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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyores diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Antònia Gener.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a les preguntes RGE núm. 1282, 1285, 1314, 1389
-corregida pel document RGE núm.1400/10-, 1390, 1391, 1392,
1393, 1394 i 1395. Hi assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés,
director de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat en aquest moment i pot ser s’incorporaran altres
membres del seu equip, però en aquests moments hi ha el Sr.
Víctor Álvarez Jiménez, director de la Ràdio de les Illes
Balears, IB3 Ràdio.

1) Pregunta RGE núm. 1282/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a clàusules de colAlaboració entre IB3 i
el RCD Mallorca.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 1282/10,
relativa a clàusules de colAlaboració entre IB3 i el Reial Club
Esportiu Mallorca, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista Sr. Francesc Dalmau i Fortuny.

Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia als assistents. Bon dia, Sr.
Director general, li agraïm que una vegada més hagi vengut a
seu parlamentària a contestar una sèrie de preguntes. Aquesta a
la qual faig menció té a veure amb el conveni de colAlaboració
signat entre la corporació de Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears i el Reial Club Esportiu Mallorca. De tots és sabut que
els èxits esportius de la nostra entitat mallorquinista darrerament
són importants, que a dia d’avui és una entitat que fa un molt
bon paper tant a la lliga de futbol professional com també al
conjunt de les seves competicions esportives, que és una entitat
que si no es desbarata la cosa pot ser també la podrem veure
aviat en competicions europees i per tant és important que

aquesta difusió i que aquesta colAlaboració de la Televisió
Pública de les Illes Balears atengui aquestes característiques.

Per tant, la nostra pregunta és per conèixer quines són les
clàusules d’aquest conveni de colAlaboració entre IB3 i el Reial
Club Esportiu Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. 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, aquest contracte o aquest
conveni de colAlaboració amb el Mallorca ja ve de l’avior, ja ve
d’abans de l’existència d’IB3 dels acords que hi havia entre el
Govern de les Illes Balears i aquesta entitat esportiva per fer
servir els suports publicitaris i el que significa i la plataforma
que significa una entitat esportiva com aquesta, la màxima
categoria de l’esport rei i a més amb una repercussió més enllà
de les Illes Balears i més enllà de l’Estat espanyol, i el que hem
pogut fer enguany ha estat aconseguir ajustar una miqueta més
l’import i les característiques d’aquest conveni a la realitat
econòmica a la qual s’ha hagut d’adaptar també la televisió.
Com vostè sap, la disminució del pressupost ha estat
aproximadament d’un 40% i això ens ha duit a fer durant
aquests pràcticament tres anys esforços progressius per reduir
el nivell de despesa i intentar mantenir seguretat en el servei.

En aquest cas també, crec que ja també ho vaig explicar en
el seu moment en aquesta comissió, hi havia la intenció
d’ajustar també el contracte amb el Reial Mallorca donada la
nova situació econòmica. Des del punt de vista institucional
consideram que és interessant aprofitar el suport que significa
aquesta entitat esportiva, tota la repercussió que genera i també
al mateix temps de la mateixa manera que feim amb el Bàsquet
Mallorca o amb el Vive Menorca o els equips de 3a divisió
aquelles entitats esportives que ens aporten una sèrie de
continguts també pagam uns drets per fer-los servir, uns drets
que també aprofiten ells per finançar la seva activitat amb una
petita quantitat, però que també els suposa una petita ajuda.
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Amb el Mallorca vàrem obrir un procés de negociació
difícil, complicat perquè també el Mallorca està en una situació
econòmica molt complexa, però fruit de la bona voluntat de les
dues parts a la fi, i pràcticament sis mesos després que
començàssim a parlar-ne, crec que s’ha fet de manera molt
discreta i molt correcta per les dues parts perquè no hem
traslladat l’atenció al terreny de la cosa pública sinó que ho hem
fet de manera interna i a porta tancada en un entorn de discreció
i de confiança, hem arribat a establir un acord on bàsicament el
que hem fet ha estat canviar les condicions econòmiques i això
té un efecte directe sobre quin pagament farem durant la
vigència del contracte-programa i resumint-ho li diré que el nou
acord permet a IB3 estalviar durant la vigència del contracte-
programa, és a dir enguany 2010 i l’any 2011, un milió d’euros
respecte del que hi havia previst, mig milió d’euros menys per
temporada és el que s’ha acordat establir.

En base a què? Doncs que ha canviat també el sistema de
venda de drets d’UEFA que per contracte eren d’IB3, però amb
el canvi de la competició que es diu Europa o Europa Lliga o
Lliga Europa el Mallorca no pot vendre a IB3 aquests drets que
tenia per contracte sinó que els haurà d’explotar directament
amb unes altres televisions que siguin les que els comprin via
UEFA. Això vol dir que hem hagut de treure la clàusula dels
partits d’UEFA i això ens ha permet obrir una negociació amb
la qual cosa queda el contracte en unes condicions semblants a
les anteriors, però per menys import i sense els partits d’UEFA
que anys enrere podia parèixer una quimera, però avui la realitat
és que l’equip està en posició de champions. Tant de bo que el
Mallorca quedàs en champions perquè podríem veure tota la
champions o bona part de la champions a través d’IB3.

Per tant, es canvien, s’elimina la clàusula de drets de partits
d’UEFA, però IB3 disposa de tots els drets d’emissió dels
partits de pretemporada i dels amistosos dels torneigs d’estius
i, a més, també, tots els suports publicitaris que hi ha a les
camisetes dels jugadors a la banda lateral, a la part posterior
dels calçons dels futbolistes, logotips a les entrades de l’estadi,
també al pannell al photocool de la sala de premsa, de la zona
mixta, dels (...) de l’estadi de Son Moix, una pàgina a la revista
del Mallorca, la plana web també té accessos, una lona als
accessos del camp de l’estadi de Son Moix i tanques
publicitàries a l’estadi de Son Bibiloni, a més d’una prioritat
informativa. Li parl molt breument dels principals avantatges
que representa aquest contracte que són de diverses pàgines,
però aquest seria en definitiva el contingut.

 Per tant, un estalvi important i aquest contracte a IB3 li
suposarà enguany una despesa de 3 milions d’euros que havia
de ser de 3 i mig, serà de 3, però també tenim un acord per escrit
de la Conselleria de Turisme amb la intenció també de
refacturar el milió d’euros que representa la part posterior dels
calçons dels jugadors amb la qual cosa hem fet una operació que
ens permetrà estalviar un milió i mig d’euros que revertirem
evidentment a contractar més programes i més continguts de
producció pròpia al teixit empresarial de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. No vol intervenir el Sr. Dalmau.

2) Pregunta RGE núm. 1285/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a "Una mà per a tots".

Passem llavors a la segona pregunta RGE núm. 1285/10,
relativa a "Una mà per a tots". Per formular-la té la paraula el
Sr. Josep Maria Costa. 

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Amb aquests temps que corren veure
una campanya com és “Una mà per a tots”, en feim una
valoració positiva i bàsicament la qüestió, i aquest és el motiu
de la pregunta, és si ens podria explicar una mica quins són els
criteris, els terminis de duració d’aquestes campanyes i donar en
seu parlamentària una explicació d’aquest tipus de campanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Costa, aquesta campanya és sense
cap dubte la més amable, simpàtica i diria que noble de les
iniciatives que ha pres IB3 d’ençà que tenc el plaer de dirigir-la.
És una campanya que té per únic objectiu donar un valor afegit
als mitjans públics de les Illes Balears posant a disposició de
totes aquelles entitats que sense ànim de lucre fan feina per la
societat de les Illes Balears i per aquest motiu vàrem engegar
aquesta campanya, crec que va ser el mes d’octubre de l’any
passat, és una campanya que dura dotze mesos on s’han
establert convenis de colAlaboració amb dotze entitats o ONG,
organitzacions no governamentals, sense ànim de lucre perquè
facin servir tot el potencial de comunicació dels mitjans propis
de les Illes Balears, és a dir, la televisió, la ràdio i el diari digital
per fer arribar quina és la feina que fan per lluitar contra les
problemàtiques socials que puguin tenir els ciutadans d’aquestes
illes.

És una campanya, com deia, carregada d’ilAlusió, lineal, per
tant no té una intensitat major en un moment o en un altre, és
lineal, arranca amb la capacitat de tenir una continuïtat constant
durant els dotze mesos que tendrem i cada mes entregam el
potencial dels mitjans de comunicació a una entitat. Pretén
també contribuir a millorar la bona imatge que creim que tenen
i han de tenir els mitjans públics de les Illes Balears, que estan
per això, vocació de servei públic, crec que amb això també
contribuïm a aquesta vocació de servei públic per apropar
encara més IB3 a la ciutadania i a les problemàtiques i a les
inquietuds, per donar veu i amplificar les inquietuds de
l’audiència i per respondre aquestes premisses de l’ens públic
de convertir-se en un reforç social. 
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Aquesta “mà per a tots” tècnicament és un programa de
responsabilitat social corporativa i posa a l’abast d’aquestes
entitats un paquet d’accions, n’hi podria explicar algunes com
són la producció d’una campanya publicitària, la producció d’un
programa reportatge de mitja hora que després se’ls lliura
gratuïtament perquè el puguin fer servir i en facin l’ús que
considerin adient per a ells, entrevistes a ràdio, televisió, links
en el diari digital, presten la seva imatge presentadors de la
cadena per fer aquesta campanya de promoció i també es
complementa amb una pelAlícula relacionada amb aquell tema.

Fins a dia d’avui hem fet feina o tenim ja tancat colAlaborar
amb diverses entitats com podrien ser Metges del Món que
estam actualment, el Lobby de Dones, Càritas, UNICEF, Creu
Roja que hi estarà properament, ALAS, ... Hem fet un calendari,
per si em demanava pels criteris, intentant ajustar-lo al període
d’activitat màxima que pugui tenir alguna entitat, per exemple,
si el dia crec que és l’1 de desembre, si no ho record malament,
és el dia de la SIDA, de la lluita contra la SIDA, tot el mes de
novembre el varen poder dedicar a ALAS a fer aquesta
promoció que culminava amb aquest fet. El mes de desembre
especialment sensible amb el tema de la infància i la injustícia
social que es viu en aquest terreny vàrem estar al costat
d’UNICEF. Intentam de certa manera ajustar o fer un calendari
que vagi lligat a les necessitats que tenen cada una d’aquestes
entitats o el Lobby de Dones que durant el mes de març va
gaudir de la plataforma d’IB3, radiotelevisió i diari digital per
fer arribar la seva actuació, la seva campanya. 

Un terme objectiu que li pos damunt la taula, estimam que
els recursos que posa a disposició l’ens públic d’aquestes
entitats estan calculats a preu de tarifa aproximadament un
108.500 euros, això voldria dir que al final de la campanya en
cost d’oportunitat IB3 hauria posat a disposició de les ONG
aproximadament 1.300.000 euros del que hauria costat posar en
marxa aquestes campanyes. Allò que se’ns retorna és que hi ha
bastant acollida i que es valora positivament per part de les
entitats haver pogut participar d’aquesta campanya que està
tancada a aquestes dotze entitats, però que després si fes falta
podríem anar allargant. Hem intentat sobretot cercar entitats
diverses, no totes centrades en temes de salut ni totes centrades
en temes de pobresa sinó que siguin una mica amples i arribin
i abastin problemàtiques bastant diverses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

3) Pregunta RGE núm. 1314/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a IB3HD.

Llavors passem a la tercera pregunta, RGE núm. 1314/10,
relativa a IB3 HD, alta definició. Per formular-la té la paraula
el Sr. Ernest Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Aquestes darreres setmanes tots hem
pogut veure el logotip diferenciat aquest amb l’HD d’IB3
convidant-nos a veure el canal d’alta definició que de fet també
ha sofert o ha significat un canvi en la regulació del nostre
comandament a distància i de la televisió i evidentment la
pregunta crec que és útil en el sentit de dir bé quins tipus
d’emissions s’ofereixen a través d’aquest canal nou i les
característiques que açò pugui tenir per saber com s’ho ha
plantejat la direcció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Ribalaiga. 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. Ribalaiga, aquest és un èxit de tots
i vull deixar constància també que no hauria estat possible sense
el suport del Govern de les Illes Balears i en concret d’una de
les empreses que és Multimèdia de les Illes Balears que ha
donat facilitats perquè es pogués fer possible aquesta emissió.
Dic això perquè si no hagués hagut l’espai (...) per fer aquestes
emissions avui no podríem parlar d’aquest fet i és que Balears,
IB3, és pioner a l’Estat espanyol en emissions en alta definició.

Comentava a una visita que vàrem fer a Menorca i a Eivissa,
vàrem estar el mateix dia a les dues bandes per explicar la
posada en marxa de l’alta definició, de l’HD, que Balears va
arribar tard a la televisió autonòmica i no podíem fer tard ara a
l’alta definició i per no voler fer tard hem estat els primers. Hem
estat els primers a les Illes Balears a fer emissions en alta
definició IB3 i hem estat els primers a l’Estat espanyol a fer els
partits de la lliga de futbol en alta definició. Són unes emissions
en proves que es mantindran en període de proves fins els mes
de desembre, que hem estat capaços de posar en marxa per
aquesta predisposició i aquestes facilitats que ha posat
Multimèdia de les Illes Balears i que s’ha fet també gràcies a un
acord amb ABERTIS i amb tota una sèrie d’empreses que tenen
interès a implementar tecnologia moderna, la darrera generació
que és l’alta definició i que han trobat a IB3 un soci tecnològic
per implementar-les.

Això ha estat de tal impacte que ens ha forçat també a posar
en marxa una sèrie d’iniciatives de comunicació de caire
comercial perquè hem emès en alta definició abans que hi hagi
un parc de recepció d’alta definició, com requeriria una actuació
d’aquest tipus. Per tant, hem anat per davant del mercat, estam
satisfets, orgullosos d’aquesta circumstància, creim que li hem
donat un bot qualitatiu als mitjans de comunicació públics,
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recoman des d’aquí o convid a tastar l’alta definició perquè això
no és el futur IB3 ja és el present, la qualitat és d’un bot enorme,
millora aproximadament en sis vegades la qualitat de la senyal
de TDT i ens plantejam o feim feina per ampliar els continguts
per a aquesta senyal, per a aquest canal d’alta definició.

L’alta definició ve limitada per la producció en alta
definició, no podem emetre en alta definició al cent per cent si
no tenim una producció cent per cent en alta definició, tot i que
es pot escalar, això és un tema ja molt més tècnic, es pot
convertir una senyal estàndard en alta definició, millora
notablement la qualitat de la senyal estàndard, però no arriba a
l’eficàcia de l’alta definició, però com tenim una sèrie de
producció en alta definició que ja ens ve sense cost afegit per
això ens hem atrevit a donar aquesta passa. 

Per tant, responent a la seva pregunta, quin tipus d’emissió
s’ofereix avui per alta definició? Avui oferim els partits de la
champions league que ens venen produïts en alta definició i
emetem també els partits de la lliga de primera divisió i
documentals d’imatges aèries que de moment han estat seguides
per altres televisions i un documental d’artistes, més enllà de la
programació escalada que puguem fer en un moment
determinat. Quin és el futur immediat d’aquest canal d’alta
definició? Incorporar continguts produïts en alta definició que
de manera cíclica es reproduiran i es repetiran. A part
d’aquestes emissions de la UEFA, de la lliga de futbol de
primera divisió i els continguts que avui emetem afegirem ben
aviat retransmissions de festes populars en directe, tenim la idea
de produir en directe la primera emissió de producció pròpia en
alta definició, volem que siguin les festes de Sant Joan de
Ciutadella, tenim intenció ja d’emetre la pujada al pi de Sant
Antoni de Pollença que ja el vàrem enregistrar en alta definició,
són problemes tècnics d’ingesta encara no tenim tota la
tecnologia per poder ingestar dins la xarxa, però és una qüestió
de dies, de calendari.

També afegirem dues pelAlícules que ens han estat cedides
per emetre sense limitació, una d’elles és Anaconda, això són
productes que posen en marxa per una disposició de les
distribuïdores per promocionar l’alta definició, un concert de
Jean Michel Jarre, un concert d’òpera, una obra de teatre de la
Fura dels Baus i totes les emissions a què puguem accedir-hi de
manera gratuïta i sense cost per donar contingut a aquest canal.
El futur serà emissió íntegrament en alta definició, aquest és
l’objectiu, però requereix d’un canvi tecnològic importantíssim
d’inversions, i ara mateix és el canvi tecnològic més proper que
tenim és passar a setze novens que és previst que cap a la
temporada de setembre tota la programació d’IB3 sigui en
format panoràmic. 

Aquest és el primer repte tecnològic que tenim, seriós, setze
nou tot a partir de setembre i després d’alta definició
augmentarem el contingut d’aquest canal, però l’aposta per la
modernitat i per la qualitat tecnològica estratègicament la duim
a terme i crec que amb bons resultats, de fet hem estat un
element que ha excitat tota aquesta circumstància a nivell de tot
l’Estat i a nivell de televisions autonòmiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir, Sr. Ribalaiga? No?

4) Pregunta RGE núm. 1389/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris per a l'entrevista a Jaume
Matas.

Passem a la quarta pregunta RGE núm. 1389/10, corregida
pel document RGE núm. 1400/10, relativa a criteris de
l’entrevista a Jaume Matas. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Miquel Àngel Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Martorell. La
nostra pregunta és molt senzilla, voldríem saber quins són els
criteris marcats a l’hora d’establir aspectes com el temps,
l’estructura i la formulació de preguntes de l’entrevista feta a
Jaume Matas el passat dia 7 d’abril. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. 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, els criteris varen ser un
treball estrictament professional, que està basat en l’interès
informatiu. El temps que s’hi va dedicar va ser un total d’una
hora i quinze minuts i la previsió és que durés una hora, supòs
que se va estendre per l’interès que la periodista va considerar
que tenia l’entrevista; i la formulació de les preguntes varen ser
a criteri estrictament de la periodista que les va formular de
manera espontània, a partir d’unes anotacions que tenia fetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, no qüestionam l’interès
periodístic de l’entrevista a un expresident d’aquesta comunitat
i més quan és el protagonista de les mesures cautelars més
severes imposades a un polític en aquesta comunitat. Però sí que
hi ha diferents aspectes de l’entrevista que no varen cobrir les
expectatives que aquest grup havia dipositat en l’entrevista. En
aquest sentit pensam que no es va aprofitar tot el potencial
informatiu a què vostè feia referència, pensam que s’hagués
pogut treure molt més rendiment informatiu, fonamentalment
per diversos criteris. Sota el nostre punt de vista, les preguntes
formulades no varen ajudar a aclarir els temes realment
importants per a l’opinió pública, i m’explic. 



282 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 16 / 15 d'abril de 2010

 

Per posar un exemple varen ser freqüents les referències a
temes que havent estat notícia durant molts de mesos a molts de
mitjans de comunicació no deixaven de ser superficials, temes
com les 6 o 8 televisions del palau de Sant Feliu, les graneretes
d’or i diamants del wàter o les catifes del palau de Sant Feliu,
mentre que es va deixar d’aprofundir en altres qüestions, com
podrien ser la desviació pressupostària del Palma Arena o les
suposades telefonades de Jaume Matas a qualque fiscal. El que
pensam és que en qualsevol cas es va establir un contrapès a
l’argumentació de l’entrevistat, la qual cosa nosaltres creim que
en una entrevista d’aquestes característiques era fonamental. 

Per tant, ens deixa la sensació que allò, que havia de complir
amb els criteris de veracitat, de pluralitat i d’imparcialitat, a què
ja hi fa referència l’avantprojecte de llei de la ràdio i televisió
pública, al final la impressió que ens deixa és que va servir com
a plataforma argumental per a l’entrevistat. No estic dient que
fos la intenció inicial de la radiotelevisió pública, estic dient que
és el resultat que es va obtenir de l’entrevista. No demanam que
l’entrevista es fes amb un estil David Frost, amb aquesta
profunditat, però sí que complís clarament amb l’objectiu de
treure el màxim rendiment informatiu i que no es convertís en
un resum de la declaració de Jaume Matas davant del jutge.

I per acabar vull concloure amb una petició, un suggeriment
o una recomanació, amb l’adjectiu que vostè li vulgui posar, que
la radiotelevisió pública programi un altre espai, amb el format
que sigui, amb unes condicions de share similars a les de
l’entrevista de dia 7 d’abril que permeti que l’opinió pública
pugui contrastar la informació que va rebre dia 7 d’abril.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Coll, agraesc sincerament les
seves opinions. Jo crec que és enriquidor que s’opini i es parli
de la feina que fa IB3, d’això n’estam molt orgullosos. Ara,
comprendrà que de la mateixa manera que el Govern no ha
entrat a valorar la feina que s’ha fet des de la direcció general
sobre aquest tema, la direcció general també és molt respectuosa
amb la feina que fan els informatius. I precisament aquí radica
la independència dels mitjans de comunicació públics que
nosaltres volem posar.

Jo evidentment com a ciutadà puc tenir la meva opinió, però
crec que seria una irresponsabilitat que jo em dediqués a jutjar
com han fet els serveis informatius una entrevista i per tant, crec
que la meva resposta quedarà aquí, més enllà que jo pugui tenir
una opinió i en unes coses tal vegada podria estar d’acord amb
vostè o no. Però per respecte als serveis informatius, el que s’ha
de fer és deixar-los fer feina i que continuïn en aquest sentit, de
la mateixa manera que el Govern ha estat capaç de respectar la
direcció general en aspectes informatius. Crec que és una
reivindicació que teníem per canviar el tipus de mitjans de
comunicació públics que teníem, i efectivament, crec que estam
en el punt d’haver donat una passa important i seria bo que se
respectés de cara al futur.

Agraesc les seves opinions i estam particularment molt
satisfets que hagi tengut molta repercussió la feina que fa IB3
i hagi estat motiu de debat, perquè el debat enriqueix, ajuda a
millorar i ens fa, com a país, també més grans i més importants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 1390/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al programa Quatre illes.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 1390/10, relativa
a programa Quatre Illes. Per formular-la té la paraula el Sr.
Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General i totes les
persones que l’acompanyen, els donam la benvinguda en
aquesta cambra i agraïm la seva presència, perquè en tot cas fa
possible debatre qüestions sobre els nostres canals públics de
televisió.

En aquest cas la primera qüestió que plantejam avui fa
referència al programa Quatre Illes, un programa que havia de
ser aquell espai on es compartissin tot aquell conjunt de coses
que no es coneixen entre les diferents illes, un espai de debat, un
espai de tertúlia per tractar totes aquelles qüestions, ja dic,
comunes entre totes les illes i també diferents, per tal que hi
hagi un coneixement mutu, però que en els passats dies va patir
un canvi en la direcció del programa i en el propi conductor del
programa.

Volíem conèixer en detall quines eren les raons específiques
d’aquesta qüestió perquè precisament qui els parla pareix haver
estat protagonista d’alguna qüestions amb un desconeixement
important, perquè m’assabent per un article del propi
exconductor del programa, Sr. Santi Capellera, que la meva
intervenció, diuen, va ser determinant perquè aquesta persona
deixés de fer el programa i donat el meu desconeixement
d’aquestes circumstàncies, li agrairia que fos tan amable de
posar llum sobre aquesta qüestió tan com sigui necessari.

Gràcies, Sr. President.
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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. Sr. Serra, els canvis que s’han produït
a la direcció del programa Quatre Illes d’IB3 Ràdio responen,
una vegada més, a criteris estrictament tècnics i professionals,
basats en la circumstància de què el conductor d’aquest
programa estava incomplint un llibre d’estil que teníem establert
per no reproduir errors del passat, en el qual una norma no
escrita, però que té tothom bastant assimilada és que els
presentadors, els directors dels programes d’IB3 de ràdio i
televisió no tenen una opinió pública, perquè qualsevol opinió
pública que poguessin tenir es podria interpretar com una opinió
dirigida des d’un estament superior i IB3 no té una línia
editorial, sinó que té una vocació de servei públic. 

Per tant, aquesta persona va ser advertida reiterades vegades
que no tenia una autorització ni per fer editorials ni per donar la
seva opinió perquè l’opinió està més que coberta i provocada
amb la constant presència de persones d’àmbit molt diversos
que participen en gairebé tots els programes de la ràdio i de la
televisió. L’opinió és un gènere que convidam i atraiem, però
que no provocam o posam en primera persona. IB3, mentre jo
sigui director general, perquè crec que ha de ser així i perquè
aquest l’equip directiu em dóna suport, no té una opinió i
tampoc no la tenen els seus treballadors de manera pública,
evidentment després cadascú té les seves opinions i el seu parer.

Aquest era l’estil i aquesta persona va ser advertida diverses
vegades que no havia de donar la seva opinió. Això es va
produir un cop i un altre i supòs que aprofitant que venia el
parèntesi de les Festes de Pasqua, a proposta del director de la
ràdio i amb l’autorització de la direcció general, es va procedir
a suggerir a l’empresa que fa aquest programa que triàs un perfil
d’un presentador o d’una presentadora que fos més equànime i
que no es pogués interpretar que tombava la balança com un
costat o cap a l’altre.

Per tant, no és per allò que es diu, sinó pel fet de donar
opinions. I en definitiva, i crec que m’allarg, és una raó
purament tècnica per mantenir un estil de mitjans de
comunicació públics que crec que tots estam d’acord que són els
que hem de fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, em deixa molt
tranquil francament i li agraesc molt la seva explicació que crec
que va en la línia de tot allò que desitjam dels mitjans públics.
Efectivament i atenent els comentaris que vostè ha fet, entre
altres coses perquè el Sr. Santi Capellera ha tengut l’oportunitat,
jo no l’he tenguda, ell sí, no només de fer nombroses
telefonades a moltes persones per explicar totes i cada una de
les circumstàncies amb què ell considera que es va portar a
terme un determinat programa, que jo vaig tenir l’oportunitat de
participar-hi, tot sigui dit, parcialment, també ho va fer en el seu
blog i a un mitjà de comunicació de Menorca, dient coses tan
curioses meves com per exemple que jo havia estat determinant
perquè aquesta persona deixàs aquest programa; que hi havia
hagut una petició expressa per part meva que aquesta persona
deixàs de dirigir aquest programa i em deia: “maleducat,
impertinent, prepotent,....”, alienat com a mínim amb els drets
democràtics de les persones i per suposat dels mitjans de
comunicació. 

Bé, supòs que aquests temes van amb el sou de diputat i
desgraciadament no hi haurien d’anar quan vénen d’un mitjà de
comunicació. Crec que l’encert ha estat, sense cap dubte, retirar
algú d’aquestes característiques, que va tenir la impertinència -
això sí- i la manca de professionalitat, de delicadesa i de tot allò
que té a veure amb l’ètica professional i l’estil professional
adequat quan enmig d’un programa d’aquestes característiques,
que ni tan sols es comprova si a l’altre costat del fil telefònic hi
ha algú quan es dóna pas i després es fan comentaris de l’estil:
“aquesta persona no deu voler donar la seva opinió en dia com
aquest, quan hi ha temes tan complicats que afecten el Partit
Popular”.

Bé, la persona que els parla per bé o per mal, participa
habitualment en moltes tertúlies, per cert amb moltes persones
que són presents en aquesta cambra, amb les quals mantenc una
excelAlent relació i no pel fet d’anar a aquestes tertúlies l’he
deixat de tenir, no m’han expulsat fins ara, com pretenia aquest
senyor, sembla ser, del programa perquè crec que es manté la
relació correcta, cordial i habitual que correspon. Crec que les
meves opinions estan alineades amb la meva opinió, la meva
humil opinió i la d’un partit polític que per cert és majoria a la
cambra avui per avui, com a mínim.

I per altra banda em preocupa moltíssim que durant un cert
temps hagi estat a un mitjà públic una persona que confessa
entre altres coses en el seu propi escrit, el subconscient fa
aquests tipus de traïcions, que el programa no era de la corda del
Partit Popular. Em preocupa molt efectivament, i vostè ho ha dit
Sr. Director General, que un periodista d’IB3 esmenti
específicament que un programa és d’una corda o d’una altra,
perquè efectivament ha de ser de la corda dels ciutadans de les
Illes Balears que per això són els que paguen.
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Li agraesc en tot cas la seva explicació, em deixa molt
tranquil, i en tot cas li don l’enhorabona per totes aquelles
actuacions que facin possible que això vagi en aquest camí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vol intervenir 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, com vostè ha comprovat,
el Sr. Capellera, és molt donat a donar opinions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

6) Pregunta RGE núm. 1391/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'ampliació de la plantilla d'IB3.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 1391/10, relativa a
ampliació de la plantilla d’IB3. Per formular-la, el Sr. Serra té
la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Recentment ens arriba amb una certa
intensitat la voluntat de l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears de portar a terme un procediment allà on se faci
una internalització de diferents serveis subcontractats, entre ells
i molt particularment el servei d’informatius. És una qüestió
comentada en aquesta cambra, on el Partit Popular ja ha pres
una certa posició, i la posició d’aquestes darreres converses en
aquesta mateixa cambra, en aquesta mateixa comissió ha estat
la flexibilitat que ha presentat el Partit Popular per parlar
precisament d’una qüestió que com a mínim se n’havia de parlar
i s’havia de concretar en un moment donat.

El problema és quan sentim i veim les concrecions que van
sortint en els mitjans de comunicació i que crec que convé que
s’aclareixin. Es parla d’una internalització, les internalitzacions
en tot cas són assumir serveis ja existents mitjançant
professionals que ja formen part d’un servei, és un mètode;
nosaltres apostàvem pel just suposat, que en tot cas era
l’obertura d’un procés allà on tothom amb unes competències
professionals determinades pogués accedir a una feina
específica en els mitjans públics; per altra banda se parla d’un
gran nombre de professionals, es parla de 285 persones, molt
important. I ens preocupa moltíssim el cost econòmic que això
pugui tenir.

Les següents preguntes van encaminades en aquest sentit i
en tot cas li agrairia comentar-les una per una, i la primera seria
preguntar-li pel nombre de professionals específics que vostè
considera adient per introduir, per obrir aquelles places que
donarien el servei públic que desitjam en els mitjans públics de
les Illes Balears.

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. Sr. Serra, vostè em parla d’un
document que té un caire purament intern, és un document de
feina que ha elaborat l’ens públic i que s’ha posat en el marc de
la comissió de seguiment del contracte programa que tenim amb
el Govern, com un document de feina més. És un document de
màxims perquè davant el futur de la televisió i a l’hora de
prendre decisions crec que és interessant i és bo que un tengui
com més elements de judici molt millor. 

Per tant, em parla d’un document que lament que hagi
aparegut en els mitjans de comunicació i amb tant de detall
perquè és un document de feina, com n’hi ha d’altres que parlen
precisament d’un procés de mínims. Com pot comprendre, vostè
em demana quin nombre definitiu d’empleats s’ha proposat per
ampliar aquesta plantilla, li diré que seria per part meva una
imprudència en un fòrum públic, oficial i formal, donar més
transcendència a un document que l’únic que faria seria aixecar
falses expectatives en un procés prou complicat.

Per tant, a dia d’avui el que estam fent amb el Govern és
intentar ser estrictes, escrupolosos i amb un màxim compliment
del que mana i dicta el contracte programa. El contracte
programa al qual estic segur que vostè ha tengut accés, parla
efectivament que s’ha de parlar de la creació d’un nou cos
d’editors i de tècnics de continuïtat. Bé, aquesta és la feina que
s’està fent, però com un document de feina més vàrem aportar
aquest que parlaria d’una possible internalització total. És un
document de feina que jo crec que hem de ser prudents i tenir-lo
en el marc d’aquesta relació amb el Govern per no crear i
aixecar falses expectatives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Intuesc de les seves paraules que avui
no tendrem gaire informació d’aquelles qüestions que
precisament tenen a veure amb aquesta proposta específica,
nombre d’empleats, perfil de professionals, cos d’ampliació,
sistema de contractació professional, terminis, tot allò que
entenem que configura una proposta d’aquestes característiques.
Li demanaríem un cert esforç per almanco rebre la seva opinió
en aquest sentit, si la podem tenir i si sense cap dubte ha de
servir com a criteri general per debatre allò que s’hagi de
considerar.
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I per altra banda ens agradaria fer constar un tema que ens
preocupa moltíssim. Gaudim d’una feina per part del consell
d’administració d’IB3, que creim suficientment acurada perquè
determinades informacions no surtin de l’àmbit que correspon.
Vostè i tots els presents han pogut comprovar que després de
cada comitè de direcció del consell d’administració d’IB3 no
surten informacions en els mitjans de comunicació de manera
habitual, almanco d’aquelles qüestions que s’hagin pogut tractar
internament. Ni tan sols qui els parla rep informació sobre
determinades qüestions, a pesar de tenir representants del Partit
Popular sobre aquells temes, precisament per salvaguardar el
secret que entenem que ha de romandre en aquell àmbit. Ens
preocupa moltíssim que en altres àmbits, no tan formals ni
institucionalitzats, on no són presents la resta de partits polítics,
ni tan sols l’oposició i es pugui parlar de coses d’aquesta
transcendència i que es filtrin en els mitjans de comunicació,
generant un debat en el propi govern, a la qual cosa ja hi estam
acostumats, tenir debats contradictoris dins l’àmbit dels partits
que donen suport al Govern és una cosa molt habitual durant
aquesta legislatura i que desgraciadament no contribueixen
perquè les coses funcioni. Però bé, vostès ja sabran el que fan.

En tot cas ja li dic, li deman el seu criteri sobre aquesta
qüestió, si té algun criteri específic el director general d’IB3
sobre aquest tema. Dos, quina resposta ens pot donar si és tan
amable al fet que es filtrin coses, que surtin coses d’un àmbit
allà on no correspon i allà on no hi ha la representació adient
perquè les coses es puguin portar a terme amb normalitat. I tres,
si fa comptes contestar les següents preguntes, perquè, si no,
possiblement passarem a una forma de preguntar.

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. Sr. Serra, jo crec que ho he explicat
varies vegades, el director general pot aportar un criteri, però hi
ha temes on l’únic que fa és complir ordres el millor que pot.
Ordres que vénen del Govern, del Parlament, del consell
d’administració, de la comissió de seguiment. A la direcció
general arriben nombrosos inputs del que s’ha de fer i en tot cas
no depèn del director general obrir o no un procés
d’internalització perquè no té la competència. Com vostè sap,
la competència d’aquesta matèria respon i recau exclusivament
en el consell d’administració, i aquest consell d’administració
respon segurament a una llei audiovisual i també hi ha un
contracte programa que marca quina és la relació que ha de tenir
el Govern i quin és el compromís que té l’ens públic amb el
Govern de les Illes Balears que és qui li fa aquesta aportació
econòmica i ha assumit el deute històric.

Per tant, jo no tenc criteri, jo l’únic criteri que li puc fer
palès és el resultat dels serveis informatius d’un mitjà de
comunicació públic no va directament relacionat amb
l’estructura d’aquests serveis informatius. És a dir, avui estam
fent uns continguts molt més imparcials, amples, professionals
amb una estructura semblant a la que hi havia abans. I altres
televisions públiques que amb models internalitzats han estat
incapaços de fer una televisió amb el rigor i la professionalitat
que nosaltres estam fent. Per tant, el servei públic, allò que es
presta des d’uns serveis informatius d’un mitjà de comunicació
públic depèn dels responsables, de l’actitud i dels professionals,
no de l’estructura. Sempre tenim clar, fent un parèntesi, que el
control de l’editorial o de l’edició respon al personal d’IB3, i
això vostè ho sap, perquè hi ha un informe del Consell
Consultiu que es va fer en el seu moment, l’estructura avui hi ha
un equip d’una vintena de persones que són els editors de la
televisió, dels esports i dels informatius són personal de la casa,
no hi ha cap treballador d’una empresa subcontractada que
decideixi què és notícia a la televisió pública, això ho
decideixen els editors.

Deixant això clar, l’estructura és un fet que hem demostrat
que no lliga una cosa amb l’altra. Per tant, avui hem demostrat
que amb l’estructura actual es poden fer els serveis informatius
que feim. Per tant, des del punt de vista del servei públic que
hem de prestar no cal cap procés d’internalització. Això és el
meu criteri, no cal. Tampoc no dic que no es pugui fer. El que
sí hi ha és, la voluntat no, l’obligació de complir el contracte
programa que diu que s’ha de crear un nou cos d’editors que ha
de ser multifuncional, que ha de servir per la ràdio, la televisió
i el diari digital i el tècnic de continuïtat que és una qüestió que,
filosòficament, consideram que hauria de dependre directament
d’un responsable de la cadena i no d’una persona d’un servei
externalitzat.

Per tant, el que feim des d’IB3 és pensar que el que tenim
funciona, que qualsevol escenari és possible, que no ens
correspon a nosaltres i que si hi ha d’haver canvis s’han de fer
en el marc del Consell d’Administració. 

Responent a una pregunta que..., quant al procés,
evidentment no parlam de cap manera perquè no es pot fer, no
parlam d’internalitzar, és a dir una persona que avui està en una
empresa externa passi directament a fer feina per a
l’administració. Això, per molt que volguéssim, no ho podem
fer. Qualsevol procés que es faci, sempre serà per concurs-
oposició i obert, públic, a qualsevol persona que reuneixi els
mèrits per aconseguir aquella feina. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

Passam llavors a la setena pregunta, RGE núm....



286 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 16 / 15 d'abril de 2010

 

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, si em permet per una qüestió d’ordre, a causa
de la coincidència de totes les temàtiques que es volen tractar en
una mateixa qüestió, li demanaria si és possible unificar-les
totes en una, les que queden. Per part del Partit Popular...

7) Pregunta RGE núm. 1392/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'ampliació de la plantilla d'IB3.

8) Pregunta RGE núm. 1393/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'ampliació de la plantilla d'IB3.

9) Pregunta RGE núm. 1394/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'ampliació de la plantilla d'IB3.

10) Pregunta RGE núm. 1395/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'ampliació de la plantilla d'IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Unificaríem llavors la setena, la vuitena i la novena, les tres
restants. Per tant, té per formular..., seré benèvol amb el temps,
ja que n’ha agrupades tres, té la paraula vostè, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, més que res és per
tenir..., crec que això contribueix a tenir un debat fluït, amb el
temps necessari per poder plantejar aquestes qüestions, també
perquè el director general ens pugui respondre amb l’amplitud
que consideri i sense cap dubte per a no reiterar preguntes ni
continguts. Gràcies, Sr. President, en aquest sentit per accedir
a aquesta reunificació de preguntes.

Les preguntes que vénen a continuació tracten quatre
qüestions, una vegada tractat el tema del nombre d’empleats: els
perfils professionals que es consideren oportuns, és a dir, quins
són els perfils professionals que es consideren adients
internalitzar en cas que es vulgui internalitzar. Dos, el cost
potencial d’una ampliació d’aquestes característiques, quines
dades ens pot aportar perquè aquesta comissió parlamentària on
hi ha representants de tots els partits pugui considerar el fet
d’internalitzar o no internalitzar com un fet positiu o negatiu?
És a dir, quin és el cos d’oportunitat d’internalitzar? Aquesta és
la qüestió en termes econòmics, si m’ho permeten persones amb
molts més coneixements que jo en aquesta qüestió presents en
aquest cambra.

Per altra banda, sistema de contractació de professionals.
Vostè ho ha dit, el sistema de contractació en tot cas concurs-
oposició, ens tranquilAlitza, no es correspon amb el que es parla
d’internalització, hauríem d’esborrar aquesta paraula del nostre
llenguatge en aquesta qüestió perquè no té res a veure. Una
internització és un servei prestat per una entitat, amb unes
característiques determinades, tal vegada en molts de casos
d’una especialització tal que requereix un (...), no té res a veure.
Per tant, hauríem de diferenciar aquest tema. Parlam de generar

unes noves places a IB3 en tot cas per cobrir uns perfils
professionals, necessitam saber quins.

Tres, terminis. Estam molt acostumats en aquesta legislatura
que es posin en marxa coses que després, curiosament,
s’executaran els darrers mesos abans de les suposades eleccions
en cas que es compleixi el cent per cent d’aquesta legislatura. És
una manera d’actuar molt peculiar perquè compromet molt poc
les persones que han de gestionar l’actual equip i és allò de dir
qui dies passa, any empeny i la bolla continua fent-se més gran,
l’efecte bolla de neu, i tanmateix com ha de gestionar un altre,
ja veurà, ja sigui perquè sigui un altre d’un altre partit o a
vegades del mateix partit. Hi ha molta gent que no passa pena
per aquestes qüestions i a nosaltres ens preocupa moltíssim
perquè entre altres coses tenim vocació de govern i cregui’m si
demà tenim la..., si demà governam, si els ciutadans ens donen
la confiança per poder governar, com a mínim volem que
aquests mitjans de comunicació tinguin les suficients garanties
per poder funcionar i sense un llast que crec que és cap on anam
encaminats sempre que parlem d’una quantia de persones tan
important, tan transcendent com es comenta.

Ens preocupen altres qüestions a part d’aquestes preguntes.
Primera, ens preocupa que el Govern de les Illes Balears, amb
el suport de tots els partits que hi estan al darrere, triïn un equip,
un director general i tots els que facin falta, no han mirat prim,
tots els que han fet falta per dir què s’ha de fer a IB3 i segona,
hi podem estar més d’acord o menys d’acord, però que els
primers que mostrin el seu desacord siguin aquells que ha
nomenat l’equip, això no té cap tipus de congruència i que
l’equip en aquest moment, avui, vengui aquí a declarar que no
consideren necessari que es porti a terme aquesta internalització
-ja dic estic caient en l’error d’utilitzar-lo-, aquest procés de
generació de noves places per gestionar uns serveis que avui per
avui estan externalitzats, que s’entengui que això té efectes
positius de control de despesa, de flexibilitat i altres qüestions
per part de l’equip que ja dic ha triat el mateix govern i que
sigui el mateix govern qui apunti en direcció contrària, realment
és... pens que agosarat i com a mínim pot ser poc o una mica
mancat de tocar de peus a terra i de veure la realitat així com és,
com a mínim s’hauria de fiar, entenc, les persones que estan
dins i que entenen les coses en un sentit específic i concret i
com a mínim crec que també seria desitjable i exigible a tots els
partits que donen suport al Govern un mínim de coherència i un
mínim sobretot d’unitat de criteri perquè no pot ser, crec que
deslegitima els mitjans públics de la nostra comunitat autònoma,
que surti una proposta, que es filtri, que això vagi als mitjans de
comunicació, que hi hagi un cert posicionament dels mitjans en
funció dels seus interessos, que l’endemà el PSOE digui que no,
el PSM digui que sí i això és un desgavell que precisament crec
que és just el contrari del que s’ha de fer en els mitjans públics.

Els nostres mitjans públics necessiten una primera qüestió
molt important i molt transcendent que és control, el control de
despesa que ha de fer viable uns mitjans el més econòmics
possibles complint les funcions pels quals varen ser creats; dos,
ha de garantir la seva qualitat i si això passa per introduir una
sèrie de places que facin possible aquesta millora de qualitat a
un menor preu, benvingut sigui, però hem de parlar de com,
quan i de quina manera; tres, hem de parlar d’uns terminis que
com a mínim aquell medicament que s’apliqui el Govern també
el visqui, per tal que pugui avaluar com funciona i com deixa de
funcionar.
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En tot cas, Sr. President, deixaríem la següent intervenció en
funció d’allò que contesti el director general. 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. No correspon al director
general mantenir un debat sobre el model d’estructura de la
televisió. Crec que l’estructura és una cosa que en tot cas s’ha
de debatre dins el Consell d’Administració i en funció i atenent
les coses que es demanin des del Govern al contracte programa
i també al que digui la llei. Ja li dic que el model d’estructura
que tenim avui garanteix un bon servei públic i aquesta és
l’encomanda que tenim.

Respecte d’altres detalls que em demana, quant a quins
perfils professionals, li reiter que el document que hem fet és un
document intern de feina, és una proposta de màxims i que parla
de categories, com de tècnics i com de periodistes
indistintament. En tot cas li reiter que lamentam que hi hagi
aquestes filtracions i que el sistema que es contemplaria sempre
seria mitjançant concurs-oposició. Efectivament aquí hi ha un
error en la terminologia, quan parlam d’internalització sempre
parlam d’internalitzar en tot cas places, no persones, perquè no
ho podem fer d’altra manera. El que sembla que algú encara no
ho ha entès o que pot crear confusió, un procés d’internalització,
d’entrada, posa en perill l’estabilitat laboral de tots aquells que
hi fan feina i obri la porta a aquells que no hi són, que puguin
ocupar aquells llocs de feina que, en lloc de ser (...) d’una
empresa, siguin de l’administració. Això és... bàsicament el que
crearia seria d’entrada un moviment, un petit tsunami diríem,
dins aquesta estructura, però això en tot cas és una observació,
una matisació que pos damunt la taula i que, per ventura, és
convenient sofrir-ho o no és convenient, però no correspon al
director general.

El director general o l’equip directiu no té interès ni en un
model ni en un altre, un té uns avantatges i un altre en té uns
altres i això, si vostè ha tingut la possibilitat de gestionar doncs
ho sabrà, avui es munta l’hospital de Son Espases on es posen
en marxa més serveis externalitzats. Vull dir l’administració
avança cap a un sistema molt més eficaç a posar en marxa
processos d’externalitzar serveis, però a vegades per les
circumstàncies que siguin convé internalitzar. 

Escolti’m, no és criteri nostre, això està damunt la taula.
Com que nosaltres no hem de prendre la decisió, el que hem fet
ha estat tenir la realitat que significa avui i plantejar la que
podria ser en una situació de màxims, analitzant tot un tema de
costos. Li repetesc que per prudència crec que no hem de parlar
públicament ni de places, ni de xifres, ni de categories, etc. El
que si li repetiré és que respon en tot cas a un tema de
contractació oberta que tendria tot el procés que marca la llei,
escolti’m, des de la convocatòria passant per funció pública,
hisenda, etc. El calendari, si s’hagués de fer això, hauria de ser
dins el termini d’enguany perquè és el que marca el contracta
programa, però estam en negociacions amb el Govern per veure
de zero a cent, que seria aquest document, en quin punt ens diu
el contracte programa que ens hem de situar perquè el que hi ha
és la decisió i la voluntat de fer estrictament allò que està en el
contracte programa. Això és el que farem durant els pròxims
mesos, que és el que ens marca el contracte.

Una cosa que abans he oblidat dir-li, efectivament jo si vol...
i vull reconèixer públicament que uns dels canvis més
importants que ha sofert aquesta televisió ha estat el clima de
complicitat, de feina i de confidencialitat que hi ha en el marc
del Consell d’Administració, hi ha hagut un canvi notable, és un
espai de feina, de confiança, de debat, tens i enriquidor, però si
vol i a causa de... el clima que hi ha hagut fins al dia d’avui,
compartesc amb vostè que és bo que se’n faci un bon ús,
d’aquest tipus de documents, idò crec que podem fer extensiu
aquest debat en el marc del Consell d’Administració, crec que
és bo que tots els membres del Consell d’Administració tenguin
també informació sobre què significaria segons quin escenari i
si vol em compromet en el pròxim Consell d’Administració,
dins el marc d’aquesta confidencialitat i sense aixecar falses
expectatives, donar una mica més d’informació respecte
d’aquest document i d’altres que tenim damunt la taula sobre
aquest procés, sempre i quan s’entengui que és un document de
feina i no pot en cap moment interferir o desvirtuar la feina que
es fa en el marc del contracte programa.

Repetesc: amb el Govern hem de complir el que diu el
contracte programa i aquest contracte programa l’haurem de
traslladar al Consell d’Administració que serà al final el que
tendrà la capacitat de fer o no fer aquesta convocatòria i sempre
si es fes alguna cosa seria només complint allò que diu el
contracte programa i amb un procés sempre obert i mai
d’internalitzar persones, sinó llocs de feina. El nombre, està per
discutir-se, s’ha de discutir en el marc de la comissió de
seguiment i s’haurà de dur al Consell d’Administració, però sí
em sembla interessant la proposta que sigui un tema del qual
s’informi més al Consell d’Administració i, ja que al final és el
Consell d’Administració el que haurà de decidir, que també
disposi de més elements de judici, si som capaços tots com fins
ara de mantenir la discreció en benefici de la continuïtat i
l’estabilitat de la feina que es fa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, efectivament,
això és així i crec que fa una bona feina, els representants del
Partit Popular al Consell d’Administració entre altres coses
aquest és l’encàrrec que tenen i també el criteri propi que tenen
totes i cadascuna de les persones que formen part d’aquest
consell d’administració. Són persones interessades en el bon
funcionament dels mitjans, així com també ho és el mateix
Partit Popular i així ho intenta expressar en totes les seves
compareixences, les seves accions, en ocasions criticant allò
pensam que no funciona i en ocasions entenent i donant suport
a allò que va endavant.

Pel que fa referència a aquest tema és imprescindible que
passi pel Consell d’Administració, entre altres coses perquè hi
ha... dins els mateixos estatuts es recull aquesta funció en aquest
consell d’administració, l’aprovació de la plantilla passa per
aquest consell i per tant requereix l’aprovació i el vot favorable
per tant de totes les persones que formen part d’aquesta entitat
i d’aquest organisme.

Li torn reiterar: em preocupa molt que hi hagi qualsevol
altre àmbit que tergiversi aquesta bona feina que es fa, crec que
és lamentable que el Govern en tot cas creï un organisme on no
hi és l’oposició, el Govern generi una àrea que intenti crear
continguts, crear maneres de fer dins els mitjans públics sense
que...evadint els mitjans que ens varen donar quan es va aprovar
aquesta televisió i que s’han donat actualment continuant i
donant continuïtat a molts dels organismes i tots i cadascuna de
les estructures que es varen generar al seu moment, si no s’han
canviat s’entén que són bones. El que ens preocupa és que es
generin estructures paralAleles, no participatives, que intenti
influir sobre aquesta estructura i que per altra banda que ho
facin tan tremendament malament que llavors aquesta
informació vagi a parar als mitjans públics on no correspon
aquest debat i sigui en tot cas si no hi ha informació definitiva
en aquest sentit.

Per tant, reclamam que efectivament es tracti aquesta qüestió
al Consell d’Administració; dos, reclamam que la Comissió de
Seguiment del Contracte Programa faci la seva feina si l’ha de
fer, però demanarem al seu dia i ens hi comprometem així ara
en aquest precís instant a reclamar que hi hagi una representació
de l’oposició en aquesta comissió perquè adquireixi la mateixa
responsabilitat i adquireixi el mateix bon funcionament que té
també el Consell d’Administració, i per últim demanam que hi
hagi seny en aquest procés, que no es doni per bo tot allò on
sonen campanes, sinó que es pensi molt, moltíssim, quins són
els mitjans públics que necessitam. 

Sí entenem que hi ha d’haver una proposta per part de
l’equip actual. Crec que està inclòs en el sou de les persones de
l’equip actual fer una proposta, han de tenir criteri sobre
aquestes qüestions i llavors ha d’estar a l’abast de tots aquells
que hi hem de participar d’alguna manera, també de l’oposició
a la qual desgraciadament en aquest procés de moment s’ha
obviat.

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, efectivament crec que
estam en un moment en què seria una llàstima que no fóssim
capaços d’aprofitar totes les sinèrgies i tota la bona voluntat que
des de distints fronts s’aporten perquè es consolidin i es
dignifiquin els mitjans d’informació públics. 

En aquest moment tenim el suport efectivament de
Presidència del Govern, de la Conselleria de Presidència amb la
signatura del contracte programa, es compleixen les voluntats
d’aquest contracte programa, s’ha obert aquesta comissió de
seguiment on es feia una feina per continuar el compliment
d’aquest contracte programa perquè siguin un èxit els
compromisos que ha adquirit el Govern i els que ha adquirit
també l’Ens Públic de Radiotelevisió. 

Seria una llàstima no aprofitar un moment en què la
Conselleria d’Hisenda ha fet front al deute històric d’aquesta
televisió i en què fa front als pagaments i a les aportacions
regulars per poder mantenir una tresoreria sanejada i no
engrunar els proveïdors que, bàsicament, són productores de les
Illes Balears en aquesta indústria emergent.

Seria una llàstima no aprofitar la bona intenció per part de
Multimèdia a les Illes Balears, la Conselleria d’Interior que ha
fet possible l’alta definició. Seria una llàstima en definitiva no
aprofitar el moment en què IB3 es converteix en un referent
informatiu on les audiències de la televisió i del diari digital
pugen i on en definitiva estam, crec, aconseguint bona part dels
objectius que ens plantejarem. 

Efectivament, queden moltes coses per millorar, però crec
que l’actitud del Govern, del Parlament, de l’oposició en el
marc del Consell d’Administració i en definitiva de tot aquelles
parts que influeixen i que aporten el seu granet d’arena seria una
llàstima ara no aprofitar un bon moment per consolidar el model
dels mitjans de comunicació públic a les Illes Balears. 

Per tant, aprofit l’ocasió per dir-li que intentarem estar a
l’alçada d’aquestes converses i que, en definitiva, no creem
falses expectatives, no obrim fronts innecessaris i crec que
l’objectiu que tenim els que gestionam aquests doblers públics
és fer un bon servei públic i crec que, en termes generals, més
enllà que evidentment es poden (...) moltes coses que també el
que requereixen és temps, aconseguim fer aquesta feina seriosa
i de servei públic amb un reconeixement d’audiències que, per
exemple, li puc dir que el mes de març hem tengut una pujada
d’un 48% respecte del març de l’any passat, no hi ha cap
televisió d’Espanya a cap territori que hagi tingut un
comportament d’aquestes característiques. 
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Per tant, ara és un moment en el qual bona feina, bona part
de la feina que s’ha fet comença a donar uns fruïts, perquè sense
deixar de fer una televisió de servei públic i sense apostar per
continguts que no són propis d’un mitjà de comunicació públic
aconseguim aquests bon resultats d’acollida en un entorn amb
molts manco doblers, amb una baixada d’un 40% del pressupost
i també intentant ser competitius dins un mercat publicitari. Per
tant, seria una llàstima que entre tots no sabéssim aprofitar
l’oportunitat que ens dóna el fet que els mitjans de comunicació
a les Illes Balears ara estiguin... on almanco pensàvem -i aquest
era l’encàrrec que teníem al contracte programa- posar-los.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

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 càrrecs que l’han
acompanyat.

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