre qualsevol cosa la volem fer
d’acord amb la legalitat, i que el que farem serà fer un concurs
obert. 

I ja no me’n record de més coses que m’ha demanat, perquè
m’ha omplert de preguntes i no me’n record... Ah, sí!, una altra
qüestió: quants. No s’ho prengui malament, no és que no li
vulgui donar informació, és que vostè s’avança al futur. Jo hi ha
moltes coses que avui no sé, m’agradaria saber-les. Evidentment
que nosaltres farem una proposta a la comissió de seguiment
que dirà quants, 10, 20, 30, 40, 50, 60, no ho sé; farem una línia
de tall, direm quantes places, 10 d’aquí, 20 d’aquí, 30 d’aquí,
200 d’aquí, 2.000 d’allà..., no ho sé, és que haurem de fer la
feina. La nostra proposta serà concreta. Nosaltres intentant
complir l’esperit que recull el contracte programa intentarem
avançar en aquesta línia que hi hagi més serveis que siguin de
personal contractat directament.

Bé, això ja li he dit que és una línia de tall. Hi ha una gent
que avui fa una feina, que la pot fer contractada per una empresa
externa o la pot fer contractada directament. No hem d’oblidar
que hi ha una empresa que té un concurs guanyat i que té uns
drets adquirits, per tant això també forma part d’una negociació
que no serà senzilla. Qualcú que ha guanyat un concurs públic
també supòs que voldrà dir alguna cosa quan es modifiqui el
model, i haurem d’estudiar si hi ha unes penalitzacions, si no hi
són; si hi ha unes indemnitzacions, si no hi són. Per això li deia
que el procés era complicat.

Per tant nosaltres elevarem a la comissió de seguiment del
contracte programa una proposta concreta que avui no està
elaborada; si estigués elaborada li diria: “està però no li ho puc
dir”. Avui no està tancada, està avançada, supòs que en un
parell de dies tenim una reunió de comissió de seguiment, em

sembla que dia 14 d’abril, ara parl de memòria, i el compromís
és que dia 14 d’abril en aquesta comissió de seguiment durem
una proposta, que no tendrà més validesa que la que s’aprovi a
consell d’administració, perquè el que duguem..., ens podem
posar d’acord el Govern i l’ens públic que si aquesta creació de
llocs de treball no s’aprova en consell d’administració no es pot
fer. Per tant intentarem que sigui una cosa, ja li dic, que la
nostra voluntat és que sigui..., tant de bo que sigui per un vot
unànime dels 17 membres del consell d’administració, tant de
bo. Aquest serà el nostre objectiu.

I respecte de l’altra pregunta que de manera també paralAlela
m’ha llançat, supòs que també lligada a l’actualitat del dia, li
respondré que m’imagín que el que està passant és que, com
vostè sap, l’empresa que presta avui els serveis informatius
tenia un contracte anterior i l’ha tengut per manco import;
aquest manco import evidentment s’ha fet perquè disposam de
manco recursos de personal. Imagín que aquesta empresa avui
té un excedent de personal per sobre del que fa servir per prestar
serveis a IB3. Imagín, vull imaginar, que aquestes informacions
que apareixen és de personal d’aquesta empresa de serveis
informatius que no està adscrit als serveis que tenim contractats
i que m’imagín que l’empresari ha optimitzat i deu haver
calculat que en comptes d’haver de pagar acomiadaments els
deu utilitzar per a altres serveis que deu prestar per a altres
proveïdors. Punt. A nosaltres no ens consta en absolut que hi
hagi gent que estigui compaginant..., perquè si ho sabem, com
es pot imaginar, ens posam molt gelosos, no agrada gens a IB3
que personal que està subcontractat per prestar serveis a IB3 i
que a més molt d’ell gaudeix d’un gran prestigi i és la cara d’un
informatiu o són presentadors o són comentaristes, evidentment,
i està recollit per contracte, que tenim un servei en exclusivitat.
Ara bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’anar acabant.

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

...aquesta empresa supòs que un contracte en exclusivitat és
d’aquells serveis que tenim contractats, no vol dir que tot el
personal que tengui aquella empresa hagi de treballar de manera
exclusiva per a IB3. Però no es preocupi que ens n’informarem,
i si resulta que aquesta exclusivitat vol dir que no hi pot haver
cap treballador dins l’empresa proveïdora dels serveis
informatius que faci feina que no sigui per a nosaltres..., però
crec que no deu ser necessàriament així, és a dir, nosaltres tenim
subcontractat un servei i aquesta empresa, si té més personal,
supòs que pot dedicar-se a prestar serveis a altres empreses o a
altres societats, i crec que tampoc..., em pareixeria de mal gust
que IB3 hagués d’entrar en el terreny de la privacitat d’una
empresa que presta serveis per a IB3. Supòs que hi està d’acord
i, en tot cas, si tengués coneixement vostè que s’està incomplint
alguna cosa, li ho agrairia perquè serem els primers a reclamar
algun tipus de penalització a aquesta empresa, perquè no agrada
gens, i no ha passat mai, que a nosaltres ens consti, que personal
que està contractat en exclusiva per IB3 presti serveis a altres
mitjans de comunicació o altres feines fora del contracte.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 924/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a relació contractual del Sr. Alfredo
Conde.

Passem a la novena pregunta, RGE núm. 924/10, relativa a
relació contractual del Sr. Alfredo Conde. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Francesc
Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair en nom del Grup
Parlamentari Socialista, com no pot ser d’altra manera, la
compareixença aquí mateix avui del director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i molt breument la
pregunta que des del nostre grup ens agradaria transmetre és la
que fa referència als darrers esdeveniments que s’han produït i
que han afectat el Sr. Conde, i per això ens agradaria conèixer,
si és possible, la relació contractual que tenia aquest senyor amb
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contestar la pregunta formula 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. Dalmau, el Sr. Conde tenia un
contracte laboral de durada determinada lligada al temps de
mandat del director general, per obra i servei, per tant, i ocupava
el càrrec de cap de producció aliena. Com vostè sap són tots
aquells continguts que no estan produïts per la pròpia casa sinó
que formen part d’una adquisició, la majoria d’ells en l’àmbit de
FORTA. I tenia per damunt ell el director de programes, després
el director de la televisió, el subdirector general i el director
general. Per tant orgànicament tenia quatre persones per damunt
ell. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que era important aclarir avui
aquí en aquesta cambra la tipologia de contracte que tenia
aquest senyor perquè, en contra del que alguns han transmès
pels mitjans de comunicació, era un contracte laboral i per tant
un empleat més d’aquesta casa.

Moltes gràcies, Sr. Director general.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, Sr. Martorell... No hi ha
contrarèplica.

10) Pregunta RGE núm. 926/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la revista Tot IB3.

Passem llavors a la desena pregunta, RGE núm. 926/10,
relativa a la revista Tot IB3. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Miquel Àngel Coll
i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els assistents i
també, per suposat, al director general. La revista de
programació d’IB3 Tot IB3 es reparteix gratuïtament cada
dissabte a Mallorca i a Menorca via Brisas, i a Eivissa via el
diari Última Hora. Partint d’aquí ens interessaria saber els
motius pels quals la revista citada es distribueix únicament per
aquests mitjans i si hi ha previst qualque canvi en la distribució
de la revista a curt o mig termini.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per contestar la pregunta 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. Coll, primer dos matisos: no fa
servir Tot IB3 un sol canal de difusió, fa servir també el suport
de Diario de Mallorca i també està cada dissabte puntualment
a la pàgina web d’IB3. I els criteris que hem fet servir per anar
encartat o anar suportat en aquests mitjans són dos; un és cercar
la major difusió en l’àmbit de les Illes Balears amb una
publicació periòdica i de paper, cercam un canal de distribució
potent i aquest ho és; i d’altra banda també una qüestió de preu,
perquè això s’ha fet possible gràcies a un acord amb unes
condicions comercials extraordinàries i per tant això també és
molt important a l’hora d’emprendre una aventura d’aquest
tipus. Per tant, una proposta des del punt de vista comercial molt
interessant i, segon, intentar arribar a la major distribució.
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I també, en una tercera fase, per evitar precisament disposar
d’un sol canal de difusió, que defensam la seva potència i la
seva capacitat, evidentment, i crec que és una qüestió objectiva
en l’àmbit de les Illes Balears, encara que reconec que cada illa
té les seves particularitats, sí que després també hem intentat
ampliar això amb posteriors acords comercials com el que hi ha
hagut amb Diario de Mallorca, i també hem fet extensiu aquest
oferiment a altres mitjans amb les mateixes condicions. El que
passa és que no tothom ha acceptat les condicions d’aquells que
sí que han volgut ser un suport per a la publicació de Tot IB3, de
la qual vull aprofitar per dir-li que estam molt satisfets de la
seva eficàcia, perquè hem aprofitat precisament una capacitat
que té IB3 com a televisió autonòmica dins un petit espai de
territori. 

Això poden ser uns inconvenients per a algunes coses,
evidentment per a la producció pròpia és un inconvenient, però
tant per a la producció aliena que va lligada a la població com
per fer suports comercials i de difusió com aquest són
oportunitats que hem sabut aprofitar. Com vostè es pot imaginar
hi ha televisions com Canal Sur que si fes una revista setmanal
de la seva programació dispararia molt els seus costos. Per tant
crec que hem aprofitat algunes debilitats que tenim per poder
aconseguir donar aquesta o aprofitar aquesta proximitat que
tenim amb els ciutadans i crec que és una eina molt atractiva i
també crec que molt útil.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Torn de rèplica, Sr. Coll?

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Gràcies, Sr. Martorell, per
les explicacions. Vull aclarir abans de res que ens centràvem en
mitjans escrits en paper. En qualsevol cas és ver que és una
bona iniciativa com a producte públic i que la relació de costos
és bona, com ens ha anunciat vostè i com sabíem. I sí que és ver
que és necessari un compromís com aquest de la televisió
pública amb la ciutadania.

Ara bé, nosaltres veim que s’han estudiat altres vies de
distribució, crec que li hem de reconèixer el fet que hagi cercat
altres vies de distribució, perquè per a nosaltres seria molt
interessant que es poguessin trobar aquestes altres vies, al final,
perquè la situació actual és que una edició d’un mitjà públic que
fins i tot complementa un mitjà públic en paper només es pot
encabir en determinats mitjans privats. Per tant nosaltres el
volíem encoratjar a continuar fent feina per aconseguir que al
final hi pugui haver més canals escrits de distribució d’aquesta
revista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Sr. Coll, li ho resumiré, és a dir, la
distribució no ens costa res, ni l’encartament. Per tant tothom
que ha volgut acceptar aquestes condicions ha trobat la porta
oberta per arribar a un acord, i crec que en la situació amb què
ens trobam des del punt de vista de pressupost hem d’aprofitar
qualsevol petita oportunitat que hi hagi per prestigiar els nostres
mitjans, i tant de bo a mi m’agradaria poder haver fet aquesta
distribució a tots els mitjans que hi hagi en paper, però crec que
estam amb un mitjà que té una distribució molt bona a nivell de
Balears, record que hi ha particularitats, però que en conjunt
com a mitjà de comunicació públic de Balears crec que tenim
avui un suport que té una potència, que és el de major difusió,
a un preu regalat, la distribució, evidentment hi ha uns costos
d’impressió però la distribució és gratuïta, i estam oberts a
qualsevol acord. 

Fruit d’aquesta predisposició vàrem poder tancar un acord
amb Diario de Mallorca per fer-ho amb un altre format però
pràcticament amb el 80% dels continguts que hi ha a la
publicació en revista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

11) Pregunta RGE núm. 927/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Una mà per a tots.

Atès que l’onzena pregunta, RGE núm. 927/10, decau per
l’absència del diputat que l’havia formulada, una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui només ens queda agrair la presència del
Sr. Director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i dels alts càrrecs que l’han acompanyat. 

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