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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta darrera sessió de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts, no darrera comissió de tota la legislatura, però sí
darrera de les compareixences per a l’exposició dels
pressuposts de les diferents conselleries i, com a darrera
compareixença, la de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. No sabem si també darrera comissió d’aquesta
presidència, perquè, com saben, en breu espai de temps a
determinar procedirem al canvi acordat.

Dit això, correspon, en primer lloc, que comuniquin si hi ha
substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Josep Carretero.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí a Marián Suárez.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger a Gabriel Barceló.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor a Joan Huguet.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President, Carolina Torres substitueix el Sr. Pere
Palau.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Isabel Llinás substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Miguel Jeréz.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Comunicades les substitucions, passam idò a la
compareixença de l’IlAlustríssim Senyor Director General de
l’Ens Públic ...

EL SR. COSTA I SERRA:

Disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un segon.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Passam idò a la compareixença del Sr. Director General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d’explicar els pressuposts d’aquests ens per a l’any 2008.

Assisteix l’IlAlm. Sr. Director General Antoni Martorell i
Reynés, acompanyat de Maria Magdalena Pascual Sancho,
directora d'Assessoria Jurídica i Sra. Francesca Jaume Soler,
directora de Gabinet.

Té la paraula, doncs, el director general Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. S’afegirà, supòs que ben aviat, també
el director financer qui ens ha d’acompanyar en aquesta
compareixença.

Bones tardes. Intentaré fer una exposició breu dels
pressuposts de l’Ens Públic de Radiotelevisió i de les seves
empreses de cara a l’exercici 2008. Bàsicament, com a grans
xifres, els diré les proporcions i més endavant els explicaré, tal
vegada, quines són les línies filosòfiques que marquen, o la
intenció política que ha de marcar la nostra gestió al front
d’aquesta empresa pública i de l’ens.

La previsió dels principals capítols de despeses de cara a
l’any que ve, són 6.910.000 euros en despeses de personal. En
compra de béns i serveis, 34.146.924 euros. Despeses
financeres, 4.077.000 euros, aproximadament. Inversions, 7
milions d’euros. Alliberament de passius financers, 473.000
euros. La qual cosa suposa unes despeses previstes de
52.615.389 euros.

La partida d’ingressos, hem fet una previsió d’ingressos de
13.250.000 euros, lleugerament per davall de l’exercici actual.

Les transferències corrents que és la subvenció directa de la
Conselleria de Presidència, de 19.137.000 euros, lleugerament
inferior a la de l’exercici actual.

I els ingressos patrimonials, que és una novetat en aquesta
etapa de gestió que hem obert, ara podem intentar aspirar als
228.000 euros.

I les transferències de capital, que serà la subvenció que ens
arribarà des del Govern, de 30 milions d’euros.

Aquests són uns pressuposts que, com vostès veuen, es
mouen molt en el mateix ordre dels exercicis 2005, 2007,
perdó, i 2006, surt més semblant al de l’exercici 2007, l’actual,
i són un punt de partida i el compromís que hem adquirit per
part de la direcció general i de l’equip actual, per intentar fer
una gestió més austera dels pressuposts d’IB3, amb dues
premisses molt lògiques: una, intentar gastar menys, i intentar
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aconseguir majors ingressos i donar major rendibilitat
comercial al producte que és una ràdio i una televisió pública,
tot i els condicionants que té un mitjà d’aquestes
característiques.

Per tant, tenim el compromís d’intentar gastar menys,
ingressar més i, com ja els vaig explicar a la primera
compareixença a la comissió de control, algunes passes ja hem
donat en la línia de poder estalviar alguns doblers i gastar una
miqueta menys.

D’entrada els diré que tenim la intenció d’introduir un
sistema de control de gestió de despesa, una eina que no
existeix actualment dins IB3 i que esperam que ens pugui donar
algunes millores, sobretot en l’eficàcia de la gestió, per tenir
major control, el qual, sense cap dubte, pot redundar en un
millor ús dels recursos econòmics que tenguem.

Tot i això, també ens trobam amb una sèrie de compromisos
fixos, que ja els vaig dir l’altra vegada que vendrien a ser una
xifra molt semblant als pressuposts que tenim actualment. És a
dir que, en definitiva, el que tenim amb aquest pressupost de
part del Govern, és garantir els doblers per poder pagar allò que
ens trobat signat. Però aquesta feina de revisió d’aquells
contractes que ens trobat és constant, és diària, avui ja tenim
alguns resultats i esperam que en els pròxims mesos puguem
avançar en aquesta línia. Estam revisant tots els contractes i
amb alguns hem aconseguit importants estalvis i esperam
poder-ne fer algun més endavant.

I sobretot la part més important d’aquest nou model de
gestió és que serà una feina que farem colze a colze amb la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, de tal manera que serà una
gestió a partir d’una constant informació que ens permetrà
poder apurar les despeses i millorar alguns ingressos. I sobretot
el punt de partida de la relació d’IB3 amb el Govern serà el
d’intentar que algunes despeses que assumeix avui IB3, les
quals són responsabilitat del Govern en el seu conjunt i no
pròpiament d’una televisió i d’una ràdio pública, doncs es
puguin assumir finalment per part del Govern i no sigui per part
d’IB3. Hi ha despeses que amb el model de gestió que hi havia
anterior, i per les circumstàncies que sigui, caien en mans de la
direcció general o caien en mans de l’ens públic i ara
intentarem que no sigui així, els parl principalment de dues:
unes són el transport i la difusió del senyal de Radiotelevisió de
televisions i ràdios d’altres comunitats autònomes i de
televisions locals d’aquí de Balears; són despeses que, en tot
cas, corresponen, si és que hi ha la intenció política,
subvencionar-les i ajudar des del Govern, no des d’una
televisió que, en principi, és un directe competidor d’aquells als
quals estàs ajudant. Per tant, per lògica, consideram que
aquesta és una despesa que pot ben bé assumir el Govern.

I una altra important, per la quantia, és la del patrocini o de
l’acord, el conveni signat amb el Real Mallorca, el qual inclou
una sèrie d’accions promocionals, no només per IB3 sinó
també pel conjunt de les Illes Balears, que esperam podem
comptar amb el suport del Govern per a aquesta història o, en
tot cas, cercar fórmules més imaginatives que ens permetin
alleugerir els costs d’aquest conveni. Aquesta seria la part dels
contractes més importants. Perquè es facin una idea, el
contracte del Real Mallorca és de 2.750.000 euros per a aquest

exercici del 2008; el contracte de les unitats mòbils amb
l’empresa Molde, el qual es va signar poc abans que hi hagués
el canvi a la direcció general, puja per a aquest any 2008 a
1.436.000 euros; perquè ho entenguin bé, és una espècie de
tarifa plana per fer serveis fora dels estudis d’IB3, és a dir, és
un cost que es tendrà es facin servir o no es facin servir les
unitats mòbils, nosaltres intentarem fer-les servir bastant ja que
ho pagam.

I després les altres partides molt importants pel que fa a
quantitats, serien els serveis balears de televisió, que serien els
serveis informatius, que pujarà per a aquest any 2008 uns 15
milions d’euros, i els de Salom que són els serveis tècnics, uns
7.429.000 euros, amb variacions del 3 i del 2% respectivament.

Hi ha la intenció de fer una reducció de despeses fixes, com
els deia, i ja s’han negociat alguns contractes amb empreses
com Novomedia, (...) i d’altres. S’estan revisant contractes o
relacions amb el COFUC, amb empreses de serveis que
actualment o no es fan servir perquè la direcció general
considera que no són necessaris o que encara no ens ha sorgit
la necessitat.

També tenim previst augmentar els ingressos amb les
operacions que els deia, la de comptar amb el Govern de les
Illes Balears per a algunes accions puntuals que consideram
que són responsabilitat seva i no de l’ens públic.

Hi ha previst intentar aconseguir remuneracions amb puntes
de Tresoreria, cosa que no s’havia fet fins ara i amb un càlcul
previ podríem arribar als 220.000 euros per any.

I també, com ja els vaig explicar en el seu moment, hi ha la
intenció de vendre la carpa i l’equipament tècnic de la carpa,
perquè no reuneix les condicions mínimes per garantir la
seguretat dels que treballen allà dins i aquesta alienació
d’aquests béns està estipulada, sortirà ben aviat a concurs, a
subhasta, perdó, la venda d’aquests materials, calculam que
podem tenir un ingrés aproximadament d’1 milió d’euros.

També hem introduït algunes mesures com és la reducció
dels salaris de l’equip directiu que ens ha suposat un estalvi
anual de 133.433 euros. El cost de l’equip directiu actual és
d’1.254.000 euros.

També s’han introduït mesures com l’estalvi dels
acomiadaments que varen venir com a conseqüència del canvi
de la direcció general i del seu equip directiu, varen tenir un
cost final de 130.000 euros, amb un estalvi de 96.989 euros.

I també hem introduït mesures d’estalvi en costs de
producció dels programes que encarrega IB3 ràdio i televisió,
circumstància de la qual momentàniament n’estam notablement
satisfets, perquè hem aconseguit fer més producció pròpia que
no es feia abans; és a dir, avui IB3 fa més programes de
televisió fets aquí a les Illes Balears, perquè es facin una idea,
hem passat d’un 17% que es feia l’any 2006, actualment estam
fent una producció pròpia -estic parlant de memòria- que
estaria envoltant del 25 i del 30%. Per tant, aquest augment és
considerable. Hem augmentat la producció pròpia, feim més
programes aquí, amb les productores de les Illes Balears; no
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compram tants de programes fets a fora o a empreses de fora
que els venguin a fer i, a més, els feim més barats.

Actualment hem introduït una despesa de cost/minut a
televisió d’un 22% i a la ràdio del 53%.

Si bé és cert que també els he de reconèixer que no ens
conformam amb el producte audiovisual que es fa avui, perquè,
com els vaig explicar, va ser un canvi de programació fet amb
gairebé 30 o 40 dies; volem millors programes de televisió i
sabem que això per ventura també tendrà uns costs, però volem
programes de televisió fets a les Illes Balears amb empreses i
professionals de les Illes Balears i, en tot cas, que puguin
importar coneixement i now how d’empreses de fora. En això
estam, per això faig aquesta referència quan parl de costs de
preu per minut.

I la part més dura per a la nova direcció d’aquest ens de
Radiotelevisió serà fer front al deute d’IB3 ràdio i televisió,
que per a enguany en el pressupost és de 4 milions d’euros els
costs just dels interessos, perquè l’amortització no començarà
fins a l’any que ve amb alguns dels crèdits i, per tant, és una
càrrega que suportarem amb certa dignitat dins aquest exercici
2008 i que haurem de cercar la fórmula de sortir-ne en exercicis
futurs, quan arribin les amortitzacions. Hi ha crèdits que
s’acabaran de pagar l’any 2034.

I aquestes serien les línies bàsiques de quina és la intenció
d’aquest equip directiu de cara al curs que començarà. Per tant,
intentant resumir, tenim un pressupost semblant al de l’any en
curs, a l’any 2007; sabem que serà difícil però que anar cap
aquest objectiu ja hem fet camí en el sentit de reduir algunes
despeses i intentar augmentar alguns ingressos. Avui és
dimecres, ahir, dimarts, ja va sortir el concurs per a l’exclusiva
de publicitat, per tant també esperam que els temes de
publicitat es reactivin i que IB3 compti amb un equip de
comercials i amb un suport comercial que ens permeti
augmentar aquests ingressos.

També els he de dir que avui mateix ens hem posat en
contacte amb FORTA, l’associació de televisions
autonòmiques, per comunicar-los que tenim intenció, que
volem entrar dins la comercialització de la FORTA. La
comercialització de la FORTA és una àrea en la qual hi
participen no totes les televisions autonòmiques, sinó aquelles
que ho han volgut; FORTA disposa d’un equip de comercials,
especialment a Madrid i a Barcelona, els quals entren dins els
circuïts comercials per poder vendre espais publicitaris a les
televisions autonòmiques. IB3 entrarà dins aquesta
comercialització, per tant IB3 tendrà més publicitat, IB3 tendrà
més ingressos de cara a l’any 2008. Calculam, ens diuen des de
FORTA que podríem arribar a uns ingressos que oscilAlen entre
els 600.000 i 1 milió d’euros d’aquesta comercialització
externa per part de la FORTA. Més encara, es poden millorar
algunes coses si passa, com han sentit, avui sortia publicat, que
Televisió Espanyola i les televisions de FORTA han fet una
oferta per tenir l’Eurocopa de futbol d’aquest estiu, perquè les
televisions de FORTA han considerat que era bo tenir
productes propis conjunts que es puguin comercialitzar de
manera conjunta i en exclusiva. El cas de l’Eurocopa podria ser
una bona oportunitat perquè ens permetria oferir un producte
en exclusiva.

En aquest acord amb Televisió Espanyola els vull matisar
que passa perquè, a grans trets, Televisió Espanyola tendria els
drets del partit inaugural, de la final i del partit de la selecció
espanyola, i la resta, el paquet més gros, seria per a les
televisions autonòmiques i aquí entraria IB3. És una oferta que
es pot tancar o pot quedar en això, en una oferta. Per tant, totes
les idees i totes les oportunitats que tenim les aprofitam i anem
a veure si podem complir aquests pressuposts. No ha estat
possible en els anys anteriors, en què sempre hi ha hagut un
desajust, l’any passat de 30 milions d’euros i enguany de 25,5
milions, i aquest és l’objectiu i les intencions del nou equip
directiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Procedeix ara suspendre per un
temps màxim de 45 minuts la sessió, per tal de formular les
preguntes i les observacions. Si els portaveus ho troben oportú,
podem continuar?

Doncs, la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, gràcies per donar-me la paraula i
també gràcies per totes aquestes compareixences que hem
compartit amb el pressupost del 2008. També, com no podia
ser d’altra manera, donar l’enhorabona a la nova presidenta, la
Sra. Antònia Gener, de cara a presidir aquesta Comissió
d’Hisenda.

Gràcies també al Sr. Martorell, per la vostra assistència avui
aquí, i als membres de l’equip que us acompanyen.

Entenem que els pressuposts d’enguany seran com un punt
de partida, diríem, de futur, més que no un retorn al passat o
una mirada al passat, per tant partim d’aquesta idea de futur,
amb una visió, això sí, realista i que ens permetrà, així i tot, dur
endavant una televisió que esper que sigui molt més
professional i guiada més criteris estrictament periodístics.

També agrair-vos i felicitar-vos pel fet de la dignificació de
la llengua catalana que s’ha dut endavant des d’aquest nou
projecte, aquest nou equip d’IB3.

També, òbviament, lamentar una mica el deute heretat,
perquè som conscients que els deutes heretats, encara que de
vegades no queda més remei que tenir una part de deute, sí que
d’alguna manera condicionen la feina d’aquest futur i
òbviament també fan que sigui una feina molt més encotillada
i amb una programació ja feta i que s’ha de continuar pagant.

Només un parell d’aclariments una mica més concrets. El
primer aclariment, la primera pregunta que us faria seria que,
per tal d’aconseguir una televisió més pròxima als ciutadans de
les Illes Balears, perquè la gent d’Eivissa o la gent de
Formentera deixem de pensar que això és la televisió de
Mallorca, la televisió dels mallorquins, per tant quines
inversions, quins projectes teniu per tal d’apropar IB3 a les
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altres illes del conjunt de les Illes Balears? Aquesta seria una
primera qüestió.

Després també, demanar-vos si l’estructura aquesta heretada
d’empreses que marquen una mica l’estructura d’IB3, si pensau
que aquesta estructura empresarial, heretada d’aquesta anterior
etapa, és un handicap o no de cara a millorar el finançament,
els pressuposts d’IB3.

Després també, heu parlat de la producció pròpia, ens heu
dit, ara just fa un moment, que aquesta producció pròpia ha
augmentat i que augmentarà; és a dir, quines inversions fareu,
més en concret, per tal d’estimular-la.

Una altra qüestió és, hem vist una mica els baixos nivells
que hi havia de publicitat aquests darrers temps; no ho sé, si ens
poguéssiu explicar una mica com es farà front, amb quina
estratègia, de cara a millorar el mercat publicitari d’IB3.

També ens agradaria una pregunta que ja també us vàrem
fer a la compareixença i que com que avui el company de
Formentera no hi és, però jo també som de Formentera, per tant
li faré la pregunta, és quina partida tenim per fer front a tot el
projecte que ja es va fer de començar la xarxa d’implantació de
la TDT a Formentera i a la resta.

I per part meva, res més. Gràcies i animar-vos a continuar
en aquesta línia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President. Per a mi també ha estat un plaer compartir
aquestes sessions amb vostè i el futur és inescrutable, senyores
i senyors diputats.

Primer de tot, agrair al director general d’IB3 la seva
compareixença, acompanyat dels alts càrrecs. Compartir des
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina les línies mestres i els
grans trets que ens ha explicat dels pressuposts de l’ens públic
de Radiotelevisió. Reafirmar-nos en l’enhorabona dels canvis
que s’han produït en tant poc temps a IB3, pensam que aquesta
política de pluralitat i aquesta aposta per la normalitat i de la
utilització de la llengua pròpia de les Illes Balears és important
i s’ha fet amb molta rapidesa i amb molta eficàcia, i això està
íntimament relacionat amb els pressuposts. Perquè des del
nostre grup parlamentari consideram que si val la pena fer
l’esforç econòmic que hi ha darrera IB3, és evident que això
val la pena en la mesura que aquest canal de televisió serveixi
a uns objectius molt concrets, uns objectius que estan
íntimament relacionats amb la normalització de la llengua
catalana i de la seva cultura. Per tant, consideram que en la
mesura que IB3 acompleix aquesta funció, té sentit fer aquest
esforç financer per part de la comunitat autònoma.

De la seva intervenció destacaríem l’aposta per la producció
pròpia. Pensam que efectivament també un dels objectius d’IB3
és promoure la indústria audiovisual de les Illes Balears i

evidentment si hi ha moltes més productores de les Illes Balears
fent programació per a IB3 i si, a més a més, aquestes
productores ho poden fer a uns preus més baixos, evidentment
pensam que aquest és el camí correcte i per això l’encoratjam
a continuar en aquesta línia.

És evident que una televisió pública és molt cara, és evident
que també els seus gestors han de fer esforços per gastar menys
i intentar tenir el màxim d’ingressos possibles i per tant pensam
que aquest és l’esforç que vostè ha fer i també és l’esforç
perquè no es produeixin els desajustos pressupostaris i que en
altres exercicis s’han anat produint i que han generat aquest
enorme deute que arrossegam a IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. També l’agraïment per aquest
període de presidència, crec que mai la presidència d’una
comissió havia estat un assumpte políticament tan important en
aquesta comissió, però, en aquesta comunitat autònoma; però
bé, l’important és que mentrestant la presidència s’ha dut bé i
quan hi hagi una nova presidenta també es durà bé, ben segur.

Benvinguda al director general d’IB3 i al seu equip. Crec
que en el principi d’aquesta legislatura, quan hi va haver el
canvi polític, hi havia molts d’aspectes en què s’esperaven
canvis i crec que una de les qüestions en què s’esperaven
canvis és l’aspecte de la Radiotelevisió autonòmica d’IB3. Jo
crec que els canvis, a més, necessaris en moltes qüestions, i ja
hem parlat altres vegades de la necessitat que hi hagués canvi
en la política informativa, d’imparcialitat, d’objectivitat, de
pluralitat, també en la política lingüística. Crec que avui la
compareixença del director general posa de manifest que també
eren necessaris canvis en la gestió econòmica.

Crec que aquests desajustos dels anys anteriors, aquest
deute, parlen d’un model de forat econòmic el qual s’havia de
corregir, per tant benvingut sigui l’objectiu de fer una gestió
econòmica més apurada i més austera i en aquest sentit mesures
que tenen un vessant pedagògic important, com reduir els
salaris de l’equip directiu, nosaltres les apreciam i pensam que
són positives.

L’objectiu de gastar menys és positiu; l’objectiu d’ingressar
més també és positiu. Tenint en compte que aquí hi ha una
reflexió a fer, que la pujada dels ingressos no ha d’anar a costa
de la qualitat; crec que hi ha televisions, i crec que precisament
hi ha televisions autonòmiques que posen de manifest que és
compatible un bon nivell d’audiència amb la qualitat, crec que
aquest ha de ser l’objectiu d’una televisió pública, ha d’intentar
ser competitiva, ha d’intentar ingressar, però no ha de renunciar
ni a la qualitat ni a la vocació de servei públic.
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Com ha dit el portaveu anterior, també apreciam d’una
manera especial aquest objectiu, que hi hagi més producció
pròpia i més programes fets a les Illes Balears.

I per part meva, poca cosa més. Crec que hi ha una qüestió
que també va ser polèmica durant la legislatura anterior, que
són les condicions laborals de treballadors d’empreses
contractades per IB3, són coneguts els casos d’SBT, de Salom;
sabem que és un tema difícil, perquè la relació laboral directa
no és amb IB3, però també des del nostre grup tenim
preocupació que una entitat pública i amb doblers públics no
hagi de ser un exemple tampoc de condicions especialment
precàries i especialment dolentes per als treballadors. I en
aquest sentit, també, qualsevol esforç que es pogués fer
nosaltres el veuríem amb molta simpatia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. I com no pot ser d’altra manera i
sumant-me també a la mostra de la resta de grups
parlamentaris, agrair la feina destacada d’aquest president i
d’aquesta Mesa, la qual ha fet i ha dut endavant totes aquestes
compareixences, assumint la responsabilitat que això pertoca
i assumint també l’esforç no tan sols intelAlectual, sinó també
físic. I amb una mostra de tarannà, també donar la benvinguda
a la persona que dugui al capdavant aquesta comissió que en el
seu moment també li traslladarem l’enhorabona.

Agrair a la presidència i al Sr. Martorell i entrant ja en
matèria, als seus assistents i als seus acompanyants en aquesta
darrera comissió.

I destacar, molt breument, coses que crec que han estat
bastant importants i és que vostès assumeixen un ens de dret
públic amb un gran deute, amb un deute proporcionat per una
mala gestió de l’anterior govern, però és evident que ja no
podem parlar més del que ha passat i hem de parlar del que ha
de passar. El present d’IB3 demostra que és un canvi total en
la seva gestió; que ha de ser una televisió basada en fer el
millor amb el que hi ha, i vostès així ho estan demostrant,
perquè és una direcció que ha assumit la seva feina amb
responsabilitat i acomplir, com molt bé deia la companya del
Grup Mixt, amb criteris estrictament periodístics.

Vostè parlava d’una gestió austera amb la creació d’una
eina del control de gestió de despeses. Creim que és una eina
bastant important i necessària per intentar aconseguir i tenir el
millor ús dels recursos, i també parlava de la importància del
producte fet aquí, i és que aquí hi ha el quid de la qüestió,
creim nosaltres: aprofitar els avantatges que té el fet de tenir
una producció pròpia fa que aquesta televisió de cada vegada
i poc a poc vagi cap endavant i vagi poc a poc i tira-tira també
liderant una audiència que amb el temps anirà augmentant.

Mesures d’estalvi en costos de producció. És evident que
allò que hi ha dins IB3 ara és d’intentar -el que deia abans-
intentar fer el millor amb el que tenim, i aquestes mesures
d’estalvi crec que són les idònies perquè hem d’intentar reduir
la majoria de despeses i augmentar els ingressos, com molt bé
deia vostè amb un exemple com és el tema del contacte amb
FORTA que avui han pogut tenir i que creim que a més ha de
ser una cosa molt important per entrar dins la comercialització.

Jo seré molt breu i ja amb això vull acabar. Destacar per
part d’aquest grup parlamentari la valentia d’aquest equip
directiu quant a la gestió d’aquesta televisió pública, i, bé, jo
només encoratjar-lo perquè aquest vaixell que vostè lidera i que
tal vegada té qualque forat, de ben segur que arribarà a bon
port.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. I pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, president. Sumar-me, exactament igual que
els altres grups, a l’agraïment per la seva dedicació a aquesta
presidència, i també donar la benvinguda a la nova presidenta
i celebrar que les coses hagin tornat a allà d’on no havien
d’haver sortit mai, que era a aquest grau de consens que sempre
hi havia hagut dins el Parlament de les Illes Balears.

Donar la benvinguda al director i a tot el seu equip que
l’acompanya per la seva compareixença i per les explicacions
que ens ha donat, i si em permet jo seguiré una miqueta el guió
que tenim nosaltres en el nostre pressupost. Vostè té una
miqueta més d’informació de la que tenim nosaltres, més
desglossada, però que nosaltres el seguiríem.

Jo en primer lloc dir-li que, bé, que ens pareix un pressupost
optimista per part seva, el fet que en aquest cas hi hagi el
pressupost de l’ens i després hi hagi el pressupost de les
societats, que els pressuposts de les societats són més
estimacions, més estimacions (...), però són més estimacions
que vostès pensen que tendran de despeses i ingressos, i que
pensam que és un pressupost, com he dit abans, optimista, un
pressupost que segueix exactament la mateixa línia; és una línia
nosaltres diríem continuista i aquí on pràcticament té el mateix
model de finançament, és a dir, aquest aval que ha de signar el
Govern d’aquests 30 milions d’euros més aquests 9 milions i
busques d’euros d’ingrés que fa la comunitat.

Bé, nosaltres en aquests temes li farem una sèrie de
preguntes i no tenim molta dificultat per reconèixer que en
principi ens pareix bé; el que passa és que ens costa més
entendre com la gent que durant quatre anys ha criticat aquest
model de finançament, ha criticat aquest model de televisió,
avui de cop i volta tot són enhorabones i hem aconseguit un
gran canvi. Jo diria que a nivell pressupostari el canvi...,
evidentment quan hi ha un nou equip sempre hi ha canvi, jo
crec que hi ha de ser, però pràcticament segueix el mateix
model i segueix exactament la mateixa línia. 
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Nosaltres hi ha coses que ens preocupen i li farem una sèrie
de preguntes sobre el pressupost. Veim que vostès finalment
han canviat..., de capítol 2 han passat pràcticament a
transferències corrents, aquests 3,5 milions d’euros. Jo
m’imagín que és una cosa totalment pressupostària, que el
capítol 4 de (...) multimèdia i són pràcticament els mateixos
doblers, no ho he sumat exacte però són exactament els
mateixos doblers que passen a aquest capítol 4 i crec que és una
cosa que, bé, simplement és una qüestió tècnica i ens agradaria
que ens ho aclarís.

I després ens agradaria ja passar directament al pressupost
de la televisió, aquí on ens agradaria que ens fes una miqueta
una explicació. És a dir, veim que el capítol 2, de despeses (...)
corrents augmenta de 14.908.000 euros a 25.596.000 euros, i
en canvi el capítol 6, aquí on són inversions reals, passa de
19.130.000 euros a 100 milions d’euros. Ens agradaria que ens
explicàs el perquè i el motiu que ens baixin en aquest cas les
inversions i ens pugi tant la despesa corrent.

Nosaltres després també en temes d’ingressos ens agradaria,
si ens ho pot dir a dia d’avui, si vostè ja té les xifres, a veure si
aquestes previsions d’ingressos que hi va haver en temes de
publicitat si aquests 12 milions d’euros s’han complit. Veim
que vostè augmenta encara a 500.000 euros aquestes previsions
d’ingressos, i a nosaltres és aquí on ens comença a preocupar,
primer saber si s’han complit aquestes expectatives i llavors si
vostè considera que amb el nivell d’audiència que té en aquest
moment la televisió idò no pot perjudicar que les empreses
puguin apostar per posar publicitat a la televisió o a la ràdio de
les Illes Balears. Nosaltres pensam que sí, el negoci és el
negoci i les empreses posen publicitat allà on realment es veu,
i a pesar que aquest ball de xifres que es manegen d’audiència,
que a vegades vostè mateix va reconèixer i a vegades quan ens
ho expliquen tampoc no ho entenem molt bé com es pot
conèixer amb exactitud el nombre d’espectadors que té una
televisió, però bé, d’alguna cosa ens hem de fiar, i jo crec que
les empreses també es fien d’això, i aquesta baixada potser
d’aquest 8% d’audiència, de mitjana d’audiència, és a dir, no
parlem de programes puntuals com puguin ser els informatius,
sinó de mitjana d’audiència, hagin baixat a més de la meitat.
Això ens preocupa, perquè pensam que aquests 12 milions
d’euros és una de les principals fonts de finançament que té en
aquest cas la televisió; ens agradaria saber si realment vostès
fan comptes (...).

A nosaltres ens agradaria que ens aclarís això i no entrarem
molt més en el fons de la qüestió. Hi ha moltes coses que amb
les dades que ens ha donat vostè ens tornarem a estudiar, i amb
aquesta informació que nosaltres ara demanam preparem una
miqueta la intervenció en el plenari i hi haurà coses que
evidentment el gran debat el deixarem per al plenari. Però
bàsicament en aquesta línia, perquè crec que el tema de la
televisió ningú no pot dubtar que el Partit Popular va creure en
la televisió, una cosa que va ser molt criticada, la posada en
funcionament; és a dir, posar en marxa una televisió i una ràdio
de les dimensions que té en aquest cas a les Illes Balears no és
fàcil ni senzill; o la pagues o t’endeutes, això està claríssim, és
a dit, o et duen els doblers per invertir-los o ho has de fer amb
crèdits. Bé, es va optar en aquest cas per la fórmula
d’endeutament i a nosaltres ens agradaria saber, també, amb el
contracte programa que va ser aprovat pel passat consell de

direcció, cosa que jo crec que va tenir el suport de totes les
formacions polítiques, com fan comptes afrontar-lo vostès, si
realment fan comptes dur-lo endavant; crec que hi havia un
compromís no només de congelar el pressupost del 2007, sinó
que hi havia una reducció en el tema d’endeutament. Ens
agradaria saber com fan comptes plantejar aquest tema.

Bé, i amb aquesta informació després a nosaltres ens
agradaria potser fer una sèrie de preguntes més, però en
principi aquestes són les preguntes que tenim per fer.

 Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar, Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Agrair els comentaris i les propostes
dels senyors diputats, sobretot perquè s’han centrat vostès en
els temes del pressupost; tot i que la majoria de vostès formen
part de la comissió de control agrair-los que haguem centrat el
debat en això perquè era sobretot el que dúiem preparat avui,
el tema de doblers i d’intenció i de direcció, de quin rumb hem
posat a aquest vaixell, com deia el Sr. Dalmau.

Sra. Marí, quant a aproximar IB3 a les illes els vull dir que
una part de la intenció que hi ha en aquest pressupost està, com
vaig dir en el seu moment, a poder tancar acords amb els
consells insulars. Estam en un punt en el qual hem posat
quantitat i hem posat intencions però encara no ho hem pogut
materialitzar, i sí que li puc dir que hi ha bona predisposició
tant pel Consell de Menorca com pel Consell d’Eivissa per fer
un acord que permeti que hi hagi més programació pròpia de
cada illa a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i que això també
serveixi per dotar IB3 de majors recursos econòmics i oferir un
servei en aquestes illes. A mi m’agradaria poder-ho fer amb
motiu del tercer aniversari d’IB3, que serà dia primer de març,
i és bo tenir una intenció i un objectiu. Després es tracta,
sobretot quan un ho diu aquí davant, de complir-lo, i en això li
puc assegurar que hi feim feina constantment.

Quant a la publicitat, quina estratègia tenim. Tenim
l’estratègia que té dues potes. Una és aquesta comercialització
de la FORTA, és a dir, som una televisió més que es ven des de
Madrid i Barcelona per posar publicitat; les grans marques, que
sabem que avui en dia el millor suport publicitari és la
televisió, aposten estratègicament per anar a un gran públic
amb les televisions estatals de més impacte, i després fer una
feina de pluja fina i arribar als racons de la població a través de
les televisions autonòmiques i aquí IB3 és interessant des del
punt de vista comercial i no és que hem demostrat interès, és
que ja hem demanat que volem ser-hi i hi volem ser dins
aquesta campanya de Nadal, que és quan hi ha un augment de
consum i on en principi podríem tenir més publicitat. Això que
els dic és tan fresc com que és la voluntat que hi siguem, i el
departament comercial ja hi fa feina. Ara veurem també fins a
quin punt les altres televisions autonòmiques posen facilitats o
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barreres perquè entri una televisió més en aquest pastís
publicitari que es reparteix a tot l’Estat.

I quant a la implantació de la TDT, IB3, com a televisió que
està dins la televisió digital terrestre, i a més amb dos canals
d’ús múltiple, per tant d’una manera còmoda i avui ja emet, vol
tenir una plena implantació en televisió digital terrestre, però
això és un altre tema que no correspon, consideram nosaltres,
a IB3 televisió, sinó que correspon al Govern, a la conselleria
pertinent, i pot comptar que nosaltres tendrem no el seu interès,
sinó un poquet més, perquè la implantació sigui total d’IB3 a
totes les Illes. Sí que li vull dir que el servei que avui l’empresa
Tradia-Abertis presta a IB3 pel senyal de televisió, transport i
difusió del senyal de ràdio i televisió, és excelAlent, tan bo com
car, però és excelAlent; avui sortim amb molt bona qualitat, amb
una àmplia cobertura, però això té un cost i és salat, com diuen.
Però, vaja, també és vera que fer televisió o ràdio si no t’han de
veure i sentir és una tudada de doblers. Per tant comptam amb
aquesta despesa i volem també aquesta implantació màxima.

Al Sr. Melià li he de dir que, efectivament, per a nosaltres
també és molt, molt important el tema de contribuir a aquesta
normalització lingüística, a aquest prestigi de la nostra llengua,
conscients d’aquestes modalitats lingüístiques que hi ha a les
Illes Balears, reconeixent la unitat del català, sense complexos
a l’hora de fer servir el català vengui d’on vengui, però
conscients que hem de ser nosaltres que hem d’aviciar i estimar
sobretot el parlar del català que tenim a les nostres illes. Per
tant també és previst que tan aviat com hi hagi actors això
avançarà i molt. La nostra previsió d’augmentar el doblatge de
producció aliena aquí a les Illes Balears, la voluntat hi és i ja
s’ha demanat, i avui la limitació no és ni pressupostària per part
d’IB3 ni d’intenció, és una qüestió que no hi ha actors a
bastament avui per fer totes les hores de doblatge que IB3
reclama i vol. Per tant ja feim les primeres passes en el punt de
poder fer algunes qüestions com és introduir actors de les Illes
Balears que es facin a Catalunya, o poder revisar textos de
pelAlícules que s’estiguin doblant a Catalunya i que després han
de venir a IB3 de manera que també s’hi puguin incloure ja
siguin algunes variacions que serveixin també per enriquir la
llengua, vull dir una llengua que també ha d’introduir i ha de
donar cabuda al balear, al català que es parla a les Illes Balears,
i per tant també treballarem en el sentit que hi hagi actors i que
també en els textos hi hagi terminacions verbals, pronoms,
substantius que puguin enriquir el català amb les aportacions
que faci el català de les Illes Balears. Per això també ho feim i
els dic que si avui encarregam una pelAlícula, en tenim per sis
mesos, per poder-la veure, però els dic que avui ja hem
encarregat sèries de ficció que aniran a prime time i que tan
aviat com estiguin doblades -per a això n’hi ha mig any- les
tendrem. 

Per tant els transmet la necessitat d’aquest temps que han de
menester les coses perquè no tot és tan bo de fer com demanar-
ho, sinó que s’ha de poder fer, i en televisió els resultats es
veuen a bastant llarg termini. Per tant els trasllat aquestes
intencions pel tema del català que comentava el Sr. Melià i que
efectivament crec que justifiquen bona part del pressupost que
s’hi dediqui en aquesta televisió.

Com també els vull anunciar que reduirem els esforços
econòmics d’IB3 en matèria de..., quina expressió faria servir?,
de suport lingüístic. Vull explicar-me. S’han donat tantes
facilitats a les empreses, als periodistes que fan feina per IB3
a l’hora de traduir i corregir textos que avui hem creat el mal
vici i la manca d’esforç per part dels professionals. Per tant
intentarem cercar el punt d’equilibri entre baixar aquest servei
per promoure l’esforç per part dels professionals. Després de
tres anys no pot ser que no hi hagi professionals que tot sols
escriguin bé la nostra llengua, sobretot gent que està llicenciada
i que té un nivell de català homologat i que és gent de Balears
i de Catalunya. Per tant crec que s’ha d’exigir a gent que té un
nivell intelAlectual i de coneixements i professionals que també
sàpiga escriure bé la nostra llengua, i això ens ha de dur a un
estalvi de doblers. Per tant en aquesta línia també introduirem
algunes mesures, amb prudència, perquè el que no podem
consentir és que a IB3 es facin faltes d’ortografia o es parli
malament, més enllà d’allò que és inevitable que és el directe,
però sobretot en allò que es pugui evitar hi hem de fer feina,
però motivant aquesta feina pròpia del professional.

Al Sr. Llauger comentar-li que efectivament s’han fet
alguns esforços -ens consta però no és feina nostra, però sí que
també compartim aquesta preocupació- per les condicions
laborals dels treballadors, especialment dels de la gent de
Salom, i ens consta que hi ha hagut una millora salarial
important i lineal per a totes les categories i que aquest
augment salarial en alguns casos han suposat un 30% més de
sou, i ha estat un esforç que ha fet l’empresa. Són temes que
serien molt bons de resoldre amb doblers, però tampoc no
tenim doblers per fer tota la televisió que voldríem fer; per tant
haurem de ser capaços de cercar prioritats i en tot cas sí
demanar a les empreses que ofereixin unes condicions òptimes
per als treballadors i que sobretot no reverteixin en problemes
per a un servei públic que són la ràdio i la televisió de les Illes
Balears. Per tant no hem arribat a la meta però anam per bon
camí per suavitzar aquesta circumstància.

Sr. Dalmau, dir-li que esper arribar a bon port i compt amb
la seva ajuda i amb les bones paraules, pot comptar-hi. I
sobretot entenguin que una televisió d’aquestes característiques
necessita d’uns canvis de rumb suaus, i sí que n’hi va haver de
grossos i importants amb el canvi de direcció, i hem de ser
capaços de deixar que les coses madurin. Per tant hi va haver
canvis, que hi havia bona part de la societat que els demanava,
que el producte els havia de menester, que consideràvem que
s’havien d’introduir, i ara hem de menester una mica de serenor
i posar aquest vaixell en bona direcció i que arribi a bon port.

Com a mesures també d’estalvi econòmic que vostè em
comentava, dir-li que per primera vegada hem introduït una
mesura que consisteix a assignar uns doblers a cada directiu: el
responsable d’antena té un pressupost, el responsable de
comunicació un altre, el responsable de relacions institucionals
un altre, el responsable de ràdio en té un altre..., cadascú sap de
quin pressupost disposa i és responsable d’aquella partida.
Aquesta circumstància, com es pot imaginar, ens està duent
molts de problemes interns perquè tothom vol tenir molts de
doblers, però hi ha els que hi ha, i després de passar aquesta
etapa lògica de l’esforç i les ganes de cadascú de fer moltes
coses dins el seu departament esperam que ens serveixi també
per poder complir al màxim el que puguem aquest pressupost.
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Al Sr. Pastor dir-li que compartesc plenament els seus
qualificatius. Jo seria més exagerat: és un pressupost optimista,
ilAlusionant, fantàstic i preciós; ho és, i ho aconseguirem o no,
però ho intentarem, li ho assegur. És un pressupost
d’intencions, és un pressupost que avui el paper aguanta i que
intentarem -li ho assegur- complir-lo. Si arribam a complir-lo
en un cent per cent per ventura serà un èxit, i si ho aconseguim
en un 60% serà un èxit no tan reeixit, però també hi haurà un
producte que mostrarem, per tant veurem aquesta història com
acaba. Li assegur que és un punt de partida i un compromís que
tenim amb el Govern. Com també tenim una cogestió d’aquest
pressupost amb el Govern i sabem que el Govern també
s’implicarà a trobar solucions perquè aquest govern hi creu, en
la televisió pública de les Illes Balears i en la ràdio.

Per tant ho volem fer, i dir-li sobretot que jo hi crec,
personalment; hi crec avui, hi crec ahir, hi crec fa cinc anys, i
hi crec fa quinze anys, que vaig començar a feina en el primer
mitjà de comunicació públic que tenia el Govern de les Illes
Balears, que es deia Ràdio Jove. Vull dir que jo hi crec, en un
mitjà de comunicació públic, i crec en IB3, i li repetesc que
s’han fet coses extraordinàries, i crec en el model,
particularment crec en un model d’externalització que funcioni
i que doni uns marges de gestió més eficaços i eficients. Per
tant hi crec. Altra cosa després és la capacitat que tengui un
d’arribar a aquests objectius. Per tant, en el model de televisió
d’IB3, avui hi crec, per ventura jo personalment hi hagués anat
més poc a poc, no en dos dies, i hagués donat una mica més
d’evolució a aquesta història, però tampoc no és intenció meva
parlar del passat d’IB3 sinó sobretot centrar-nos en el futur
d’IB3 Ràdio i Televisió, que és el que ens té avui asseguts aquí
i cap on hem de mirar. Per tant el futur és aquest i el nostre
compromís és aquest i veurem si som capaços de complir-lo o
no al cent per cent.

Aterrant al detall que em comentava, crec que hem baixat
els ingressos en 500.000 euros de publicitat. Vostè m’ha dit que
els apujat però, vaja, també és un matís perquè parlaríem en tot
cas de poc més d’un 7 o un 8% d’error, però segons les meves
dades l’exercici del 2007 eren 13.994.000, i ara anam a
13.250.000. El que m’han passat..., però vaja, en principi el que
li vull dir és que estam intentant que es compleixin els objectius
dels ingressos que s’havien previst, aquí hi ha patrocinis i
publicitat, ho estam intentant i en tot cas amb la supressió
d’alguns productes estam intentant recuperar uns altres ajuts.
També aquí entrarien els acords que hi ha proposats en el
Consell de Menorca i d’Eivissa, i esper que entre la
comercialització de la FORTA i amb el nou concurs amb
aquesta nova empresa exclusivista de la publicitat puguem
arribar un poc més lluny. 

Per què?, idò perquè nosaltres no posarem barreres ni al
tipus d’anunci i a la quantitat d’anuncis que puguem suportar.
La publicitat d’IB3 estava condicionada amb l’anterior direcció
a dos criteris, molt raonables, molt respectables, però hi eren:
poca publicitat i de qualitat. Bé, això et garanteix un producte
exquisit, caviar televisió, si m’apures, quan parlam de
publicitat, però et redunda en una manca d’ingressos. Nosaltres
farem un sacrifici en el sentit que marcarem uns estàndards de
qualitat mínims, però si la publicitat són doblers, benvinguts
siguin i endavant, perquè no estam en unes circumstàncies per
renunciar a segons ingressos. I quant a la quantitat de publicitat

està marcada per llei quina és la quantitat de publicitat que es
pot suportar en televisió per hora, i mentre complim la llei crec
que ningú no podrà qüestionar el que farem. Per tant obrirem
les portes a la publicitat i cercarem tot tipus d’anunciant, i
incentivarem amb mesures comercials tan agressives com pugui
fer una televisió pública per intentar augmentar aquests
ingressos. M’agradaria que fossin no 13 sinó 15; ara, quants
n’aconseguirem?; depèn de la gestió d’aquesta nova empresa
que guanyi el concurs i depèn de com respongui la
comercialització de la FORTA i depèn dels productes que
siguem capaços de comprar a través de FORTA, i depèn del
que puguem tenir en exclusivitat IB3 Televisió; avui és el
bàsquet de l’ACB, però com els deia s’està parlant de
l’Eurocopa de futbol, també hi ha possibilitat de fer altres
acords que no voldria desvetllar encara, fins que no estiguin
materialitzats, perquè poden condicionar un bon resultat amb
els mateixos, però els assegur que hi ha l’oportunitat d’arribar
a productes que ens permetin augmentar, i molt, aquests
ingressos.

Em parlava del capítol d’inversions, la relació entre les
despeses i les inversions. Miri, això té una explicació molt
senzilla: feim més televisió en directe; tenim les mòbils, també
ens ha anat bé, feim més televisió en directe. En televisió tot
allò que tu fas i no pot tornar a emetre és una despesa, tot allò
que tu fas i pots tornar a emetre és una inversió. Quan compres
una pelAlícula i la pots passar tres pics és una inversió perquè
t’ho donen dues vegades més; un informatiu és una despesa,
però un “Laberint de passions” és una inversió. Com que feim
més esport i feim més retransmissions en directe, hem pensat,
sabem que anirem més a despesa que no a inversió, perquè
també augmentarem la producció pròpia que ens suposarà
aquesta despesa. Per tant farem una televisió més dinàmica,
més en directa, més viva, perquè hem reforçat informatius,
perquè hem reforçat esports, que ens augmenta aquest capítol.

Més coses. Quant a la publicitat, també com vostè sap, que
segur que segueix les audiències que es faciliten diàriament,
que és el que és, vull dir que funciona amb uns aparells
mesuradors, que n’hi ha devers 200 a les Illes Balears, la qual
cosa suposa una mostra diària d’unes 800 persones, que és una
mostra, per tant vostès com a polítics sabem el que són les
mostres perfectament, has de fer una extensió d’aquelles dades
i això es fa diàriament, i no és la realitat però és la dada més
real que tenim, i a aquesta ens hem d’ajustar nosaltres i tothom,
i per tant hi ha un consens dins aquest sector que acceptam com
a bones aquestes, encara que evidentment mai no passa que
ningú no miri un producte; el zero absolut és impossible perquè
almanco els de continuïtat ho estan mirant. Per tant són dades
estadístiques que vénen d’aquesta extensió i les acceptarem
com a bones, encara que a vegades ens perjudiquin, perquè
com menor és la mostra i menor és la teva quota dins aquesta
mostra més perjudicat estàs per aquesta mostra, evidentment,
perquè el teu grau de multiplicació és menor. Els petits estam
en clar desavantatge en tema d’audiències però, bé, ho patim en
silenci.

Quant a la publicitat i l’estratègia comercial, com li deia
vostè sap que l’audiència ens està produint puntes i que és una
mica irregular, perquè tenim unes extraordinàries dades
d’audiència amb els serveis informatius i amb els esports, i
tenim unes dades molt discretes amb la producció pròpia que



318 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 20 / 21 de novembre del 2007 

 

hem fet, perquè està feta amb poc temps, per necessitat, per un
canvi de programació, i perquè està feta per un equip directiu
que està fent camí amb les productores de les Illes Balears. Per
tant hem sacrificat la qualitat d’un producte per donar una
empenta a un sector nostre. Podríem fer segurament més
televisió si demanàssim Escenas de matrimonio a la
mallorquina, o a la menorquina o a l’eivissenca, per ventura,
però no és el tipus de televisió que ens estam plantejant. Ens
plantejam la televisió que puguin fer les productores de les Illes
Balears, i els hem de donar temps, vull dir que jo crec que és
una qüestió de sentit comú i hem de deixar que tots
n’aprenguem per fer un producte molt més comercial, atractiu
i millor.

Per tant tenim unes zones de poca audiència; tenim una
producció aliena que ens ve doblada d’IB3, per tant..., de TV3,
a la qual hem d’agrair la colAlaboració que a cost zero i
gratuïtament ens ha cedit aquests doblatges, però tot d’una que
puguem superar aquests formats farem uns doblatges més
oberts, més plurals i més rics amb productes doblats a les Illes
Balears o a València, com també en tenim alguns, i alguns
altres a Catalunya. Per tant arribarem a estabilitzar aquesta
audiència una miqueta més, i m’agradaria que fos estabilitzar-la
a l’alçada dels informatius que, per exemple, dimarts vàrem fer
un 20 i vàrem superar als de Tele 5, o als d’Antena 3, o als de
Televisió Espanyola; vull dir que hi ha dies que el resultat és
extraordinari. Ara bé, hi ha altres puntes que s’han de
reconduir.

Per tant, i vostè que també ho sabrà perquè ha preparat
campanyes electorals seves com a polític per a unes eleccions,
sap que ha de cercar suports i a vegades una tanca a un lloc
determinat dóna molt més rendiment que 20 tanques a un altre
lloc, per dir un tema que supòs que vostè entén. El mateix passa
amb la publicitat: no s’anuncia una empresa a tota la graella de
televisió i per tant s’ha de sotmetre a una quota d’audiència; pot
ubicar-se on ella vulgui, si s’anuncia i s’ubica a l’informatiu
aconsegueix unes quotes excelAlents d’audiència i de
rendibilitat per aquella inversió publicitària. Per tant tot depèn
de la voluntat i de la capacitat dels equips comercials d’ubicar
aquella publicitat on el client estigui satisfet, i estic segur que
això és qüestió de temps i que ho aconseguirem. Com que
tenim bones tanques a IB3, tenim llocs preciosos per lluir la
publicitat, aquests són els que explotarem i són aquests els que
més costen i aquests són els que hem de cuidar, i altres espais
que no donen tanta rendibilitat a l’anunciant i que per tant serà
qüestió de temps.

I quant al contracte programa dir-li que a mi també
m’agradaria entrar en una fórmula de contracte programa. Crec
que és una circumstància que també m’han expressat membres
d’altres formacions polítiques en el consell d’administració i li
he de ser sincer, tenim excessives prioritats i hi ha temes d’una
tal importància que requereixen temps, maduració i discussió,
i el contracte programa és un tema que jo em compromet a
plantejar amb tota la tranquilAlitat necessària durant aquest
exercici que ara començarem i per a mi seria una fórmula
extraordinària, sempre que hi hagués un compromís per part
d’IB3 de ser austera i responsable amb aquesta despesa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Per torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, i de manera molt breu. Respecte del que vostè deia del
contracte programa, com sap és una eina que es per fixar
obligacions de servei públic a canvi de les quals l’ens rep uns
doblers, però el que no ha de ser és una subvenció..., que
aquesta subvenció sigui una quantitat que va néixer i que ha de
créixer, sinó que s’ha d’intentar fixar i (...) de manera
responsable. 

I tornam reiterar un poc la diferència; a pesar dels nombres
dels pressuposts no creim que sigui un pressupost continuista
i crec que no va en aquesta línia, sinó que és una nova etapa
que diferencia clarament entre abans i ara, amb menys
despeses, amb més ingressos publicitaris i amb més producció
d’aquestes illes, i jo crec que amb això, amb aquests tres
apartats destaca molt de manera molt resumida i molt abreujada
la idea d’aquesta nova direcció i d’aquesta nova etapa d’IB3.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Pel Grup Popular, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres ens hem quedat
amb allò darrer: ens preocupa que en aquests moments -jo
supòs que tendrem més temps perquè ens expliqui el perquè i
ens expliqui quins són els seus objectius en el tema del
contracte programa, jo com a mínim crec que és una notícia que
no és positiva- que avui vostè descarti de manera immediata
complir aquest contracte programa que estava signat, a més, jo
crec que hi havia consens amb totes les formacions polítiques.
Però bé, jo crec que ho podem deixar per un dia que puguem
tenir una compareixença perquè ens expliqui el motiu. Però jo
en principi crec que no és bo.

Quan jo dic que és un pressupost continuista ho faig basant-
me amb els números i les justificacions de cada capítol, no
m’ho invent. Si mires les partides, són pràcticament exactes. És
a dir, hi ha hagut de..., vostè ha parlat del canvi de criteri de
producció, em pareix perfecte, però és un pressupost
continuista i amb la mateixa fórmula de finançament,
exactament la mateixa.

Per tant, nosaltres no tenim problemes de números, no
tenim problemes de justificar. Els que tenen el problema deuen
ser uns altres que no els anava bé aquest pressupost en anteriors
exercicis. Jo li he posat un qualificatiu, és a dir, que era un
pressupost optimista, preciós i això ho ha dit vostè, jo no he dit.
I quan dic optimista ho dic perquè pensam que és un pressupost
que és molt optimista a l’hora que vostès amb aquests doblers
pensen que podran fer tot el producte i tota la producció que



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 20 / 21 de novembre del 2007 319

 

vostès volen dur durant un exercici i dic optimista perquè
vostès preveuen uns ingressos, en un concepte com és la
publicitat que pensam, d’una manera modesta que amb els
nivells d’audiència que està tenint la televisió tendran dificultat
de complir-los. I deim que són optimistes per això. Vostè ho ha
dit, (...) ho aguanta tot, sobretot a les alçades que estam ara, és
el seu primer exercici, és un pressupost d’intencions i supòs
que tendrem molt de temps i molts de dies per poder parlar de
quin grau de compliment tendran vostès en el pressupost.

A mi m’agradaria, Sr. Martorell, que entengués que la
nostra negativa a acceptar aquests pressuposts no és una qüestió
únicament de números comptables, és una qüestió de quin
funcionament té avui la televisió, ja ho vàrem dir ahir
mitjançant una interpelAlació i jo no repetiré perquè no tenc
temps i ja vàrem dir en seu parlamentària el que havíem de dir.
Pensam que avui no compleix la funció que nosaltres
consideram que hauria de complir una televisió. És cert, a més
ho hem dit, vostè no és el director que el Partit Popular hagués
nomenat. Però és el director i aleshores fins que no hi hagi un
canvi jo crec que és a vostè a qui ens hem de dirigir, és a vostè
que hem de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, sap que s’ha de cenyir al pressupost de l’ens i no
a debatre de bell nou la interpelAlació que hi va haver ahir en el
ple del Parlament. Gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perdoni, només he dit que hi va haver un ple i no mes (...)
Sr. President. M’agradaria que em deixés acabar i se’n donarà
compte que faig referència al pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

No ho semblava. Però bé, continuï.

EL SR. PASTOR I CABRER:

A vostè no li ho semblava, però jo ho feia així. Per tant, és
amb vostè que ens hem d’entendre, és amb vostè amb qui hem
de discutir el pressupost, amb vostè hem de discutir què  fa amb
el pressupost i aquí ens tendrà.

Vostè ha dit que volia fer un seguit d’estalvis. Ens agradaria
saber si vostè fa comptes ingressar menys en publicitat, en el
tema dels doblers que vol estalviar del contracte que té amb el
Reial Mallorca, si no ho he entès malament, creu que és el
Govern que l’ha de pagar? No sé si vostè preveu que sigui el
Govern que els ingressi a la televisió. I si aquests ingressos que
té prevists ja estan en aquests 12,5 milions d’euros que jo tenc
aquí. És a dir, és el pressupost que vostès em varen fer arribar,
12.550.000 euros. No sé si vostè ingressarà menys publicitat,
ingressarà aquests doblers. Exactament ha dit igual amb els
ajuts que hi podia haver a televisions locals. Clar, si vostè ho té
pressupostat amb aquests doblers, al final serien menys
ingressos per altres conceptes.

I nosaltres quan li dèiem que no és una qüestió econòmica,
és una qüestió sobre què pensa de la utilitat que es dóna a IB3.

Per tant, nosaltres pensam que amb el que costa aquesta
televisió ha de ser una televisió de tots, ha de ser una televisió
allà on tots hi tenguem espais. Jo en alguna cosa coincidesc
amb el conseller que ahir em va fer la rèplica, que no hauria de
ser un element de constant debat i discussió política, hi hauria
d’haver aquelles discussions polítiques en moments puntuals i
en conceptes puntuals, o bé d’una partida o bé d’una altra, però
no hauria de ser constant. A nosaltres ens agradaria que
reflexionés sobre el tema de com empra el pressupost. Els
programes de televisió costen molt, ens agradaria que fossin
programes plurals, ens agradaria que fossin programes allà on
tothom hi tengués cabuda. Ens agradaria que fossin programes
allà on tots ens hi sentíssim representants.

Li torn repetir, a pesar que no és el director que nosaltres no
haguéssim nomenat, fins que vostè estigui aquí, nosaltres no
tendrem cap inconvenient en reconèixer-li que bé, que en
aquest pressupost en principi vostè ha tengut una línia
continuista. És un model que nosaltres vàrem triar i vostès l’han
continuat. Possiblement, Sr. Martorell, no ho farà tot malament,
supòs que farà coses ben fetes i nosaltres no tendrem cap
inconvenient en reconèixer-ho.

Molt poques coses més, si vostè em pot contestar a allò que
li he demanat en el tema d’aquestes despeses que vostè es vol
estalviar, si els pagarà el Govern d’un altre lloc i al final si
estan pressupostats o no estan pressupostats. Si això suposarà
un major ingrés si vostè arriba a un acord amb el Govern, o
simplement ja estan pressupostats dins aquesta partida.

Pel que fa a la resta de temes, l’únic que li demanam és el
que li vàrem demanar ahir, que aquesta televisió que es paga
amb doblers públics, doblers de tots els ciutadans de les Illes
Balears, sigui una televisió per a totes les persones i els distints
pensaments que hi ha en aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. No avançarem molt si discutim si és
continuista o no és continuista, és el que és i cadascú trobarà un
adjectiu per a aquest pressupost. Si em permeten, si serveix
d’alguna cosa al meva opinió, jo diria que és continuista en
l’estructura i nou quant als objectius. Si serveix per ventura ens
podem posar d’acord. És un pressupost que marca un objectiu
i veurem fins a quin punt el volem tancar.

Perquè vostè quedi tranquil, jo també li diré que vull que
pugi l’audiència, que pugi per tot. Però que no és una cosa que
es fa en dos dies, és una cosa que requereix temps, paciència,
imaginació, voluntat i que no agafarem dreceres per l’audiència
i això ho hem de tenir clar i crec que vostès també han
d’entendre que tenim uns objectius i són 4 anys que dura una
legislatura. Per tant, fa 3 mesos que hem arribat i ja quasi
pareix que qualcú ens voldria a fora. Un poc de paciència
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perquè els resultats han de venir amb el temps. De la mateixa
manera que qualsevol circumstància requereix un temps per
assentar-se i jo crec que hi haurà motius suficients per exigir
graus d’audiència quan hagin passat varis anys i estiguem allà
on estàvem. Mentre tant, vostè si segueix IB3 veurà que com la
ràdio com la televisió són dinàmiques, intenten adaptar-se un
poc al dia a dia, cerquen productes atractius i si vol un dia li dic
tota la feina que estam fent perquè puguem fer una programació
més atractiva de cara al mes de gener i sobretot cap el mes de
març. I ho aconseguirem, volem pujar l’audiència, però no
agafant una drecera, sinó amb seny i sabent que el que tenim
entre mans és una televisió i una ràdio pública, que no tenen
entre els seus principals objectius l’audiència. L’audiència no
és el primer objectiu d’aquest equip directiu, ni ho és avui, ni
ho va ser la setmana passada i no ho serà mentre sigui
responsabilitat meva la direcció general d’aquest ens.

Vostè diu que jo no som el director que els agrada. Jo li
assegur, com vaig dir el primer dia, que intentaré agradar-los,
no intentaré seduir-los perquè vegin que feim una feina oberta
perquè vostès també se sentin còmodes i estimin aquesta
televisió. Aquest és l’objectiu que tenim, no tant que sigui la
més vista, però sí que sigui la més estimada. Si és una televisió
de les Illes Balears i vostè representa un partit de les Illes
Balears, ha d’entendre també que és bo que vostè s’associï i
entri dins aquesta televisió. Per tant, li record l’oferiment, jo el
reiter, no l’he fet mai públicament, però que per ventura hi hagi
una persona del seu partit dins l’equip directiu crec que seria
una mesura positiva i interessant per a vostès, perquè vegin
quin tipus de feina feim i se n’adonin que també hi ha notícies
per a IB3 que no són atractives per al director general, també
és criticat de vegades a través d’IB3. I això passa als directors
generals del Partit Popular, a tots els partits. Vull dir que és un
mitjà de comunicació i no és per posar sabó tot el dia a tothom,
és també per contar el que hi ha, donar opinions. En això
consisteix la pluralitat, en sentir coses que a un li agraden i de
vegades no. Això li passa a vostè i em passa a mi, li ho puc
assegurar. No tot el que diuen d’aquest director general per IB3
és agradable, però un s’ho menja perquè això és la seva feina.

Dir-li que el contracte programa li puc assegurar que encara
no l’hem pogut treballar. Vostè m’acusarà d’ineficaç en aquest
aspecte i jo em justificaré dient que tenim moltes prioritats com
és sortir en la televisió i sortir-ne bé. Tancar el pressupost de
cara a l’any que ve, pagar deutes, liquidacions, model de gestió.
I el contracte programa hem dit per a l’any que ve, si el feim.
Creim que si el feim és en les condicions que deia el Sr.
Dalmau, és a dir, contracte programa sí, crec jo inicialment,
però tenint clar amb quina quantitat, no un xec en blanc per a
IB3.

I explicar-li també que aquests ingressos que vendran són
optimistes, però tenim una base. Estam cercant productes nous,
atractius, conjuntament amb altres televisions autonòmiques i
esperem que ens donin una televisió més interessant. Ho estam
fent, d’aquí alguns dies per ventura es materialitzarà alguna
cosa, com li he explicat. I també estam intentant desfer-nos de
càrregues econòmiques i de serveis que no són competència
nostra. Tampoc li dic que ho tiraré a l’aire perquè per llevar-
nos una cosa, hi ha d’haver qualcú que l’assumeixi. Jo li dic,
els serveis d’Abertis, Tradia i Telefonica que avui estam pagant
i que són aproximadament 1.200.000 euros, consideram que no

és responsabilitat del Govern. Quan li dic que tendrem una co-
gestió d’IB3 amb el Govern vol dir que, al Govern li direm que
aquestes despesa no és nostra, o tenim més doblers, o que
l’assumeixi el Govern. És una cosa tan senzilla com això.

El Mallorca. Són quasi 3,5 milions d’euros per a aquest any
que entrarem, però també hi ha un actiu publicitari important,
la part del darrera dels jugadors. Aquest suport publicitari el
paga IB3 i el pot subcontractar, el podem vendre. En teoria
avui hi ha publicitat de les Illes Balears, de Mallorca, Menorca
i Eivissa estan en el cul dels jugadors, si em permeten
l’expressió. Això ho ha de pagar IBATUR, o IB3 ho pot vendre
a un altre i per ventura demà hi haurà qualsevol marca
comercial perquè haurem venut aquest espai que avui és
propietat d’IB3. Per tant, hi ha fórmules per intentar augmentar
aquests ingressos, o reduir despeses, com vostè li vulgui dir.

També la venda de la carpa i el material tècnic que hi ha
dins, ens permetrà tenir un ingrés..., hi va haver una subhasta i
no li puc concretar en quina quantitat, però calculam que
aproximadament podria ser d’1 milió d’euros. Això és la nostra
intenció, dependrà de les ofertes que ens arribin damunt la
taula.

I finalment li vull contar que hi ha una altra mesura que
estam en la fase inicial de posar en marxa i que esperam, no
avui, però que en un futur ens doni un rendiment i és vendre
producció pròpia d’IB3 a altres televisions. Avui estam
intentant vendre a TV3 alguns productes, un d’ells podria ser
el programa de cuina, Laberint de passions, produccions
pròpies d’IB3 que donen un bon resultat d’audiència i TV3 està
interessant en aquest producte. Podem vendre alguna cosa
nostra a Catalunya. Com també hi ha la intenció de vendre
alguns d’aquests productes a empreses de fora de l’Estat
espanyol, especialment als mercats alemany i britànic allà on hi
ha possibilitat de vendre algunes produccions d’IB3. I com que
sabem que cada vegada farem més bona televisió perquè és
qüestió de temps, també sabem que en un futur dins aquest any,
per ventura farem algun producte nou que també podrem
vendre a fora.

Per tant, venem publicitat, entram dins mercats publicitaris
nous. Intentam desfer-nos d’algunes responsabilitats
econòmiques que no són nostres. Intentam vendre alguns
productes comercials que són nostres i que no estan prou
explotats. Venem algun material d’IB3 propi. Intentam gastar
menys. Tenim un nou contracte de publicitat. Jo crec que això
són les cartes amb què jugam i la intenció i la voluntat hi és
tota.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Director General i la dels seus
acompanyants.

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