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EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé, començarem la sessió d’avui capvespre, un
poc alterada pels representants dels diferents grups.

En primer lloc, hem de disculpar l’absència de la presidenta
de la comissió que no assistirà a aquesta comissió. Per tant, la
presidirà el vicepresident, jo mateix.

Ara pertoca demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, Eduard Riudavets substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

La Sra. Aina Rado substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Aina Crespí.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Joan Boned.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'explicar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009 (RGE núm.
9662/08).

Passam idò a la compareixença del director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’explicar
els pressuposts de l’ens públic per a l’any 2009, escrit RGE
núm. 9664/08.

Assisteix el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Sr. Antoni Martorell i
Reynés, acompanyat dels següents alts càrrecs: Sra. Francisca
Jaume Soler, directora de Gabinet i Comunicació; Sr. José
Antonio García Bustos, director Econòmic i Financer.; i Sr. Pere
Terrassa Sánchez, director gerent.

Té la paraula idò el director general per tal de fer l’exposició
oral sense límit de temps.

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

Moltes gràcies. Bones tardes. Bé, venim amb els pressuposts
per a la Radiotelevisió de les Illes Balears per a l’exercici 2009,
on jo voldria destacar que la circumstància més notable i més
transcendent de cara al proper exercici és la clara disminució
d’aquest pressupost, circumstància de què ens som conscients
i que celebram perquè contribuirem a la racionalització dels
mitjans de comunicació públics. Ja ens ve així per un acord amb
el Govern, ja fa mesos que feim feina en aquest escenari que ens
ve al damunt. Per tant, ja venim amb alguna feina feta a dia
d’avui, abans que comenci l’exercici del 2009.

Per tant, tot i que com a responsables dels mitjans de
comunicació públics, si bé és cert que ens agradaria disposar de
majors recursos econòmics per poder fer més coses i que
observam que devem ser l’únic departament del Govern i som,
de fet, l’única televisió pública de Balears que disminueix el seu
pressupost, contràriament a altres que han vist incrementat el
seu pressupost per a l’any que ve. Ho assumim des de la
responsabilitat, la valentia i la ilAlusió de saber que amb
imaginació i esforç tenim el repte d’aconseguir millors resultats,
tot i disposar d’entrada de menors recursos per part del
contribuent.

Per tant, venim amb uns pressuposts ajustats als imperatius
de la conjuntura del moment que políticament així ha estat
pactada, conscients que també entram en una època de crisi que
obliga el Govern a racionalitzar les seves despeses i a prioritzar
altres serveis abans que televisions i mitjans públics, almanco
dins aquesta institució, dins el Govern. I ho assumim amb
aquest repte, sabent que ens queda per endavant intentar també
aconseguir majors ingressos propis, tot i saber que el mercat
publicitari a dia d’avui ha baixat un 40% en xifres aproximades
a nivell de tot l’Estat, i si tenim l’oportunitat de comparar-ho
amb altres mitjans de comunicació privats, també comprovaran
que la publicitat ha davallat molt. 

També segurament perquè les aportacions de les institucions
públiques, que són uns importants clients dels mitjans de
comunicació, també han davallat considerablement aquest any
i es preveu que així sigui en un futur. Per tant, estam davant
d’un escenari des del punt de vista comercial difícil, però els
vull transmetre la ilAlusió, la valentia dels que som al capdavant
d’aquests mitjans de comunicació per intentar optimitzar els
recursos que tenim, intentar tenir majors ingressos i sobretot,
racionalitzar la despesa.

Si em permeten ja els detallaré algunes xifres més
orientatives de quins són els números que hem fet prèviament
al desenvolupament de l’exercici del 2009 i també alguns d’ells
els compararé amb dades d’exercicis anteriors amb l’actual i
amb els primers exercicis del 2006, a punt que aquesta televisió
compleixi l’any que ve els 4 anys de la seva emissió regular.
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En el capítol de despeses preveim unes despeses totals de
43.646.389 euros que vendrien repartides de la següent manera:
unes despeses de personal en el capítol 1 de 6.450.000 euros,
una despesa en compra de béns i serveis de 18.515.000, unes
despeses financeres de 7.800.000 euros, i una partida
d’inversions en el capítol 6 de 10.645.000 euros. I hem calculat
una variació de passius financers de 236.000 euros.

El pressupost del 2009, per tant, ha sofert una important
retallada respecte del 2008, que hem xifrat en un descens del
17%, arribant a un volum molt semblant a l’any 2006, que va
ser de 42.126.000. Per tant, tornam a unes proporcions
semblants a l’any 2006, que hauríem de tenir en compte aquí els
augments d’IPC dels anys posteriors al 2006. Per tant, crec que
estam davant d’una xifra que en termes relatius estam per davall
del que varen ser les despeses en el primer any de funcionament
regular de la televisió. L’evolució que ha sofert cada un
d’aquests capítols pressupostaris és el següent. 

Capítol de despeses de personal, hem previst una disminució
del 7%. Aquesta anotació és prèvia als canvis que s’han produït
aquest passat 31 d’octubre, la qual cosa ens permet avançar a
dia d’avui que la variació del capítol de personal serà superior.
A dia d’avui ja els podem dir que s’ha creat una estructura que
ha afectat totes les categories professionals de la casa, però
especialment els quadres directius. I hem aconseguit reduir el
capítol de personal, aproximadament en 1.200.000 euros,
dependrà d’alguns ajustaments que encara s’estan concretant,
com algunes jubilacions anticipades i d’altres. Per tant, aquesta
variació serà al voltant del 13 o el 14% en capítol de personal.

El capítol de despeses en compra de béns i serveis és on hi
ha la davallada més important que es reduirà en un 46%
respecte del pressupost del 2008. Una altra partida que ha sofert
un important canvi, però en aquest cas positiu, augmenta..., no
exponencialment, perquè no és l’expressió correcta
científicament, però sí de manera considerable si ho comparam
amb altres capítols i és el que fa referència a les despeses
financeres. Pujarà un 91%. Vol dir això que passarem de 7
milions de l’exercici del 2008 als 10.645.000 euros. Això vol dir
que l’any 2009 s’hauran de pagar quasi 4 milions d’euros més
en despeses financeres. Això s’explica perquè comença el
període d’amortitzacions dins aquest exercici i aquesta xifra sí
que tendrà un notable augment en els anys progressius.

Les inversions reals augmenten un 52%, passen de..., he de
corregir una dada, quan abans els he donat les dades de les
despeses financeres estava xerrant de les inversions. Les
despeses financeres passaran de 4 milions a 7.800.000 i és
aquest augment del 91%. Les inversions reals pugen un 52% i
passen de 7 milions a 10.600.000, és un augment del 52%. I la
variació dels passius financers davallarà un 50% per la dada de
473.000 a 235.000.

Les despeses de personal d’aquest capítol 1, com els deia,
són un 7% inferiors, derivats de la reestructuració de la plantilla
i el redimensionament que es va iniciar el passat mes d’octubre.
Les despeses en compra de béns i serveis, en el capítol 2 són un
46% inferiors. Aquesta reducció és molt important i és el reflex
d’un important ajust pressupostari en l’adquisició de programes
amb un cost inferior i en menor quantia. Això intentarem que
tengui les menors conseqüències possibles sobre la graella de
televisió i de ràdio, però és evident que si reduïm despeses, de

qualque lloc han de sortir. Intentarem que l’impacte sigui el
menor possible, però és evident que aquí estam fent un esforç de
comprar menys i almanco a millor preu. No és fàcil perquè
estam dins un mercat i hi ha empreses que produeixen i
ofereixen uns serveis i uns productes, però aquesta és la intenció
d’aquesta casa.

En aquest capítol es recolliran sobretot els estalvis de fer un
concurs d’informatius i un concurs d’explotació d’uns serveis
tècnics amb un cost inferior al que hi havia prèviament. N’he
parlat en aquest parlament en diverses ocasions, però ho
recordaré. Aquesta reducció ve donada pel compromís de
l’equip directiu de fer una televisió i una ràdio sobretot molt
més barates. 

També hi ha una altra qüestió nova, que es posarà en
funcionament dia 1 de gener com vàrem prometre, i és la
introducció de noves eines de control, la implantació del SAD,
que ajudarà a tenir un control més exhaustiu de les despeses de
la casa, creant aproximadament uns 68 centres de cost que
estaran gestionats informàticament i les passes prèvies a
l’origen d’una despesa, no com s’està fent fins ara, que el
control de despeses es fa en el darrer tram a nivell de facturació.
Estic segur que aquí podrem optimitzar molts dels nostres
esforços amb un control que ens vàrem comprometre a fer
damunt la despesa i que serà efectiu a les àrees de producció,
sobretot dins aquest mes de gener.

Les despeses financeres, capítol 3, augmentaran un 91%
derivat del major endeutament assumit per l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i per afrontar els posteriors
increments de capital de la Televisió i la Ràdio de les Illes
Balears.

Les inversions reals, capítol 6, augmenten un 52% perquè
s’ha fet una aposta per la producció pròpia, que com vostès
saben és susceptible de ser activable, és a dir, de ser emesa més
d’un pic en un futur. Els recordaré la diferència entre la
producció d’una sèrie de ficció com per exemple Llàgrimes de
sang, això va a inversió, i la producció d’un informatiu que va
directament a despesa. En aquest capítol entren sèries de ficció
encarregades per IB3 a les productores habituals i també el
conveni amb l’APAIB (Associació de Productores de les Illes
Balears) i està previst que aquest any també augmenti
notablement respecte de l’any passat, que ja era superior a l’any
anterior, pel compromís d’aquesta direcció general de seguir
comptant amb productores que deim petites, pel seu volum de
negoci, però no per la seva capacitat o per la seva imaginació.
Llàgrimes de sang, com li deia, és un exemple molt clar d’una
aposta per la producció de la casa, que passa de ser propietat
d’IB3, pot ser després remesa o venuda a altres operadors, que
permet la seva redifusió en un futur i l’acord amb altres
televisions.
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El capítol d’ingressos vénen de la següent manera. Preveim
una partida de taxes i altres ingressos en aquest capítol 3 de
4.319.000 euros, notablement inferior a la partida que vàrem
preveure per a aquest exercici 2008, que va ser de 13.250.000
euros. Les transferències corrents seguiran sent de 9.137.389,
que això és l’aportació directa que fa la Conselleria de
Presidència a l’ens públic. Uns ingressos patrimonials de
190.000 euros. I com sempre, les transferències de capital
mitjançant un crèdit de 30 milions d’euros, que se’ns autoritza
durant l’exercici anual. El comparatiu de les dades entre
l’exercici del 2008 i del 2009 seria que els ingressos baixen un
67%, segons la nostra previsió, la justificació és tan clara com
que l’any passat vàrem pressupostar uns doblers per part del
Govern, comptaven amb uns patrocinis que s’havien produït
habitualment des del Govern que no s’han produït. Per tant,
enguany no caurem en l’error de pressupostar una cosa que no
tendrem. Els ingressos patrimonials cauen en uns 38.000 euros,
un 17%, que és una xifra poc important. 

En definitiva, el capítol més notable és aquest que els deia
dels ingressos. Som conscients d’aquesta no aportació
inicialment per part del Govern i per part de les conselleries dels
patrocinis que històricament es feien. No hi renunciam, però
almanco no estan inclosos dins el pressupost. I no descartam en
absolut, conscients d’aquest descens a dia d’avui del mercat
publicitari en un 40%. Però així i tot, com també ja hem dit a la
Comissió de Control del Parlament, és intenció de la direcció
general augmentar notablement aquests ingressos mitjançant
fórmules més imaginatives que desenvoluparem per augmentar
considerablement la part d’ingressos propis mitjançant altres
fórmules, com podria ser també la creació de productes propis
per a al comercialització. Altres vies de negoci que s’estan
estudiant i que segurament es posaran en marxa dins l’exercici
del 2009.

Per tant, els ingressos propis, capítol 3, s’han reduït de
manera important com els he dit respecte del 2008, perquè
contemplàvem aquest patrocini d’altres conselleries. Les
transferències corrents corresponen a la subvenció de la
Conselleria de Presidència que no ha variat gaire d’un any a un
altre. I les transferències de capital corresponents a
l’endeutament bancari pressupostat que cada any està previst i
que serveix perquè l’ens aporti a la televisió 25 milions d’euros
i 5 milions en concepte d’ampliació de capital a la ràdio.

Aquesta seria una primera fotografia de quins són els
pressuposts de cara a l’any que ve. Però jo sobretot m’agradaria
destacar-los i detallar-los per què a dia d’avui podem dir que
IB3 gastarà d’entrada segur 9.692.483 euros l’any que ve menys
del que s’ha gastat aquest exercici d’enguany. Això és la suma
de diversos conceptes, com podrien ser les despeses que està
generant disposar d’un local de la ràdio a Palma, això està
suposant unes despeses de lloguer i després tot un seguit de
despeses enganxades més quant a transport, difusió de senyal i
despeses que podríem compartir com a serveis comuns
traslladant la ràdio fins a Calvià. També aquí entra l’ajust de
personal que s’ha fet en el capítol 1 de redimensionament de la
plantilla. L’alienació d’algunes inversions que fan alguns equips
de tècnics. I sobretot la part més important, la reducció
d’aquesta factura de 8.035.687 euros, que és l’import dels
serveis d’informatius i serveis tècnics. 

Per això podem justificar a dia d’avui i podem dir davant
aquesta cambra que ja hem fet una passa important del
compromís pressupostari que tenim cara l’any que ve i que és
reduir la despesa. Per tant, intentarem que el diferencial entre
els ingressos i les despeses sigui més beneficiós per a l’ens
públic. Ja estam reduint les despeses i es posaran en marxa
processos nous i imaginatius per poder augmentar la partida dels
ingressos. No descartam tampoc que hi hagi una major
implicació per part del Govern a nivell publicitari durant
l’exercici del 2009 dins la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen
aquesta suspensió o si podem continuar? Podem continuar.

Així doncs, per part del Grup Mixt, la Sra. Marí té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Sr. Director
General d’IB3, en primer lloc agrair-vos la vostra presència avui
aquí per explicar-nos els pressuposts de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. En primer lloc consider que
un ens públic de radiotelevisió com el nostre ha de combinar
tres elements que ja hem comentat altres vegades, tres elements
fonamentals que són la competitivitat, la qualitat i el servei
públic. Crec que en això hi estam tots d’acord. Són tres
elements que traduïts als pressuposts, que és el tema que avui
ens pertoca, implicarien per tant d’una banda reduir despeses,
de l’altra augmentar els ingressos per publicitat, veig que és
difícil aquest punt i també òbviament augmentar la producció
pròpia, crec que s’està fent i d’una manera molt encertada. Per
tant, es tracta d’optimitzar, ho heu esmentat així, els recursos en
temps de crisi i de treure el millor partit possible de tot allò que
tenim en aquests moments.

Per tant, aquests tres elements haurien de permetre fer front
des d’un principi d’austeritat a un projecte viable per a l’ens
públic d’IB3. Per tant, com heu esmentat també, fer front des de
la valentia i també des de l’ilAlusió, són dos elements -crec- que
hauran d’acompanyar aquesta tasca, però possiblement en
primer lloc, posaria la qüestió de l’austeritat per deixar clar que
entenem que els pressupostos han de ser ponderats, però això no
lleva que hagi de fer altres consideracions.
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Per exemple, i és un dels problemes que ha sortit en premsa,
en mitjans de comunicació i pens que és interessant que en
parlem, que el principi d’austeritat no ha de posar en perill el
segon objectiu estratègic que esmentau a la vostra memòria, que
diu “vetllar perquè en tot moment la televisió i la ràdio de les
Illes Balears esdevinguin un instrument fonamental de cohesió
entre tots els ciutadans de les illes”. Ho dic per notícies que han
aparegut, es parla d’una reducció de personal, sobretot a allò
que són les seus territorials de les diferents illes, pens que ho
hauríem d’explicar una mica, d’esplaiar-nos en aquest tema.
Pens que això no permetria les desconnexions territorials ni un
accés normal a les notícies d’actualitat de cada una de les illes.
Per tant, pens que aquest punt, que era la cohesió entre les illes,
no quedaria reflectit si hi hagués aquesta reducció de personal,
tant a nivell de televisió com de ràdio. El model d’ens públic
que tengués en compte la diversitat i la pluralitat real a les
Balears no seria el que, per tant, tiraríem endavant, seria un altre
projecte, no aquest. Per tant, s’hauria de parlar, per tal de poder-
ho evitar, d’acords amb els diferents consells insulars. 

Doncs, la primera pregunta -a més que ens explicàssiu una
mica com està aquest tema de les seus territorials- és, com estan
les converses o si hi ha converses amb els consells insulars per
tal de buscar solucions a IB3, a cada una de les illes. Serien dos
temes dels quals seria convenient que en parlàssim una mica. 

També heu parlat que hi ha una reducció de les despeses de
personal, també seria important saber com afecta aquesta
reducció de personal a les seus territorials. També saber  de
quina manera per exemple... o el programa nou Illes notícies de
quina manera podria absorbir allò que seria aquesta reducció de
personal. És a dir, la preocupació d’aquest personal que en
principi es podria perdre en aquesta reorganització de les seus
territorials, si podria ser absorbit d’alguna manera en programes
com Illes notícies. 

Dins aquest tema també, òbviament, una de les seus
territorials que més preocupada està, i que és normal, és la de
Formentera, és clar és la que més desprotegida està, la que més
-diríem- recursos té, per tant, també és la més vulnerable, si ens
poguéssiu també explicar una mica com quedaria la delegació
de Formentera.

Dos qüestions més abans d’acabar. Si ens poguéssiu
explicar, no ha reeixit, sembla ser que no ha reeixit allò que a
vegades havíem parlat, la fórmula de contracte programa entre
el Govern i IB3, hauria estat allò que a vegades s’havia parlat
que podria ser una fórmula per poder ajudar d’alguna manera
econòmicament o que es podria veure reflectit en els
pressupostos d’IB3. Per tant, també aquest tema, si ens
poguéssiu explicar una mica com està, vull dir si la fórmula no
ha funcionat, si n’hi ha d’altres en què podríem treballar una
mica més. Vós heu fet servir la paraula aquesta de “fórmules
imaginatives”, supòs que hi haurem de posar tots una mica
d’imaginació per tirar endavant.

També pens que no ha reeixit, com a mínim de cara als
pressupostos del 2009, una altra fórmula que seria aquesta que
a vegades també havíem comentat d’internalitzar alguna part
d’algun espai de l’ens televisiu d’IB3. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Sr. Riudavets. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc vull agrair la presència a aquesta comissió del
director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
dels membres del seu equip que l’han acompanyat avui aquí.

Seré breu en la meva intervenció. La veritat, per una part
crec que una temàtica que té una sessió mensual de control on
es tracten precisament aquests temes, cosa que no passa en cap
de les altres conselleries que exposen els pressupostos, tampoc
no dóna per allargar molt avui perquè justament demà en
tornarem parlar, però bé. Tampoc no és la meva intenció
comentar les xifres que s’han exposat d’ingressos i despeses,
llavors em limitaré a fer-ne una valoració global i en tot cas
demanar qualque aclariment. 

Des del nostre grup parlamentari som ben conscients que la
gestió d’IB3 no neix avui, ve llastrada d’un important dèficit
econòmic i això és una realitat. Una realitat de la qual  l’actual
direcció no és el culpable, vull dir, l’ha heretada, però que sens
dubte hem de ser ben conscients que no bastarà aquest exercici,
ni de bon tros, per eixugar ni per redreçar aquest dèficit que es
du d’estona i sobretot i el que és més preocupant que ja ens ha
dit a les comissions de control, però avui aquí s’ha repetit i és el
moment que crec que no s’hauria de tenir, tal vegada faré un
poc més d’incís per conèixer exactament la situació que
començam enguany en aquest període a amortitzar deute. Per
tant, el que constatam en aquest moment és que demanam al
director general gairebé la quadratura del cercle perquè, per una
part, ha de racionalitzar despesa, ha d’anar eixugant dèficit i a
la vegada li demanam -el nostre grup també- que mantengui la
qualitat del servei. 

Per tant, és difícil, estam en una situació difícil i que....
aquests 9 -si no ho entès malament- aquests més de 9 milions
d’euros que s’han retallat de qualque manera, certament se
n’haurà de posar molta d’imaginació per, a la vegada que
s’eixuguen dèficits, es mantengui la qualitat del servei.
Nosaltres li donam suport a aquesta tasca, sens dubte, malgrat
passin a vegades, com malauradament hem vist que ha hagut de
passar i seguirà passant, una retallada de personal, que crec que
en certa manera és inevitable, però que estic segur que s’haurà
de fer des del criteris d’eficàcia, professionalitat i racionalitat en
la dimensió que ha de tenir el personal de la casa.

També ha parlat de qualitat de servei i sens dubte no tot és
gris. Crec que el que s’ha aconseguit en aquest exercici passat
quant a la qualitat del servei públic que suposa tant en
programació com en imparcialitat, en transparència, en ús de la
nostra llengua és encoratjador i en aquest sentit, crec que es
mereixen una felicitació. Esperem que amb totes les dificultat
que ja ha posat damunt la taula siguem capaços de seguir per
aquest camí.
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Per acabar, només dos aclariments que en certa manera
m’afegeixo a les paraules que ja he fet la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, entre altres coses perquè crec que
intencionadament s’intenta confondre la població. Crec que
seria important que constàs en acta en aquesta comissió de
pressupostos, que és on s’exposen les línies mestres de l’any
que vindrà, la postura sobre les delegacions insulars. Vostè ja ha
dit -i jo ho sé- que les delegacions insulars no es tanquen, però
s’està dient i es vol que la gent sàpiga el contrari, que es
tanquen, quan no és cert. Per tant, a això crec que s’hi hauria de
dedicar un poc més de temps, com ja ha demanat la Sra. Marí,
perquè les falsedats intencionades a vegades fan mal i després
són difícils de tornar enrere. 

També a comissió de control ha explicat per activa i per
passiva les motivacions -com també ho va fer al darrer plenari
el conseller de Presidència- tècniques i jurídiques que
actualment fan impossible les desconnexions, però m’agradaria
que ho tornés explicar a aquesta comissió perquè almanco
quedés a l’acta de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, així
com, com es compensarà la manca de desconnexions, tots ja ho
sabem, però com... no (...) moltes vegades públicament, no està
de més que vostè ho torni a repetir a aquesta comissió.

Per acabar, li he de dir que la paraula que m’ha quedat de la
seva exposició és la paraula imaginació, cercar noves fonts de
finançament serà difícil en l’època que vivim de retallada
pressupostària a les administracions, però també dins tota la
societat inversora, però si més no, tenim una eina potent que és
el propi ens, la pròpia televisió, la pròpia ràdio, que és l’única
televisió i l’única ràdio que és d’aquí, funciona per aquí i crec
que hi ha una cosa, que he comentat amb vostè i amb altra gent,
que comença ja a funcionar, moltes vegades no és a base de
màrqueting i de publicitat, és que la gent se n’està adonant que
la informació d’aquí la poden rebre millor a través d’IB3.

Per tant, crec que aquest és el camí i és el camí de la
imaginació que l’encoratjo que segueixi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Ribalaiga. 

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al director general i al seu
equip que siguin aquí i dir-li d’entrada que no es mostri tan
afectat per la disminució pressupostària, perquè precisament
això és el que volem. 

Al nostre grup parlamentari, a la passada legislatura, vam ser
molt crítics amb la posada en marxa d’aquest model de televisió
-vostè ho deu saber, ho saben tots els parlamentaris- per tres
coses fonamentalment: l’elevat cost, l’elevada politització dels
seus informatius i l’elevada externalització del seu personal.
Eren tres fites que per nosaltres són fonamentals a l’hora de
parlar de televisió i sobretot del model heretat del passat. 

Vostè avui ens ha vingut aquí a dir que el pressupost
disminuirà i jo dic: estam posant la primera pedra del principi
del final d’un model que era inviable, i és inviable, el model
anterior. Per tant, és un dia que podem dir que estam més
contents que fugits perquè ens anam acomiadant d’un model
que no podia durar molt més perquè hagués caigut pel seu propi
pes. És imprescindible que construïm una televisió i una ràdio
que siguin manejables pressupostàriament, que aquesta
comunitat pugui pagar, que la nostra economia pugui assumir,
no cercam una televisió més gran que no sé què, no volem
contractar tots els treballadors del món, no volem tenir els
millors programes del món, volem tenir la televisió que puguem
pagar i en aquest camí vostè avui ha posat la primera pedra
anunciant la reducció pressupostària que ens ha anunciat. I
esperam, a més, que avanci en aquest camí i, evidentment, que
això durà problemes. 

Les reduccions significatives que vostè ha anunciat han de
dur problemes necessàriament perquè s’han de gestionar, perquè
s’ha de seguir fent televisió, perquè hem de seguir oferint
programes, perquè hem d’intentar que la qualitat no se’n
ressenti, perquè hem d’intentar que no pateixin massa els llocs
de feina, que n’hi haurà que patiran evidentment. Per tot això és
un exercici difícil i ho sabem. Volem que sàpiga que estam en
el seu costat, en aquest exercici estam en el seu costat, volem
que ho sàpiga.

No podia seguir el model anterior que encara manejam. Per
tant, els partits ens haurem de comprometre i crec que podem
dir fort “estam compromesos a trobar un nou model”, però no
podia seguir el model anterior basat en què cada any feim un
crèdit de 30 milions d’euros, perquè, això fins quan pot
continuar? Fins quan una família pot fer un crèdit per viure el
dia a dia? Quants anys pot durar això? És a dir, arriba un
moment que colAlapsa el sistema, un sistema d’aquests queda
colAlapsat simplement perquè cada any tenim més diners a
tornar i nous crèdits a fer, per tant, aquest és un model
absolutament inviable i estam molt contents que acabi.

Lamentam, evidentment, que es perdin llocs de feina, crec
que això ho lamentarem tots, estarem d’acord que no és bo que
es perdin llocs de feina, però si ens hem compromès a fer una
televisió més manejable, més prima, més econòmica,
evidentment alguns llocs de feina s’hauran de retallar, sigui de
la pròpia televisió, sigui d’empreses contractades, sigui
d’autònoms, sigui del que sigui, però alguns evidentment
s’hauran de deixar de fer. Bé, és un exercici complex, però que
s’haurà de fer perquè és més important l’objectiu final que no
aquests llocs de feina que es puguin perdre en aquests moments.

És evident que amb un altre model -i passam a la darrera de
les coses que li he comentat al principi- on l’externalització no
sigui tan elevada, potser recuperaran alguns treballadors, alguns
llocs de feina es poden recuperar, més que treballadors llocs de
feina, mitjançant una operació de reinternalitzar algunes coses,
que és una expressió que no m’agrada perquè crec que és
equívoca, sinó que simplement reubicam les coses. Si no hem
de tenir tanta externalització idò hem de tenir més personal,
sobretot per fer els informatius com hem dit sempre. Això vol
dir que si avui dia perdem llocs de feina, tal vegada demà en
recuperarem uns quants per aquesta via.
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En definitiva, crec que sense entrar en totes les dades que
vostè ens ha donat, que les donam per bones, hem de dir que
estam contents d’aquests pressuposts i de la feina que fa perquè
duim la televisió a una televisió menys costosa,  no parl ja de la
politització dels serveis informatius que és obvi que ha deixat
d’existir. 

Esperam que en el futur puguem tenir un nou model on no
estigui tan externalitzada i haurem complert amb els nostres
compromisos electorals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Serra. Abans de començar la intervenció hauria de manifestar
qui substitueix.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Misericòrdia Sugrañes. 

Gràcies, Sr. President. Benvinguts a aquesta cambra, Sr.
Martorell i tot el seu equip, per passar comptes del seu
pressupost, del pressupost que farà possible la gestió de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del seus mitjans,
mitjans públics d’aquesta comunitat autònoma en el pròxim
exercici.

Bàsicament, aprofitaré el temps per exposar-li una sèrie de
dubtes que sorgeixen quan veim el pressupost que ens
presenten. Val a dir també que és un pressupost que es presenta
ja després d’un exercici complet de la seva gestió, per tant, crec
que ens afrontam a un pressupost al qual ja no hi caben les
lamentacions ni el mirar enrere de cara a l’equip anterior -cosa
bastant habitual per cert a aquesta cambra el darrer any i que
veig que segueix present a alguns dels grups que, evidentment,
sempre prefereixen fer d’oposició de l’oposició que no utilitzar
un cert àmbit constructiu i amb voluntat de tirar endavant les
coses, és una opció de cadascú. En tot cas, la meva disposició,
li puc assegurar que serà amb l’ànim -com sempre- de fer
funcionar millor aquest canal públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, aquests canals públics que, ja dic, han de fer
possible una major cohesió territorial, han de fer possible fer
arribar una informació veraç a la nostra ciutadania i sobretot ser
un mitjà on es parli d’allò nostre com s’ha comentat per aquí
prop per part d’altres portaveus, i que també vull donar suport
a aquests comentaris.

Primer de tot, per fer possible tots aquests reptes, el primer
que ens sorprèn, Sr. Director General, és que a la memòria que
vostè ens presenta de cada un dels mitjans no es canvia
pràcticament ni una lletra dels objectius que vostè presenta,
estan absolutament calcats de l’exercici anterior, és a dir, del
document que vostè mateix va presentar el passat exercici. La
qual cosa -permeti’m que li ho digui- diu molt poc d’un
replantejament d’un mitjà públic o del replantejament que vostè
ens proposa, almenys entenc que si s’expressa, com a mínim no
s’expressa en els documents que ens han presentat. És que li ho
dic, estan copiats, això sí amb la excepció, evidentment i se li
agraeix, de canviar la data, la qual cosa ha estat molt bé i entenc
que és una aportació important per part de la persona que ho

hagi picat i supòs que vostè ha tingut el gust de revisar-ho i ha
encertat en aquesta qüestió, però li demanaria que reflectís
també els interessos dels ciutadans de les Illes Balears en aquest
document, que no els hi podem trobar. 

Veim algunes exclusions, més que inclusions, com pot ser
a l’apartat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
idò que s’ha exclòs el paràgraf que posa “finalment i com a
objecte propi d’exclusió de la regulació legal corresponent a
l’ens públic, gestionar la xarxa d’emissions radio elèctriques i
per tant, contractar-la en els casos...”, en fi, una sèrie de
qüestions, però res que ens dugui a pensar que anam per un
camí diferent del camí que vostè havia plantejat fins a
l’actualitat.

Pel que fa referència també a aquests mateixos objectius,
quan es parla... fins i tot al tercer paràgraf, d’objectius i accions
a desenvolupar, s’ha afegit “en aquest sentit la televisió i la
ràdio de les Illes Balears han esdevingut peces claus dins la
generació de feina i representen els elements vertebradors del
sector audiovisual de la nostra comunitat”. Permeti’m, en la
situació en què estam darrerament, precisament de reducció, no
sé si aquest paràgraf era d’aquells que valia la pena no posar i
seguir utilitzant els que ja estaven inclosos a la memòria de
l’any passat.

Pel que fa a la ràdio, just igual, no ha inclòs ni un sol
paràgraf, però hi ha dos objectius sobre els quals li vull reparar
l’atenció i li demanaria que ens explicàs com es reflecteixen en
termes generals damunt el pressupost. Un és fomentar la
innovació i apropar la societat balear a la societat de la
informació i l’altre és procurar la més completa projecció
exterior de la nostra comunitat. Són dues qüestions que no hem
pogut avaluar d’una manera objectiva i clara, com s’ha
expressat a aquests pressupostos.

Pel que fa referència al capítol 1, ja sé que és una qüestió
que vostè ha dit que es revisarà properament perquè hi ha hagut
canvis possiblement en el període entre que vostè va elaborar
aquest pressupost i el va entregar a aquesta cambra i la trobada
que tenim avui a la comissió, però permeti’m que li demostri la
meva decepció quan veim que hi ha dades que no es
corresponen amb la realitat. Miri, vostè, dóna la sensació que
intenta maquillar una situació quant a personal bastant diferent
de la realitat. Vostè, quan ens posa un quadre, que per cert ens
compara d’una manera curiosa el 2008 i el 2009, i compara les
places del 2008 i del 2009 de llocs de feina a cada un dels
mitjans de comunicació i a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, ens posa unes dades que no es corresponen amb
les que vostè mateix va presentar al document del 2008. 
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Miri, és que el document del 2008, parlant de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, vostè parlava de 53
persones, en el document que vostè ens ha presentat quan parla
del mateix període del 2008, parla de 61 persones. Així és molt
fàcil reduir fins a 56, ja ho crec, quan la realitat és que n’hem
augmentat 3. Aquesta mateixa realitat es reprodueix a la Ràdio,
el document que vostè ens va presentar era de 14 persones, el
document que vostè ens presenta referent a 2008, parla de 17, i
el que fa és reduir a 15 en el 2009. Permeti’m que li digui que
el que fa és augmentar-ne una. Ben igual que succeeix en el cas
de la televisió. 2008, la realitat que vostè ens va presentar el
2008, 53 persones; a la memòria que ens presenta avui, 68, del
2008; la seva proposta per al 2009, 63. Però miri, és que venim
de 53 i no de 68. Per tant, ben al contrari de reduir, el que vostè
ha fet a la televisió és augmentar 10 persones.

Ja no li vull comentar el cas de l’empresa Multimèdia, que
a partir de zero personal, a 10 persones, en l’actualitat, per cert,
estaria bé que ens explicàs com ha fet el repartiment del 0,74
hores o una jornada de 0,74 en el cas d’algunes persones, com
pot ser la directora gerent que podria tenir l’empresa
Multimèdia, que entenem que era una dedicació de 5,92 hores
al dia. Bé, pot ser això té una explicació i això passa a
consolidar-se amb una plaça al dia, per no dir altres places, com
pugui ser la d’economista o de llicenciat.

En tot cas, la realitat, miri, és que vostè ens intenta presentar
una reducció de personal i en tot cas li puc assegurar que la
nostra conclusió és que augmenta en 24 persones la gestió de
l’ens públic que vostè presideix, amb el benentès que hem
d’esperar, evidentment, les seves conclusions, i possiblement els
canvis que ha fet recentment en els quals, en tot cas, si són així,
li demanaríem molt concretament de quantes persones parlam,
de quines categories, de quins sous i de quin cost total, a part de
la quantitat total per a tot l’ens, per a cadascun dels mitjans de
comunicació, si ens pot territorialitzar les places específicament
i si ens pot explicar també si aquests sous han estat d’acord amb
algun esquema de plantilla que vostè hagi redactat recentment
i si s’han tipificat aquests llocs de feina corresponentment.

Pel que fa referència a capítol 2, efectivament, podem
observar com hi ha diferències de cost constatables, palpables,
jo li pregunta per una d’específica, ens agradaria saber si el
canvi de COFUC as Universitat de les Illes Balears, amb
l’assessorament lingüístic, ha suposat també una despesa
econòmica superior o menor a la que tenia, en tot cas, el
COFUC és un organisme de la comunitat autònoma, entenem
que és d’aquell tipus de colAlaboracions que poden arribar a
sortir gratuïtes si es poden negociar corresponentment i més en
la situació en què estam, però avui per avui veim que, ben al
contrari, hi ha un canvi cap a la Universitat i, a més, això ens
suposa una despesa de 600.000 euros que, atesa la situació
pretesa per part de vostè, d’estalvi, no l’ajuda massa, no?

La partida més important és de 712.841 euros i, tot i això,
està posada dins una quantia “d’altres”. Li demanarien si fos tan
amable que explicàs aquesta quantia de “d’altres” que,
precisament, ja li dic, és la despesa més important de capítol 2
en el cas de l’ens públic i no ens ve especificat. Ben igual que
a la ràdio, que parlam de 3.719.000 euros en compres, entenc
que vostè ha dit que és una aposta per la producció pròpia, en
tot cas li demanaria si això és així, ja que és el 80,5% del capítol
2 de la ràdio. I també en el cas de capítol 2 de la televisió,

darrerament hi ha una certa preocupació perquè es parla no
només de les despeses d’informatius que, com sap vostè,
apliquen a capítol 2, sinó també d’altres implicacions que també
poden aplicar a capítol 2, com són les instalAlacions de l’ens
públic, les instalAlacions de la ràdio i les instalAlacions de la
televisió.

Avui per avui se’ns parla d’un trasllat de la ràdio on hi ha la
televisió, on hi ha la seu de l’ens, es parla d’un trasllat de la
televisió al Parc Bit, i no hem pogut avaluar de manera clara
quines despeses suposarà això, quin cost tendrà això per als
ciutadans de les Illes Balears, ja sigui a través d’una despesa
directa en inversions, que no l’hem vist, o a través d’un
pagament, en tot cas concursat, inclòs dins una altra despesa
com pogués ser informatius, que justifiqui aquesta acció
específica que vostè ens proposa i que qüestionaria, en tot cas,
un retall tan important com ha suposat el fet que s’hagin reduït
de manera tan important com vostè ha dit els informatius,
perquè si això ha d’anar complementat amb un altre tipus de
pagament per una qüestió com siguin les instalAlacions, això és
quasi com aquella expressió mallorquina, de vendre les cases a
anar a lloguer, i ja m’explicarà vostè quin negoci fan en aquest
sentit i si anam pel bon camí, com pertocaria.

L’altra qüestió està relacionada amb el capítol 3. Li
demanaria que explicàs l’important augment d’aquest capítol
d’1.977.389, 5.200.000 euros en el cas de l’ens públic, i també
l’augment d’endeutament bancari que entenc que és per a
aquestes periodificacions que ara entren, però si ens pogués
parlar d’aquesta qüestió, si fa comptes fer algun tipus de
refinançament d’aquest deute o qualsevol solució que ens
pogués apuntar en aquest sentit, perquè la lesió cap al
pressupost i el manteniment de la qualitat que tots desitjam,
sigui l’adequat. 

Per part de l’ens Multimèdia hi ha una qüestió que ens
preocupa, aquest ens tenia la finalitat específica de conduir la
senyal i de gestionar-la, no només per mitjans propis, sinó per
aquells que estiguessin a l’abast de la comunitat autònoma,
vostè parla d’aproximadament un 50% en els seus documents,
de cost d’aquesta senyal per part d’IB3, però no especifica el
cost per TV3, ni per Canal 9, ni per Falcó, li demanaríem si
pogués especificar-nos aquest cost, que en tot cas s’havia parlat
en alguna ocasió si (...) a 500.000 euros per part de cada entitat,
però no ens ha quedat aclarit tampoc en aquest document i crec
que és important perquè és una entrada de doblers que en aquest
cas i més que mai són estrictament necessaris.

Quan anam a capítol 4, el capítol d’inversions, en termes
generals, entenem que hi ha una davallada de 3,5 milions
d’euros d’aquest capítol que es deu que IB3 deixa de fer la
distribució, la implantació o l’aporta d’implantació de TDT o
no, potser és una altra qüestió que li agradaria a vostè destacar-
nos, en tot cas aquesta inexistència dels 3,5 milions d’euros que
sí que existien l’any passat en aquest capítol, en aquest apartat,
per a l’ens públics, no hi són i crec que mereixerien la
corresponent explicació, ben igual que en el cas de la televisió.
Hi ha un important augment de l’apartat del fons de producció,
ens agradaria que ens pogués explicar de quina manera es
pensen gestionar aquests 3,6 milions d’euros més, com
s’adjudicarà aquesta quantia, quina finalitat persegueix, de
quina manera farà possible que la indústria audiovisual estigui
beneficiada i, especialment aquells que no ho estan
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habitualment, ja que hi ha una certa concentració, com vostè
sap, en un parell d’empreses prou importants de la nostra
comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President, li puc assegurar que només seran dos
segons, si m’ho permet, potser dos minuts, però ben segur que
acabarem aviat.

EL SR. PRESIDENT:

Dos minuts no, perquè ja els ha superat els dos minuts de
temps, ...

EL SR. SERRA I TORRES:

Comptant amb la seva amabilitat, Sr. President, només
passaré per dues qüestions, una molt important, que és el capítol
d’ingressos, on vostè diu textualment al seu document que per
al 2009 esperen obtenir resultats d’un esforç de reorientació de
la política comercial de la casa que ha duit a terme la
incorporació del Pla de comercialització dins la FORTA i d’un
redisseny de l’equip de vendes actual. Resultat: 8.950.000 euros
menys que l’any anterior. Crec que aquesta eufòrica frase que
vostè posa al document no s’adiu en res amb el resultat, amb les
xifres que es reflecteixen. 

I, per últim, tenim una certa curiositat i la hi vull expressar
d’aquesta manera, en l’orientació de l’ens de l’empresa
Multimèdia de les Illes Balears, SA, que ha canviat el seu
objecte social, un objecte social que ja he dit que estava
relacionat anteriorment a dur la senyal. Entenem que hi ha uns
canvis importants de dotació de personal en aquesta empresa, i
ens agradaria que ens explicàs els objectius més específics
d’aquesta empresa, si la dotació d’aquesta empresa es correspon
amb una finalitat que nosaltres, com a mínim, ens crida
l’atenció, que són els serveis d’assistència i consultoria a
diferents òrgans de les conselleries, ja que a l’apartat
d’ingressos apareix per primera vegada una quantia d’ingressos
de 4.000 i escaig d’euros que es corresponen a serveis que ja
diuen, en la memòria es diu, que s’efectuen al Govern de les
Illes Balears. Ens preocupa la independència dels mitjans
públics si a la vegada es fa feina per a aquestes conselleries des
del punt de vista estratègic. Si ens ho pogués aclarir, també li ho
agrairíem.

Gràcies, Sr. President, per la seva generositat.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte que demà hem de
tornar no sé si vos quedarà alguna, perquè la veritat és la
intervenció de tots els grups ja ha estat molt enriquidora, com
veuran som davant un servei públic que té punts de vista molt
diferents. Si haguéssim de triar allò amb què tots estam d’acord
trobaríem moltes coses, segurament les més importants, però hi
ha molts d’aspectes bastant divergents, i els dic això perquè
entenguin la complexitat de la feina de l’equip directiu,
d’intentar atendre totes les coses que vostès ben bé han raonat,
però jo intentaré matisar-les. I sí que celebr el grau de
coneixement i de detall que tenen vostès del funcionament de la
ràdio i la televisió pública, perquè hi ha preguntes de nota en tot
això que ens han plantejat.

Intentaré anar per part. Sra. Marí, en primer lloc vull
contestar-li de manera, com se sol dir, clara i contundent, i ara
que tenim com a testimonis els mitjans de comunicació. Ho he
dit una, ho diré dues, tres, les vegades que facin falta: no es
tanca cap delegació. Ho dic perquè quedi molt clar, perquè de
vegades les coses posades entre cometes ..., i ho puc repetir una
altra vegada: no es tanca cap delegació.

La presència a la programació d’IB3, Radiotelevisió, del que
passa a Menorca i a Eivissa és constant, permanent, transversal
i en augment, per tant jo no puc fer més, no crec que hagi de
dedicar temps a demostrar la meva innocència, sinó més aviat
que algú demostri la meva culpabilitat, perquè fins ara crec que
algú hauria de demostrar que la presència de Menorca i Eivissa
ha anat a menys, però és que per exemple ahir vespre vàrem
emetre un programa d’El meu redol sobre una història d’un
personatge d’Eivissa, això és molt normal. Els artistes,
protagonistes de les sèries de ficció, són de totes les illes. Tenim
tertulians, convidats, no sé ..., no ens hem dedicat a fer una
estadística perquè tenim temps per a altres coses, no tenim
temps per fer tantes copses, però jo crec que és més que
demostrat que la presència de la realitat de Menorca, Eivissa i
Formentera és constant i permanent, i va en augment. I és així
perquè els responsables que avui som al front de la ràdio i la
televisió públiques de les Illes Balears tenim un clar concepte
del que és una televisió autonòmica, que són uns mitjans de
comunicació que sobretot, sobretot, miren cap a dins, són
productes per als ciutadans de les Illes Balears i que han de
donar una sèrie d’informacions i de continguts que no es troben
a altres mitjans de comunicació, per tant la nostra obligació, i no
podria ser d’una altra manera, és que la presència de Menorca,
Eivissa i Formentera, i Mallorca, a la programació és constant,
però no només als informatius, sinó que el que pretenem, i de
fet feim, és que sigui de manera transversal a tota la graella. 
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Cosa a part són els imperatius legals i tècnics que tenim
davant el futur tecnològic de la TDT, que també ho he explicat
en aquesta comissió, a diversos consells d’administració, s’ha
explicat al Parlament, i se cerquen solucions i s’apliquen. I
particularment crec que aconseguirem cohesionar més una
comunitat autònoma si tots ens assabentam del que feim tots
que no si a Menorca se’n temen només del que passa a
Menorca, a Eivissa el que passa a Eivissa i a Mallorca del que
passa a Mallorca, particularment ho pens, i crec que el temps
ens ho demostrarà.

I, com vostès saben, hi ha previst tot d’una que sigui
possible començar un programa que es diu Illes Notícies, que
serà de més durada que l’actual, on es tractaran de manera
detallada aquelles informacions que són pròpies del que passa
a les Illes, del que passa als municipis, informació més capilAlar
del que passa a les Illes Balears i que ens permetrà més
compartir-la, perquè des del punt de vista dels ciutadans de
Mallorca, jo som de Mallorca, crec que com a espectador
m’estic perdent moltes coses del que està passant a Menorca,
Eivissa o Formentera, i que simplement surten als informatius
del migdia o surten als diaris de Mallorca, quan són notícies
molt tristes o molt desagradables o quan tenen una repercussió
per damunt del que seria el ritme habitual de cada dia.

Per tant, vull reiterar que de cap manera no es tancarà res,
matisar perquè quedi molt clar, que els ajuts de personal no és
que siguin proporcionals, és que hi ha hagut més
acomiadaments a Mallorca que no a Menorca i a Eivissa, per
una qüestió lògica, és on hi ha més gent, però que no és
competència nostra saber quanta gent hi ha d’haver a les
delegacions, ni quanta gent hi ha d’haver a Mallorca. Nosaltres,
IB3 té un contracte amb una empresa que li ha de servir una
agència de notícies en exclusiva, i el nostre grau d’exigència,
com deia, serà màxim i exigirem una cobertura de tot allò que
passi. I aquestes empreses posaran el personal que considerin
adient per fer aquest servei. Nosaltres el que hem d’exigir és un
producte de qualitat i a partir d’aquí no és competència nostra
dir quanta gent hi ha de fer feina, el que sí els assegur, estiguin
tranquils, és que hi haurà la gent necessària per fer aquesta
feina. Segur. Hi haurà més gent que a Televisió Espanyola, que
té avui a Eivissa una persona i a Menorca cap, no és per res,
però passen també per unes circumstàncies dramàtiques i, com
comprendran, és fàcil que tenguem més persones fent feina a
Menorca i a Eivissa que a Televisió Espanyola, a dia d’avui,
eh?, per unes determinades circumstàncies.

Per tant, estiguin tranquils, tendrem una informació
permanent i constant, perquè així ho volem i així ho hem fet.

Una altra circumstància és que IB3 no té delegacions, té un
lloguer, som de lloguer. IB3 només té una propietat, que li
costarà molts d’anys pagar-la, que és a Calvià, tota la resta és de
lloguer, la ràdio, les delegacions, ... El que hem fet, com a criteri
de bona gestió -crec- és exigir que pagui aquest lloguer
l’empresa que ha de fer aquests serveis, perquè fins ara
pagàvem la feina i el lloguer. Bé, si ara ens podem estalviar el
lloguer, serà en benefici dels doblers dels ciutadans, per tant,
crec que és una bona gestió aconseguir que no ens costi als
pressupost d’IB3 els pagaments d’uns lloguers. I IB3 continuï
tenint les seves propietat com són les dependències de Calvià;
perquè al cap i a la fi, el ciutadà el que vol és veure la televisió
i escoltar la ràdio i tenir informació del que passa, al ciutadà

crec que li ha d’importar poc, i que li costi poc, però si aquell
local és o deixa de ser, o si n’hi ha vint o si n’hi ha mil, el que
volem i el que hem de fer, la nostra obligació crec que és donar
un bon servei i al millor preu, crec que aquesta és la nostra
obligació i és el que intentarem.

Després es parlava del tema, Sra. Marí, em comentava el
tema del contracte programa que lligaré un poc, perquè ha sortit
abans, amb el que comentava el Sr. Ribalaiga. Nosaltres l’hem
demanat als Reis, un contracte programa, l’estam esperant, però
no estan les coses per fer contractes programes, perquè si vostès
miren els doblers que el Govern posarà a IB3 directament són
9n milions d’euros, Televisió de Mallorca té una aportació
d’11,7 milions d’euros. Dóna més doblers el Consell de
Mallorca a la Televisió de Mallorca que el Govern de les Illes
Balears a IB3, a nivell de pressupost. Vull que entenguin vostès
del que parlam, perquè hem de fer una televisió molt millor,
amb audiències que multipliquin per deu les de la Televisió de
Mallorca, amb un pressupost inferior. Va a deute i feim més
grossa la bola, però la veritat és que tenim menys doblers, i en
tenim menys perquè no hi són, si no els tenim és perquè no hi
són. Per tant, amb això intentam sortir-ne, clar que ens agradaria
tenir un contracte programa, i l’hem plantejat i el volem, i el
conseller d’Economia clar que el voldria fer, però s’ha de poder
fer. I no es pot fer perquè fer un contracte programa vol dir
posar damunt la taula directament el que avui són 9 milions i
busques, 9 milions, ara li dic la quantitat exacta, 9.137.389
euros, idò haurien de ser 69, 63, 64, anar baixant fins als 55, i el
que tenim, diríem que és un acord programa amb el Govern a
l’espera que arribi un finançament de Madrid que permeti
racionalitzar els recursos econòmics de què disposa aquesta
comunitat autònoma, i tots creuam els dits perquè caiguin del
cel algun dia aquests doblers i ens solucionin molts d’aquests
mals. I crec que arribaran.

A l’espera que això arribi el que feim és sortir-ne com
podem. Hi ha el compromís del Govern que tan aviat com hi
hagi una capacitat econòmica per enfrontar un contracte
programa, el farem. El que sí hi ha avui és l’aplicació de
l’esperit del contracte programa, que és actuar com si
tenguéssim els doblers sense tenir-los, és a dir, intentam reduir
despesa cada any, intentam racionalitzar aquesta despesa,
intentam no sortir-nos dels doblers que tendrem, intentam que
les càrregues financeres del passat les pugui assumir, aquest
deute a llarg termini, el Govern, i bé, tenim bones paraules,
voluntat, interès, però és una feina entre dos, entre el Govern i
IB3, i almenys sí que hi ha l’escenari perquè es produeixi, quan
es podrà materialitzar? Nosaltres tenim la ploma preparada per
fer-ho tot d’una que sigui possible, clar que no és el més adient
anar endeutant cada any en 30 milions d’euros per anar a
despesa corrent, però si no els tenim els haurem de demanar,
perquè si no, no podrem funcionar.
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Això també implica que vostès plantegin temes com
internalització o ..., aquests temes són més complicats quan avui
ens hem vists obligats a acomiadar 15 persones i a recolAlocar-
ne 4 més i a amortitzar 26 llocs de feina, entenguin que és una
mica complicat des del punt de vista de la direcció general,
intentar que tot funcioni, tenir menys doblers, haver d’anar a
treure gent i que després et diguin que volen que n’entrin, ... tot
plegar resulta complex quan tampoc no hi ha els doblers perquè
no hi són a la comunitat, ... Bé, no els vull ..., no és que els
vulgui amargar el tema, però vull que entenguin que fàcil no és,
perquè les coses amb doblers són més bones de dur endavant,
per tant disposam d’aquests doblers, d’aquesta partida, i amb
aquests doblers i aquest augment del deute, i amb un posterior
ajut per part del Govern que a final d’any amb un
reconeixement de deute d’IB3 fa una aportació posterior (...) de
nivell de pressupost, però després tenim una injecció de capital
a final d’any del Govern que enguany ha estat de 25 milions
d’euros, és a dir, no és que siguin només 9, el que passa és que
no és al pressupost, sinó que van com un reconeixement de
deute.

Per tant, el tema de l’externalització sí que ..., el tema encara
és més clar, és a dir, vostès, que d’això en saben més que no jo,
si no tenim a capítol 1 els doblers per al personal, no podem
tenir el personal, i per tenir el personal hi ha d’haver la dotació
econòmica i un procés de selecció pública que passa per funció
pública, un reconeixement de mèrits, ... Bé, per a mi poden ser
tots d’IB3, jo no tenc cap problema, però avui els treballadors
de les empreses que fan feina per a IB3, els estan finançant no
els bancs, sinó les empreses proveïdores. Per tant si els doblers
hi són, a capítol 1, després es pot fer un procés d’internalització
però, vaja, parlam de multiplicar el pressupost de capítol 1 de
manera exponencial. Ho dic perquè de vegades és molt bo de fer
convidar la gent a tenir un lloc de feina dins la comunitat
autònoma, a una empresa pública; això és encoratjador, a mi
també m’agradaria poder fer aquests oferiments, però s’ha de
saber quina és la realitat: el Govern avui no té els doblers per a
una empresa que ha de tirar de deute; per tant ens veim obligats
a reduir personal en un procés de racionalització de plantilla.

I bé, parlar d’internalització és un tema que és suggeridor,
és atractiu, des de la part de la direcció a curt termini pot ser
engrescador, però també hem d’entendre que els nombres no ho
permeten i que també la Direcció General ve amb el suport de
la majoria dels grups polítics del Parlament i per tant hi ha
qüestions que ja escapen o fugen, perdó, de la nostra
competència i que en tot cas ens atendrem al que acordin els
partits polítics que han donat suport a la Direcció General. Però
ja abans aquesta discussió requereix de tenir en compte tots
aquests paràmetres: el present, el present més immediat amb
aquests acomiadaments, i el futur, que requereix d’una inversió,
i jo crec que el més important és racionalitzar, dimensionar,
redimensionar la televisió i la ràdio i saber amb quins doblers
podem fer una televisió de qualitat, que des dels nostres estudis,
des dels nostres plantejaments creim que traient les càrregues
històriques de la televisió, com són aquests prop de 8 milions
d’euros que pagarem en el 2009 d’interessos i amortitzacions,
i altres despeses que suportam, es poden fer una ràdio i una
televisió d’excelAlent qualitat amb un pressupost de 55, 60
milions d’euros, això es pot fer, i de molt bona qualitat. Ara, de
tot això també se n’ha de parlar i s’ha de racionalitzar, però
entenguin quina és la realitat econòmica del dia d’avui.

I quan el Sr. Ribalaiga també em comentava que ho patim i
que venim una mica tristos perquè hem de davallar el
pressupost, jo li he de dir que nosaltres efectivament estam
orgullosos de poder enfrontar-nos al repte de poder
redimensionar tot això perquè és l’encàrrec que tenim. Que des
del punt de vista personal i professional ens agradaria disposar
de més recursos?, és evident, però saben el moment en què som
i la responsabilitat que tenim. Però el que ens entristeix una
mica és que nosaltres al final hem hagut de tocar amb les mans
la realitat dels drames personals que nosaltres hem viscut, de
persones que s’hi han deixat la pell, en aquesta televisió i en
aquesta ràdio, i que avui no hi són per mor d’una conjuntura del
moment i per un imperatiu econòmic, i això, clar, ens fa mal i
no són moments agradables des d’IB3 aquest ajustament de
plantilla perquè són els nostres companys, com tampoc no ha
estat agradable reduir l’equip directiu, gent que has convidada
a deixar a una feina, a venir a aquest projecte, i després has de
redimensionar-ho perquè la realitat després és una altra. 

Per això intentava justificar la nostra actitud, que no és
d’eufòria, però evidentment nosaltres sí que estam orgullosos de
complir fer una televisió en català, fer una televisió plural i de
tots que no estigui al servei d’uns o dels altres, i ara
racionalitzar-la, efectivament, però no és el moment més
agradable. Segurament és més atractiu muntar-la, gastar i
convidar gent a venir a un projecte que no haver-la de treure,
però és l’encàrrec que tenim, i els assegur que no és el moment
més agradable per a l’equip directiu d’IB3 aquesta època que
ens queda fins a final d’any.

Al Sr. Riudavets li agraesc de bon de veres les paraules
encoratjadores perquè l’entorn, la nostra societat té més fàcil la
crítica que no la lloança i li agraesc aquests comentaris
d’encoratjament per aquests reptes que tenim ara a curt termini
i aquest reconeixement del que hem fet fins a dia d’avui. I estic
segur que hi ha moltes coses que hem de fer millor i al final qui
fa televisió són persones i ens equivocam cada dia; record
l’anècdota del Sr. Ribalaiga: l’altre dia sortia retolat que era
membre del Partit Popular; evidentment... Es cometen errors
constants i cadascú veu sobretot els seus subjectius i aprofit aquí
per demanar disculpes en nom de..., encara que jo no faig la
retolació però sí que demanar disculpes en nom d’IB3. I com li
he explicat jo crec, Sr. Riudavets que hem fet un petit miracle
a vegades amb el tema que deia: fer una televisió en català,
intentar treure el cap a pesar d’aquest deute que arrossega la
televisió, que una part és d’inversió i l’altra és d’estructura però
és el que és, jo no el criticaré però és el que és, vull dir, de 4
milions d’euros a 7.800.000 euros que tendrem en el 2009, amb
aquest augment del 91%, bé, és un pes que haurem de dur. El
Govern té intenció que racionalitzem aquest apartat. 

I també un comentari subjectiu, si em permeten: quan feim
una televisió plural i de tots, que entenguin que el que tenim,
per als que gestionen l’àrea d’informatius és una televisió més
incòmoda per a tots, no és una televisió més agraïda per tots;
s’acaba convertint en una televisió més incòmoda per tots
perquè tothom es fixa més en allò que li critiquen o en allò que
surt que li afecta a ell que no amb els altres, venc a dir amb
aquest matís més subjectiu de també aquest cost que té fer una
televisió plural i més participativa.
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Com li deia també, Sr. Ribalaiga, m’agrada la sensibilitat
que perceb en la seva intervenció quant al moment dur que són
els acomiadaments i li agraesc de bon de veres aquest suport
que públicament ha donat a la direcció d’IB3, conscient també
que ens enfrontam a un moment difícil, poc agradable, però sí
que m’agradaria posar una reflexió damunt la taula, sobretot cap
als treballadors que els pugui afectar aquest nou
redimensionament, que sàpiguen que IB3 es vol consolidar
sobre una indústria balears, això vol dir empreses i professionals
del sector, que som una indústria jove que no té..., que la
tradició que té és molt recent, que aquesta televisió just té tres
anys, que aquesta ràdio pública té tres anys, que, oportunitats,
se’n generen constantment, que és un sector molt dinàmic, i
convidar també que hi hagi un esperit ilAlusionador i creatiu
perquè la televisió necessita també propostes interessants,
atractives i professionals amb ganes d’aprofitar les oportunitats
que es plantegin. Per tant deixar de fer avui una cosa no vol dir
no poder participar en altres projectes de la televisió que són
constants, molt dinàmics i molt variats.

Al Sr. Serra, matisar-li algunes coses. La primera perquè
intentava amb gestos transmetre-li però, el llenguatge verbal,
encara no el domin com el verbal, el llenguatge de gestos com
l’oral. Multimèdia no depèn de l’ens públic, és una societat que
ara es gestiona directament des de la Conselleria de Presidència
i per tant, tot i que som conseller del consell d’administració de
Multimèdia crec que no som la persona adient per donar
resposta a les preguntes que vostè em planteja. Sí que li puc dir
que em consta que la intenció del Govern és donar un impuls a
aquesta societat i que presti uns serveis tant a les televisions
com al mateix govern, però no li puc aprofundir amb més detall.
Sí que és una empresa que abans pertanyia al grup d’IB3,
penjava directament de l’ens públic, però d’ençà d’enguany amb
un acord del Consell de Govern va passar a dependre
directament de la Conselleria de Presidència del Govern.

Quant a la memòria que em comentava, home, jo celebr que
a pesar dels canvis continuem essent els que érem. Per tant vol
dir que si la memòria i el nostre plantejament són semblants vol
dir que almanco els nostres objectius no han canviat, com a
concepte de televisió i ràdio públiques que volem fer no
renunciam a aquests principis bàsics que encara ens continuen
marcant el camí de la feina que hem de fer. 

Quant a innovació, sí que és ver que potser no hi ha algunes
propostes detallades en aquesta memòria, però sí avançar-li que
per exemple el tema de projecció exterior sí que, com vostè sap,
hi ha el projecte -que ja és una realitat- que és IBsat, que està
arribant a tot l’Estat espanyol a través de les plataformes
d’Imagenio i d’ONO, i per satèlAlit a tota Europa, i aquí a
Balears es veu pel canal de TDT amb un retard de 30 minuts.
Per tant sí que és una via de promoció exterior de Balears més
enllà del seu territori; i està a través d’internet, on tampoc no hi
ha fronteres i arribam més enllà del nostre territori. I quant a la
innovació avançar-li que tenim damunt la taula diverses
propostes per fer televisió a través de mòbil i algunes d’elles són
molt innovadores i és una qüestió que ens volem plantejar dins
aquest exercici del 2009, que no hi ha tota la plataforma
suficient però sí que ja s’estan fent alguns passos, alguns
avanços en aquest aspecte i volem que IB3 hi sigui. Com també
posarem en marxa enguany un servei d’alertes de telefonia
mòbil; la pàgina web es convertirà en un altre mitjà de
comunicació d’IB3, ara és una pàgina web de promoció de la

televisió i la ràdio a nivell de continguts, però passarà a ser un
diari digital, que s’ha previst que sigui a partir del mes de gener,
amb la qual cosa IB3 disposarà de premsa i de radiotelevisió,
internet i telefonia mòbil; seran quatre plataformes d’informació
que intentarem explotar i que sobretot la de telefonia mòbil
esperam que ens reporti alguns ingressos.

Quant al personal, els dubtes que vostè em plantejava, depèn
a quin criteri ens enganxem. Jo si vol podem parlant de la gent
que hi ha fent feina, la que hi havia i la que fa feina, el cost
d’aquest personal, o si vol anam a la plantilla orgànica, és a dir,
quanta gent en el major dels casos podria estar fent feina, és a
dir, quants de llocs creats hi ha i quina assignació pressupostària
hi ha per aquests llocs, i quina hi havia. Per tant podem fer feina
sobre la teoria del que podria ser el màxim en un moment i del
que podria ser el màxim a dia d’avui, i de la gent que feia feina
i la que en fa ara. Jo li puc dir que estam, com em vaig
comprometre en aquesta cambra, dia 1 de gener havíem de tenir
un capítol 1 de personal inferior que quan vaig arribar a la
Direcció General. Bé, esper dia 1 de gener haver-ho complit i
que es mantengui, a dia d’avui ja hem complit aquest
compromís perquè hem passat d’aquests..., hem davallat en 1
milió, exactament 1.048.171,18 euros el capítol de personal;
hem baixat 188.000 euros, 188.632 a la televisió; 157.858 a la
ràdio; i a l’ens públic 1.001.303,78 euros. I després hi ha una
despesa general d’un 8%, aproximadament; per tant calcularíem
1.048.171,18 euros. Això és el que gastàvem de personal abans
del dia 31 d’octubre i el que gastarem a partir de dia 1 de gener,
aquesta diferència, una vegada que hem fet -li ho recordaré- 15
acomiadaments, 8 a l’ens públic, 5 a la televisió i 2 a la ràdio;
3 prejubilacions, 1 a l’ens públic i 2 a la televisió; i després hem
fet 17 reubicacions, gent que ha baixat de categoria, gent que ha
estat moguda de departament: 11 reubicacions a l’ens públic, 5
a la televisió i 1 a la ràdio. I per tant al final hem fet una
amortització amb tot això de 26 llocs de feina; això quant a la
plantilla orgànica, quanta gent, quants de llocs de feina hi havia
ocupats o sense ocupar, i quants n’hi haurà, reduïm en 26.

I quant a l’equip directiu també hem reduït el cost de l’equip
directiu perquè aquests canvis també han afectat l’equip
directiu, que passa a davallar 221.083,56 euros, a la raó de
39.900 euros a la televisió i 164.807 a l’ens públic. I anirà a
més, perquè també hi ha altres canvis que hem de fer en el futur.
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Per tant, resumesc: sí que és ver que gastam menys en
personal; també és ver que tenim una plantilla orgànica amb
menys personal, aquesta xifra no la duc però la hi puc aportar
demà; i també és ver que hem reduït el capítol de personal dels
directius. No és el que més m’agradaria haver fer però és el que
ens ha tocat fer i ara ens queda el més difícil, que és intentar que
la feina surti igual que si aquesta gent hi fos, que és el repte més
complicat, i tots aquests acomiadaments s’han fer per criteris de
consens amb els representants dels treballadors, això s’ha fet
d’acord amb els sindicats i amb el comitè d’empresa, amb el
qual, per cert, hem firmat un conveni colAlectiu -cosa que no
s’havia..., que teníem uns treballadors sense conveni i el vàrem
poder signar- sota criteris d’objectivitat, optimització de
recursos, hem intentat minimitzar el nombre d’acomiadaments
i sobretot també minimitzant aquest impacte dels
acomiadaments evitant un ERE, un expedient de regulació
d’ocupació, que també l’hem pogut evitar d’acord amb aquest
pacte amb els sindicats i els treballadors, amb el comitè
d’empresa.

COFUC. Jo esper que qualque dia a la ràdio i televisió
autonòmica de les Illes Balears no li costi 100 milions de les
antigues pessetes, 600.000 euros, tenir el suport de lingüistes
corregint si ho feim bé o no. Dubt que Televisió Espanyola
tengui aquestes despeses, dubt que Telecinco tengui aquestes
despeses, dubt que Cuatro, dubt que la Sexta, dubt que... Això
és una mancança que té encara la nostra societat, que necessita
d’aquest suport, d’aquest paracaigudes que esmorteeixi tot això.
Per tant estic segur que és necessària la tutela de la Universitat,
és una garantia per a nosaltres comptar amb la Universitat de les
Illes Balears, n’estam molt orgullosos, però crec que és evident
que amb el temps hem d’aconseguir que aquest capítol es vagi
reduint i tenguem més un suport, una assessorament, que no un
seguiment tan costós. Per tant jo estic segur que des de l’esforç
dels mateixos treballadors, dels mateixos professionals,
guionistes, redactors..., que això només té un camí cap
endavant, és evident que aquesta pràctica, aquest capítol s’ha de
reduir, com l’experiència personal que jo he viscut i companys
meus de diaris en català que s’han posat en marxa en aquesta
comunitat autònoma, que arrencaren amb un servei lingüístic
molt important però que després, així com aquell mitjà es va
consolidant, hi ha estructures que van agafant el seu cos. Per
tant celebr tenir la Universitat, ens costa el mateix que costava
el COFUC i esper que amb els anys sí que puguem tenir més un
servei d’assessorament que no aquest seguiment al detall que a
vegades fa falta pel tema de l’ús de la nostra llengua.

Estam intentant, està previst que la ràdio es traslladi a la seu
de Calvià perquè disposarem d’un espai i d’unes instalAlacions
i farem un estalvi molt important, està xifrat en 480.000 euros
l’estalvi que suposarà dur la ràdio a unes instalAlacions pròpies,
entre despeses de lloguer i demés conceptes. I la televisió no va
al Parc Bit, és a dir, la televisió és a Calvià i la ràdio serà a
Calvià; com vostè sap que amb un model d’externalització
diverses empreses en el Parc Bit, a Son Castelló, a Palma, a
Maó, a... -les empreses ens serveixen productes des d’allà on
estan ubicades per fibra, o produeixen des d’allà-, amb un
model d’externalització, que és el que predomina en totes les
televisions, no tenim tot el personal ni les empreses que ens
presten servei fent feina dins la mateixa televisió.

També estam cercant fórmules per fer un refinançament del
nostre deute. És una feina que es farà en els pròxims mesos per
part de l’equip financers i de la Direcció de Gestió, i d’acord, de
manera coordinada amb el Govern. No és fàcil, perquè com
vostè també sap no feim feina amb qui volem, sinó que en
aquests temes també estam subjectes una mica al que
correspongui i al que ens assigni la conselleria en el moment
oportú i en funció de les ofertes que hi hagi en el mercat i de les
diverses entitats financeres. 

TV3 i Canal 9 és una despesa que ja no anirà a càrrec del
Govern, això..., no anirà a càrrec d’IB3, perdó, se’n farà càrrec
el Govern, de TV3, Canal 9, 33 i Punt 2, i..., i crec que així més
o manco he contestat a quasi totes les qüestions que em feia. 

Sí, em parlava d’eufòria, l’eufòrica frase sobre els nostres
ingressos. Li reiter que aquesta davallada d’ingressos és perquè
constatam la realitat que no disposarem dels patrocinis, que no
és segur que disposem dels patrocinis del Govern; ho
intentarem, tant de bo puguem venir l’any que ve havent
augmentat, havent aconseguit uns ingressos superiors o el doble
del que hem previst. Però sí que és ver que tenim molta ilAlusió
i moltes idees innovadores que intentarem aplicar des de l’àrea
comercial per intentar tenir uns ingressos publicitaris que
sobretot esperam que puguin venir d’empreses de fora i també
de les Illes Balears. L’aportació de FORTA és important i
també obrir les portes a les empreses locals que es puguin
anunciar dins IB3. I ja els avanç també que ben aviat a IB3, des
de l’àrea de gestió i d’antena, crearem un sistema
d’autoregulació de la publicitat i establirem uns minuts de
publicitat per davall del màxim que ens permet la llei, serà una
autoregulació que quan estigui concretada, pendent d’uns
estudis econòmics i de graella que s’estan plantejant, els podrem
anunciar a quin punt de minuts per hora se situarà, per voluntat
pròpia i com a gestió d’autoregulació la Televisió Pública de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Grups que vulguin intervenir en un
torn de rèplica? Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument. Un aclariment: heu parlat del trasllat de
les instalAlacions de ràdio i de televisió al Parc Bit i a Calvià en
aquest sentit de fer efectiu el concepte d’austeritat aplicat als
pressupostos, l’estalvi dels lloguers, etc.; vull dir que hi particip
i hi estic d’acord i per això teniu el nostre suport. Només un
aclariment: aquests trasllats, els feis des del punt de vista diríem
d’una certa provisionalitat?, de cara, diríem, a anar cercant
l’assentament definitiu per a allò que hauria de ser la televisió
i la ràdio de les Illes Balears?
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I res més, agrair-vos que, en el sentit de quan ens heu aclarit
tot allò que era de les delegacions territorials, agrair-vos la
claredat, i pens que en aquest cas ha estat una excepció dels
mitjans de comunicació que, de vegades, més que els fets fan els
relats dels fets, i crec que en aquest cas heu fet més efectiu els
fets en sí, per tant se us agraeix.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Riudavets, pel Grup BLOC per
Mallorca.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo no acostum a emprar a les
comissions de pressuposts el torn de rèplica i de fet faré una
sèrie de preguntes retòriques, la qual cosa no és cap descortesia
cap a vostè, senyor director, però no van adreçades a vostè sinó
que van en l’aire, més que res perquè ens les ha inspirat un
portaveu company d’un altre partit, que crec que és el moment
que també constin en acta.

A veure, en primer lloc voldria demanar, així retòricament,
a veure si qualque diputat o diputada considera justificable que
per una pretès, i que no és cert, estalvi de doblers, s’incompleixi
la llei, concretament l’Estatut d’Autonomia el qual fixa que
l`òrgan assessor per a qüestions lingüístiques, mentre sigui
necessari, és la Universitat de les Illes Balears? És una pregunta.

Una altra qüestió, també retòrica, que voldria plantejar
perquè ningú me la contesti és que com es pot argumentar
damunt premsa, com avui matí he vist, que les reduccions de
personal són per manca de voluntat política i a la vegada
argumentar aquí mateix que no hi ha reduccions de personal
sinó increments. També és una pregunta retòrica.

I finalment, la tercera pregunta retòrica és que m’agradaria
saber com es pot oblidar el passat, com es pot no mirar enrera
si el passat es comença a pagar ara, que és allò de les
amortitzacions que començam a pagar ara. Em resulta molt
difícil oblidar una cosa que he de començar a pagar.

Res més, i perdonin la retòrica meva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, nosaltres aquí estam
obligats a enviar missatges clars a la ciutadania i jo li vull agrair
alguns dels que vostè ha enviat i afegir-n’hi algun més. És molt
important que vostè hagi dit aquí: no es tanca cap delegació;
perquè s’ha dit, molta gent per mitjans de comunicació, amb
interessos o sense interessos, que es tancaven les delegacions ja,
demà, el dia 1 de gener estaven tancades; es molt important que
vostè digui que no es tanca cap delegació.

I també és important que vostè digui aquí que la presència
de les illes menors és transversal i creixent. Jo no ho he comptat
si és creixent, m’ho crec, el que sí li puc dir és que estic d’acord
que sigui transversal. Les illes menors ens volem veure a la
televisió, això li hem dit altres vegades, ens volem sentir la
televisió nostra i ens hi volem veure, però aquest voler-nos
veure no ha de quedar circumscrit a cinc minuts, una hora, mitja
hora de programació on ens veiem nosaltres tot solets, sinó que
està molt bé que estiguem ficats dins tota la programació de la
televisió, ens sembla molt millor. Per açò estam contents que
vostè hagi optat per aquesta manera d’enfocar la presència de
les illes menors i per tant també estam contents que es digui clar
el missatge a la ciutadania: les illes menors estan presents
transversalment i creixent.

També estam contents que vostè hagi dit aquí una cosa que
també hem llegit de manera equívoca, la ràdio va a Son
Bugadelles, no al Parc Bit. Nosaltres hem llegit algun escriptor
interessat que ha dit que anava al Parc Bit, no sé per quina raó,
eh, perquè si vostè diu que va a Son Bugadelles, va a Son
Bugadelles perquè vostè ho ha dit aquí.

I també estam contents que digui que tenen conveni
colAlectiu, perquè de vegades es confon entre empreses
contractades que no en tenen, IB3 que en té, no sabem molt bé;
tenen conveni colAlectiu. Són certeses que la ciutadania
necessita conèixer.

I jo n’hi afegiré una altra que està relacionada amb aquest
famós tema de la internalització-externalització; hauríem
d’intentar ser clars i no intentar confondre, és complex, ningú
no ha dit que fos fàcil, ningú no li ha encarregat a vostè una
feina fàcil, ho sabem, i per açò estam disposats a ajudar, perquè
no és una qüestió fàcil, però sí que hem de ser molt clars
almenys amb l’esquema del que volem. Nosaltres sempre hem
defensat: volem que els informatiu estiguin fets per persones de
la casa, per persones d’IB3. Açò significa augmentar la plantilla
d’IB3, per un costat, però també significa reduir la contractació
d’empreses externes, per un altre. Per tant, són costs que passen
d’un capítol a un altre, sí senyor, és cert, costs que passaran de
capítol 2 a capítol 1, sí senyor, és cert. Açò és el que volem, ho
hem de dir clar, a més, no hem d’enganar ningú ni hem
d’explicar que aquí la millora política és aquella que té un
capítol 1 petit, açò ho solen dir els d’altres partits, nosaltres no
ho hem dit mai açò.

Per tant, ens sembla adequat també ser clars en aquest
aspecte; no demanam la suposada internalització de tot el
personal que fa feina entorn del projecte IB3, no senyor,
nosaltres demanam que els informatiu siguin fets per gent de la
casa, i açò vol dir una internalització determinada, no de tot.
Perquè també entenem que hi pot haver moltes feines que siguin
externalitzades i açò només són apunts, certeses d’un futur
model que encara no ha sortit, però que hi treballam i que hem
de ser capaços d’impulsar-lo, perquè en aquest mandat, en
aquesta legislatura es pugui començar a parlar ja en passat del
model que ara estam acomiadant, encara hem de parlar en
present, però haurem de parlar en passat, aquesta legislatura
s’ha d’implantar un nou model que contengui aquestes i altres
coses.
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Per tant, només tancar la meva intervenció felicitant-lo per
la seva i per convidar-lo a seguir dient certeses i coses que la
ciutadania pugui entendre clarament respecte del projecte d’IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Mirin, crec que fa estona que no veig
un escenari tan absolutament lamentable com al que assistesc
avui en aquesta comissió parlamentària, en una qüestió que
efectivament és important, però que és tractada amb una
autocomplaença, com la que observam avui, no només per part
dels diputats i portaveus dels diferents grups parlamentaris, sinó
per part del propi director general de l’ens públic. Vostè i jo
hem tengut moltes converses en aquest Parlament a les quals
hem intentat aclarir moltes qüestions i no ho hem aconseguit en
moltes qüestions, però avui ha batut tots els rècords possibles
per no contestar cap ni una de les preguntes que li he fet a vostè,
a més aquelles que entenem que són especialment incisives.

Evidentment, amb l’aplaudiment inusitat i desconegut
d’aquells partits polítics que protestaven de moltes altres
qüestions a la passada legislatura i que ara prefereixen mirar cap
un altre costat cada vegada que es tracta d’una qüestió realment
important. I és que vostè avui no ha aclarit, per exemple, el cost
del trasllat al Parc Bit; vostè ha amollat una frase dient que és
just que el lloguer sigui assumit per part d’aquells que duen a
terme el servei, però no ha aclarit ni el cost ni de quina manera
ni com, si això suposarà l’increment de qualque contracte i com
es durà a terme.

Ha parlat de la ràdio, ha parlat del cost de la ràdio, però en
cap moment no ha parlat del cost de la televisió i, en tot cas, ha
parlat de l’estalvi, però no ha parlat de què suposarà deixar
d’utilitzar unes instalAlacions que han estat el major cost que ha
assumit i que segueix pagant aquest Ens Públic de
Radiotelevisió a les Illes Balears per la seva creació i que vostè
desestima, fent un canvi que, entre d’altres coses, deixa de
banda una inversió molt important que es va fer en el seu
moment per establir aquests mitjans públics a la nostra
comunitat autònoma i que a vostè, pareix ser, que no li
interessa, però el greu és que no només no li interessa a vostè,
és que no interessa a cap dels diputats i portaveus que han parlat
i m’han precedit en l’ús de la paraula.

L’altra qüestió és confondre els temes, és a dir,
desgraciadament, avui per avui assistim a una sèrie
d’acomiadaments que no hem valorat encara en aquesta cambra
si eren importants, necessaris o no necessaris, en tot cas es
valorava la necessitat d’una reducció de cost. Però miri, hi ha
dues qüestions que a mi em preocupen especialment: la primera,
que el document que vostè ens presenti no vagi en la línia
d’aquestes accions que es duen a terme, maldament alguns dels
diputats d’aquí no ho entenguin, i justament el que vostè ens
presenti és un augment de 24 places, amb un cambalache que
vostè fa en el document, on es dissimulen les comparacions
respecte del 2008 i on vostè ni tan sols ha tengut la decència de

mirar el document del 2008 per posar i per reflectir les dades del
2008 al document que ens presenta per a les dades del 2009, el
que no és una cosa que deixi de ser greu i precisament és una
altra qüestió de les obviades per tots i cadascun dels companys
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula.

Confondre que aquí quan es pregunta pel cost que tenia per
al COFUC i que tenia per a la Universitat de les Illes Balears
amb la importància que sigui un organisme o l’altre és una
qüestió de ser curt de vista, no li dic a cap de les persones
presents, ho dic en termes genèrics i també amb termes retòrics
per si algú considera oportú fer-ne les anotacions necessàries.
Però en tot cas tampoc no ha estat una qüestió que vostè ens
hagi aclarit.

Vostè tampoc no ens ha aclarit precisament a què es
destinaran i com es destinaran les compres que jo li he demanat,
dels 3.719.000 euros que vostè fa comptes destinar, per cert, en
teoria a una producció de la ràdio, reflectit en els seus
pressuposts. I tampoc no m’ha dit com s’agafarà aquesta
mateixa qüestió per a l’àmbit de la televisió, és absolutament
greu, perquè és aquella qüestió que més temps dedica als nostres
canals públics i que és fonamental per als nostres públics.

Vostè ens parla d’una reducció d’1 milió d’euros a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears quant a capítol de
personal i li vull recordar que aquest canal, aquest organisme té
2.600.000 euros de capítol. Vostè ha reduït al 50% la plantilla
de l’ens públic? Doncs, no és així, miri, vostè l’únic que ha fet
és eliminar totes i cadascuna de les persones que a qualque
moment havien tengut relació amb el Partit Popular, això és la
neteja ètnica que vostè ha fet dins l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i que és més que constatable
i demostrable, i per tant no ens vengui aquí a dir i a lamentar, no
ens vengui aquí a lamentar que li ha suposat un gran trauma
personal haver de fer aquests acomiadaments, jo m’imagín que
algun sí, però aquests li puc assegurar, i no m’equivocaria de
molt, si li dic que fins i tot ha tengut una certa satisfacció, ja
sigui vostè o la persona que li hagi pertocat fer aquest tema, que
ha dut al carrer una sèrie de persones, les quals, per cert, no han
merescut el consens que vostè proclama en aquesta cambra i
molt menys l’objectivitat que entenem que seria necessària. I
em permeti que dubti de les seves bones intencions també en
aquesta qüestió, que queda molt lluny del que hauria de ser una
actuació lleial, una actuació sense cap dubte doncs en termes
efectius.

Tampoc no ha tengut la decència, l’habilitat, la voluntat
d’aclarir-nos res, en fi, unes petites qüestions que fan referència
a capítol 4, com que la davallada dels 3.500.000 euros d’aquest
capítol a l’àmbit de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que fa referència a la TDT i que també és una qüestió
que entenem important, vostè tampoc no ens aclarit, i no obstant
diu que és una possibilitat de futur que podríem examinar, però
que tampoc no ha examinat en cap moment. I li vull recordar
que ja du una sèrie de mesos en l’exercici de la responsabilitat
en aquest àmbit i tampoc no ha merescut la seva atenció, atenció
que, per cert, li vaig reclamar a una de les meves primeres
intervencions en aquesta mateixa cambra, en aquestes
comissions, i que encara no ha despertat el seu interès, la qual
cosa a mi em crida especialment l’atenció.
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Miri, aquí hi ha dues formes d’actuar quant a la televisió, jo
crec que vostè opta per un sistema que en els anys vuitanta era
conegut pel sistema de rebre una pensió o rebre qualque tipus de
subsidi, això és un mecanisme que utilitzava el Partit Socialista
els anys vuitanta, que va tenir el seu rèdit electoral, però que li
puc assegurar que a l’àmbit d’una empresa, com pugui ser l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les empreses dels
mitjans públics, no funciona. Aquí vostè té dues opcions: parar
la mà a la comunitat autònoma permanentment, esperar que li
donin doblers -per cert, no els 9 milions que vostè proclama, la
Conselleria de Presidència a capítol 4 n’hi passa quasi 40, no
plori; miri els seus propis pressuposts i veurà que té quantitats
bastant més importants que les que vostè diu i que no comenta
en aquesta cambra. I deixi la política de subsidi, la política de
parar la mà i parlem de la política del desenvolupament.

Que el fet que vostè no s’hagi plantejat una qüestió com el
tema de la innovació o el tema de sortir fora amb ics productes
fa que avui per avui no tenguem uns ingressos que podríem tenir
i que serien prou importants per generar la indústria que tots
desitjam per a la nostra comunitat autònoma i perquè sigui
referència també de cara a l’exterior, cosa que desgraciadament,
avui, li puc assegurar, que no és.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, just un darrer aclariment que crec que
és prou important.

Miri, jo no faig comptes romandre en aquesta cambra per
seguir mirant enrera, no faig comptes romandre en aquesta
cambra perquè els diputats i diferents portaveus dels diferents
grups segueixin criticant l’equip anterior, que opín que duen la
gestió d’aquest ens públic; que parlin d’un canvi de model que
no han estat capaços de fer, perquè avui per avui tenim un
president en aquesta comunitat autònoma que es va
comprometre a un canvi de model, el qual no ha estat possible,
perquè vostè mateix ha reconegut que era el necessari, el
possible i l’efectiu per al futur de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President. Abandon la cambra.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, els senyors diputats del Partit Popular han abandonat la
sessió. Sr. Martorell, si vol contestar les intervencions que s’han
produït. Entenc que la intervenció del Partit Popular no importa
la contesti perquè no hi són, però que constarà en acta la
contesta, evidentment.

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

I tant, no esperava passar-m’ho tan bé a la comissió del
Parlament! Sí que contestaré al Partit Popular i abans que ningú,
perquè hi ha els mitjans de comunicació que segur que prendran
nota del que vaig a dir.

Jo intent contestar el Sr. Serra, però, primer, no puc perquè
no hi és; intent apuntar i contestar les seves preguntes, Sr. Serra,
però vostè no hi és, i parla tan aviat que és que no puc apuntar
tot el que diu. Però sí que he apuntat “lamentable cambalache”
i “curt de vista”, per tant jo el convidaria a un llenguatge una
mica més constructiu que sí que ha demostrat a altres
compareixences.

Vostè em parla de política de subsidi, jo li demanaria que
revisàs quins són els ingressos publicitaris que va tenir la
televisió durant l’anterior gestió.

Però de tot el que ha dit hi ha una cosa que m’ha posat els
pèls drets, vostè, m’ho podria repetir, però com que no hi és no
m’ho podrà repetir, em podria dir si realment ha dit que els
acomiadaments que hi ha hagut a IB3 eren de gent del Partit
Popular. Escolti, jo no sabia que hi hagués gent del Partit
Popular a IB3. Vol dir que vostès tenien gent del Partit Popular
a IB3! I jo que em pensava que havien fet una televisió plural i
que determinats responsables i gent de categories, des de
directius fins al darrer ordenança, eren gent del Partit Popular!
La veritat és que esperava qualsevol crítica als acomiadaments,
llevat que m’acusàs que el que hem fet ha estat treure gent del
Partit Popular, no sabia que hi hagués gent del Partit Popular
dins IB3.

De tota manera, sí que li vull explicar que intentarem
augmentar el capítol dels ingressos de la televisió i que lament
el to de les seves intervencions i sobretot que no pugui aportar
el seu granet d’arena a un moment tan dur com és el que té la
televisió, que s’ha d’ajustar a les despeses del futur. I jo li
repetiré que jo crec que fa bastant de temps que no solem fer des
de la direcció general cap comentari en contra de l’anterior
gestió d’IB3, perquè reconeixem que moltes coses es varen fer
molt bé i algunes s’han anat corregint amb el temps i també
algunes segur que les haguessin arreglat vostès, si haguessin
estat al front de la gestió d’aquest ens públic.

Contestant a altres diputats que sí que hi són i que
segurament em podran escoltar directa i no a través
d’intermediaris, contestar-los, a la Sra. Marí que, efectivament,
duim, la televisió ja hi és en el Parc Bit -ho dic perquè el Sr.
Serra també m’ha dit que duim, què ens costarà dur la televisió
al Parc Bit, ui al Parc Bit, jo ja em confon, a Calvià? La
televisió ja hi és a Calvià, el que duim és la ràdio a Calvià. Però
sí que és ver, i per evitar confusions, sàpiguen que el que es du
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a Calvià és el centre de producció de ràdio, de la mateixa
manera que la televisió, però sàpiguen que una mesura de cost
important, d’estalvi de cost important que hem aplicat en el nou
contracte dels informatius, és tenir una redacció única, és a dir,
compartir despeses de redacció tant per ràdio i televisió, com
internet, com telefonia mòbil. Vol dir això que evitarem que
vagin a una roda de premsa, per exemple, un redactor de la
ràdio i un altre de la televisió, hi anirà un equip i aquesta
informació s’introduirà en els sistemes digitals de la televisió i
es posaran a disposició dels informatius de ràdio, de televisió,
d’internet, de telefonia mòbil i de les productores, per tant anem
a optimitzar.

Què vol dir això? Què el que també hem fet ha estat que
Palma es considerarà una delegació com s’hi considera Menorca
o com s’hi considera Eivissa, Formentera, Inca, Manacor o
Alcúdia. Vol dir que sí, que l’empresa contractista ens ha dit
que posarà unes instalAlacions, les quals no tendran cap cost, per
molt que li costa creure, Sr. Serra, per a IB3, i que sí que part de
la redacció, aquella part de la redacció que surt al carrer a cobrir
notícies és previsible, és previst, és a la proposta, tot això
s’haurà d’ajustar en funció de la realitat i de la capacitat que
puguem desenvolupar-ho, sí que surti del centre de producció de
Calvià perquè a Calvià quedarà la gent per fer els productes
informatius, no els redactors que van i fan feina a peu de carrer,
a veure si m’explic.

Clar, dins aquesta ambigüitat és normal que qualcú digui és
que se’n va la ràdio al Parc Bit; no, no, la ràdio va a les úniques
instalAlacions que té pròpies seves que són a Calvià. Dic això per
matisar i parlar amb claredat i també entenguin que jo aprofit
per venir a dir les coses clares en aquesta cambra, que és la que
em va triar a mi i jo, com a conseqüència, és el meu equip
directiu que és a la cambra a qui em dec i no a tapar rumors de
mitjans de comunicació o de grups polítics interessats a llançar
una informació incerta. Per tant, sí que vendré a aquesta cambra
a dir les coses clares, que és on crec que tenc la responsabilitat
de matisar-les. Per tant, si de vegades veuen qualque cosa que
s’ha dit i que no s’ha matisat per part de la direcció d’IB3,
sàpiguen que on anirem a explicar-ho és aquí, perquè hi ha més
transparència, es pren nota de les declaracions, no crea lloc a
confusió i hi ha tots els mitjans que en poden ser testimonis, per
explicar una mica i crec que per respecte als diputats, els quals
són els que m’han donat suport per a aquesta tasca.

I al Sr. Ribalaiga, explicar-li que, efectivament, crec que no
és amb mi, ni vostè ni jo hem de discutir determinades coses del
model, crec que és una qüestió que competeix a un altre àmbit,
a mi particularment sí que m’agradaria que fos el més
consensuat possible entre els partits que formen la majoria i que
el Partit Popular, també, per cert, s’hi pogués sentir còmode, si
hi participa, crec que costa, però crec que és possible, i que, per
tant, no és aquí el fòrum.

Però sí una cosa li diré per la seva tranquilAlitat i deixant les
coses molt clares, que no pensin, i per ventura els convendria
venir a veure de prop com funciona la feina, que
aproximadament unes 50 persones, plantilla d’IB3, Ens públic
de Radiotelevisió, fan feina avui i des de què nosaltres hi som
a nivell orgànic, a l’àrea d’informatius. Els informatius no són
una cosa que vengui feta per una empresa, que aterren com
extraterrestres i ens posen una cinta, no és així; els continguts
els tria IB3, la línia editorial és d’IB3 i es fan els informatius
que volen els equips d’edició, de documentació, de producció,
de direcció d’IB3.

Per tant, també que quedi molt clar que els informatius no
els fa una empresa, sinó que aquesta empresa fa una producció
d’un producte informatiu, produeix un producte, li dóna forma
i té una agència de notícies que subministra aquest material,
però la selecció de notícies, el plantejament, l’escaleta, tot això
és feina de professionals d’IB3. En aquest cas hi ha prop de 50
professionals, la majoria periodistes que són els que estan al
front d’aquestes àrees. Entenguin que hi ha informatius 24 hores
a la ràdio, hi ha informatius de cap de setmana. Fa falta, per
tant, molta gent per fer un bon servei. Repetesc, és el producte
del qual estam més orgullosos, sabem com s’ha millorat aquest
producte quant a la seva pluralitat, crec que està constatat. I
també l’audiència així ens ho reconeix amb els informatius del
migdia, vespre i especialment els del cap de setmana que ara
tornen a tenir molts bons resultats.

Per tant, jo deix algunes coses damunt la taula perquè
sapiguem com està aquesta situació. També vull aprofitar per
dir-li que som partidari que sigui així, vull dir que els
informatius són productes que en el seu concepte, la seva
gènesis, els seus continguts han d’estar fets per IB3, i és així;
que hi pot haver altres categories, és una qüestió que supòs que
es debatrà en el marc pertinent, tenint en comptes totes aquestes
variables. És veritat, com deia el Sr. Serra, llàstima que no hi
sigui, però supòs que podrà llegir el Diari de Sessions o la
transcripció d’aquesta comissió, entendrà que és veritat que el
Govern aporta més doblers perquè hi ha 30 milions d’euros de
crèdit, però no es pot contractar personal i pagar aquestes
despeses via crèdit. Vostès saben que ja és una barbaritat que
tenguem crèdit per a despesa corrent, per a capítol 1 crec que no
ho podríem fer. 

Per tant, tot i que el Govern hi posa doblers, via segurament
de crèdit i via subvenció, que algunes àrees dels informatius
d’IB3 ja veuríem quina, edició, realització, és un tema que es
pot discutir, s’hauran de posar els doblers a capítol 1. No es
poden agafar dels 30 milions d’euros de crèdit, ni del
reconeixement de crèdit que hi pugui haver a final d’exercici.

Crec que el tema és apassionant, estam en un moment molt
interessant per a la televisió. També aprofit per avançar-los que
ben aviat estrenarem una nova imatge corporativa que el que
farà serà posicionar-nos a nivell estratègic i comercial davant el
futur de la Televisió Digital Terrestre, on l’oferta es multiplica
i passam a tenir 60 i busques de canals de televisió i necessitam
una identitat més moderna, més consolidada, això ho farem dins
el mes de desembre i esperam que sigui també un impuls per a
la nova programació, de notorietat, de comercialització i un poc
que es puguin visualitzar aquests canvis que hi ha hagut a nivell
de continguts. Una televisió plural, en català i de més proximitat
és evident que és diferent a la que hi havia en els seus inicis. Per
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tant, també creim que ho hem de celebrar amb una percepció de
l’espectador d’una imatge més moderna, més atrevida i més
interessant de cara al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Amb aquesta intervenció acabam la
sessió de compareixences de consellers i de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per explicar els pressuposts
per a l’any 2009.

Voldria lamentar l’actitud del Partit Popular, amb
l’abandonament d’aquesta darrera sessió i més a un moment en
què la Presidència d’aquesta comissió, que correspon al Partit
Popular, no hi ha estat present, com ja he dit al principi de la
comissió, no podia assistir avui horabaixa, i com a vicepresident
l’he presidida. Per tant, lamentar aquesta actitud.

I sense res més, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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