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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la darrera sessió de
compareixences i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Rado substitueix Joan Boned.

EL SR. SERRA I TORRES.

Sí, Sra. Presidenta. Antoni Serra substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Pere
Palau.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Àngel Coll substitueix Josep
Lluís Carretero.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sra. Presidenta, Rosamaria Alberdi substitueix Miquel
Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença del Sr. Director General de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'explicar el
Projecte de llei RGE núm. 13990/09, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2010.

Així passam a la compareixença del director general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal que
ens expliqui els pressuposts de l’ens públic per a l’any 2010. 

Assisteix el director general, Sr. Antoni Martorell i Reynés,
a qui saludam, acompanyat dels següents alts càrrecs: Sr. Pedro
Terrassa i Sánchez, director gerent; Sra. Francesca Jaume i
Soler, directora de Gabinet; Sr. Maties Salom i Ruiz, director
adjunt; Sr. Antoni Capellà i Trobat, director adjunt; Sr. Joan
Seguí i Galván, director de Televisió de les Illes, IB3 Televisió;
Sr. Víctor Álvarez i Jiménez, director d’IB3 Ràdio i el Sr. José
Antoni García i Bustos, director Econòmic Financer. 

Té la paraula el director general per tal de fer l’exposició
oral.

Quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Em
sembla que és la darrera de les compareixences d’aquesta
comissió de Pressuposts i diuen que els darrers seran els primers
a entrar en el regne dels cels, esperem que ens serveixi d’alguna
manera. 

(Rialles)

Per altra banda, també, és un plaer poder veure cares
conegudes que coneixen perfectament la dinàmica de l’ens
públic de Radiotelevisió perquè participen en la comissió de
control i seguiment de la nostra gestió.

He de dir per endavant que per a l’equip directiu d’IB3 avui
és un gran dia perquè aquesta jove, dura, televisió, ràdio i diari
digital de les Illes Balears per primera vegada entra en el
Parlament amb uns pressuposts reals, per primera vegada duim
els números del que serà el nostre pressupost i no haurem de
sostenir la nostra gestió damunt una fictícia previsió de
comptes. Aquesta circumstància, per a nosaltres, era un dels
objectius, quan ens vàrem posar al front d’aquest ens públic,
que era deixar de ser l’única televisió i ràdio autonòmica de
l’Estat espanyol que tenia uns pressuposts ficticis. Vull destacar
la valentia del Govern de les Illes Balears, dels partits que
formen part d’aquest majoria parlamentària, en un moment tan
complicat i difícil, des del punt de vista econòmic, en un
moment que, segons les nostres informacions, el pressupost de
la comunitat autònoma davalla un 5% aproximadament respecte
de l’any en curs, hem de destacar la valentia de la capacitat
d’anticipació que ha tengut el president, els consellers,
especialment el conseller d’Economia, Carles Manera, de posar
fil a l’agulla i ser capaços de traspassar i posar damunt el paper
les xifres reals de la radiotelevisió autonòmica de les Illes
Balears.

Valentia i anticipació, perquè de tota manera això s’hauria
d’haver fet qualque dia, anàvem cap a un penya-segat on
qualque dia cauria la comptabilitat, els números d’aquesta ràdio,
televisió i diari digital. Per tant, hem de destacar la previsió i
l’anticipació del Govern a posar fil a l’agulla a aquesta
circumstància. Hauria estat imprescindible fer-ho, si no ara,
s’hauria d’haver fet a mitjà curs sense la previsió pressupostària
de les xifres de la comunitat autònoma. Per tant, des d’aquí
destacar aquesta anticipació i aquest agraïment, que no és únic,
també vull fer extensiva aquesta visió, en aquest cas, al partit de
l’oposició que almanco dins l’àmbit del Consell
d’Administració ha estat responsable, ha estat conseqüent i ha
estat comprensiu amb aquesta situació i ha sabut aportar, de
manera discreta, però conseqüent, el seu gra d’arena per
resoldre un tema d’un deute històric d’aquesta televisió que
ningú no havia tengut encara la valentia d’afrontar. Per tant, que
sàpiguen que per als gestors d’aquest ens públic avui és un dia
important perquè els puc dur xifres reals i solucions.

Feta aquesta clara matisació, que vull que entenguin que és
un moment de felicitat per poder afrontar la difícil tasca de la
competitivitat i la competència que significa tenir la
responsabilitat de gestionar un mitjà de comunicació públic
sotmès a les obligacions d’un mitjà públic i també sotmès a les
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particularitats del mercat publicitari i d’audiències; avui és un
moment, ara és un moment, amable per aquesta confluència de
voluntats per part del Govern i per la comprensió per part del
partit de l’oposició. 

És un moment dolç, però és un moment dur, dur perquè avui
presentam els pressuposts més baixos de la història de la
televisió. És ver que posam damunt paper la realitat, però no és
menys cert que les xifres que duim, i la despesa a la qual
haurem d’estar abocats, és la més baixa de la història de la
televisió. I no és un procés que haguem fet de la nit al dia, és
una feina que hem fet des del primer dia que entrarem, intentar
posar seny a la despesa i fer una tasca complicada com és el
redimensionament d’aquesta televisió, ajustar els costos, cercar
els ingressos per poder fer una televisió, una ràdio i un diari
digital a la mida del nostre país, d’una població pluriinsular amb
un milió i poc més habitants, en una comunitat amb dues
llengües oficials i amb una en clar desavantatge respecte de
l’altra.

Érem l’única autonòmica i avui podem dir que som a les
portes de la nova època, del nou espai que s’obre a la ràdio, la
televisió i el diari digital amb el contracte programa. El
contracte programa, tancat amb un acord dels partits que formen
la majoria parlamentària i aprovat per Consell de Govern,
sotmès ara a una sèrie de matisos que l’ajusten més al
pressupost de la comunitat autònoma, el 2010 i el 2011 seran els
anys del contracte programa. Un contracte programa que ve
després d’una feina que s’ha fet fins arribar aquí, vull recordar,
especialment per a aquelles senyores i senyors diputats que no
pertanyen a la comissió de control, que fins arribar a aquest punt
el que hem fet ha estat reduir costos de personal, una mesura
difícil, traumàtica, però que assolírem fa un any amb valentia,
que hem congelat sous d’equips directius, que hem baixat un
10% els sous de l’equip directiu i que en un moment hem
congelat els sous. Perquè ho entenguin amb un llenguatge clar
i llampant, els directius de la televisió autonòmica de les Illes
Balears durant tres anys hauran cobrat el mateix i haurà estat un
10% menys del que cobraven els seus antecessors. 

Crec que hem predicat amb l’exemple i crec que hem estat
la primera institució pública de les Illes Balears que ha tengut
la visió d’avançar-se i d’ajustar-se el cinturó, preparar-se per a
una època de crisi i, encara, en aquest any 2010, que entrarem
ara, fer un esforça afegit. No debades el nostre pressupost, en
xifres absolutes, baixarà un 16%. La televisió, la ràdio i el diari
digital de les Illes Balears als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma l’any 2010 els costarà un 16% menys que l’any 2009,
tres vegades el que baixa el pressupost de la comunitat
autònoma, més de tres vegades el que baixa el pressupost de la
comunitat autònoma.

Aquests són els grans números d’una gestió, de la qual ara
detallaré les xifres, i podré fer una feina que no s’ha fet mai que
és explicar, per exemple, quants de doblers ens gastarem en la
compra de pelAlícules. Donaré una dada que mai no s’ha pogut
donar perquè la comptabilitat i els pressuposts eren una
entelèquia a la qual havien de fer front els meus antecessors i jo
els dos anys anteriors. 

Avui ens plantam aquí conscients que hem assolit dos
atributs de la gestió que persegueix qualsevol directiu de
qualsevol entitat que gestioni per petita que sigui: l’eficiència i
l’eficàcia. Eficaços perquè hem aconseguit els objectius que ens
marcàrem -i només duim dos anys i escaig- i l’eficiència perquè
ho hem fet amb menors recursos dels que tenien els que ens
precediren. 

Hem augmentat la nostra ràtio d’eficiència perquè avui la
televisió té més audiència que quan començàrem a gestionar-la
nosaltres. Els record que el 24 de setembre del 2007 IB3 Ràdio
i IB3 Televisió començaren a ser íntegrament en català, la
nostra audiència ha augmentat a dia d’avui respecte de
l’audiència que teníem el mes de novembre de l’any passat, un
34%, com a dada més significativa, en un espai on l’oferta
televisiva s’ha multiplicat exponencialment respecte de
l’escenari de comunicació que ens trobàrem quan arribàrem.
Avui, més del 50% del consum de televisió a les Illes Balears és
en TDT amb una oferta d’aproximadament de 24 senyals de
televisió diferents. 

I ho hem fet, a més, donant cabuda i entrada i consolidant,
formalitzant i perpetuant la presència de la senyal d’altres
televisions autonòmiques en llengua catalana a l’espai de les
Illes Balears. Hem consolidat un acord amb Televisió de
Catalunya que garanteix la recepció a tots els ciutadans de les
Illes Balears de la senyal de Televisió de Catalunya en el
territori de les Illes Balears.

Hem augmentat els ingressos propis, és a dir, si descomptam
aquells acords polítics que hi havia abans de la nostra gestió,
aquelles transferències, aquells patrocinis que hi podia haver des
de diverses àrees del Govern per resoldre l’equilibri econòmic
de l’ens públic durant els primers anys, una fórmula que no
qüestionam ni criticam sinó que simplement constatam, si
llevam aquesta injecció econòmica de capital públic a IB3 a
través de patrocinis d’altres conselleries, els nostres ingressos
publicitaris han crescut de manera important en aquests darrers
anys. En concret -permetin-me que cerqui la dada significativa-,
la nostra publicitat, del 2008 al 2009, els ingressos publicitaris
han crescut un 139%, fruit sense cap dubte de l’optimització
dels recursos de l’àrea comercial en un moment on les xifres,
aproximadament, del mercat publicitari a nivell estatal han
davallat, fruit de la crisi, un 40%.

A més, una altra dada que justifica o que demostra aquesta
eficiència que hem tengut en la gestió és que ho hem fet amb
menys aportacions de la comunitat autònoma, perquè, si bé és
cert que l’any que ve encara davallaran, enguany hem comptat
amb, aproximadament, 6 milions d’euros manco d’aportació del
Govern que l’any 2008. 

Per tant, hem aconseguit pujar l’audiència amb menys
ingressos i amb menys despesa per als ciutadans de les Illes
Balears. I hem fet tot això oferint una televisió de proximitat, de
servei públic, de pluralitat informativa, que ningú no qüestiona,
i en la nostra llengua. 
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Hem fet servei públic perquè avui la graella d’IB3 Televisió
compta amb programes com: A debat; Transparències; la
retransmissió dels actes religiosos dels diumenges, les misses;
l’hora documental dels dimarts vespre; la retransmissió en
directe de les sessions parlamentàries de cada dimarts, les
preguntes al Govern i de l’emissió dels debats de pressuposts,
els debats de política general i els extraordinaris que es
produeixen en alguns casos o l’espai Taula de Cinema dedicat
al cinema més alternatiu i més especialitzat.

Per tant, feim una televisió de servei públic a més de la
cobertura de les festes, dels serveis informatius, ... Hi hem
afegit uns ingredients que no hi eren. Per tant, consideram que
hem aconseguit l’eficàcia en la gestió perquè hem aconseguit els
objectius que ens havíem marcat: fer una televisió de servei
públic, amb aquests continguts que els acab d’explicar; fer una
televisió de proximitat, perquè constantment estam aferrats a
l’actualitat del que passa a les Illes Balears, ho hem demostrat
amb la cobertura informativa dels incidents dels esfondraments
de Palma o dels atemptats a Palmanova, amb les inclemències
meteorològiques, amb els caps de fibló i d’altres; perquè feim
uns serveis informatius plurals on tothom sap que té un espai
per poder explicar el que passa i la televisió no es fa servir per
anar en contra de ningú ni a favor de ningú; i perquè des del 24
de setembre del 2007 feim una televisió en català.

Aquesta és la nostra targeta de visita, després d’aquests dos
anys i mig de gestió estam convençuts que per ventura els
objectius que teníem no són els mateixos per a tots els diputats
de la Cambra, però sí els puc assegurar que hem aconseguit a
hores d’ara els objectius que ens marcàrem i que, per tant,
consideram que hem assolit l’eficàcia i l’eficiència perquè ho
hem fet amb menys recursos i en un moment molt difícil amb la
conjuntura econòmica que tenim present. 

Baixant al detall, com els he dit al principi, els puc explicar
exactament quina és la planificació econòmica que tenim per a
l’any que ve. A banda de les taules que recullen els pressuposts
de la comunitat autònoma i on tenen perfectament detallat el
pressupost de l’ens públic en el capítol de despeses i
d’ingressos, de personal, transferències, les despeses i les
inversions i d’altres, a part d’aquestes xifres que en podem
parlar i els puc donar tot tipus de detall, estic en disposició de
facilitar-los, com a circumstància nova que mai no s’ha produït
ni en el Consell d’Administració de l’ens públic ni tampoc a cap
sessió d’aquesta cambra en els prop de quatre anys que té
aquesta televisió; avui els puc donar les xifres sobre què feim
comptes gastar-nos l’any que ve, amb què i una xifra
aproximada de quina disminució representa respecte del que ens
hauríem gastat enguany si es compleixen les xifres d’aquest
exercici que ens queda, aproximadament un mes i mig.

Així, els puc dir que a partir del contracte programa, que
esperam signar ben aviat amb la Conselleria d’Economia i amb
la Conselleria de Presidència, un contracte programa, que he
explicat en nombroses ocasions en el Consell d’Administració,
a tots els seus membres, que en tenen còpia i també he explicat
en aquesta cambra, que bàsicament té tres aspectes: l’assumpció
del deute bancari per part del Govern, la fixació d’una quantitat
que transferirà la comunitat autònoma els pròxims dos anys a
l’ens públic, i el compromís de l’equip directiu de no sortir-se,
més que en un marge pactat, del pressupost perquè en cas
d’incompliment suposaria el cessament dels seus membres.

Aquests tres matisos són els més importants des del punt de
vista econòmic, més enllà que el contracte programa,
efectivament, inclou tota una sèrie d’aspectes que fan referència
a continguts i objectius, però és una descripció d’arguments que
vénen a concretar la feina que hem fet durant aquests darrers
anys i que està clarament ja recollida en la televisió, en la ràdio
i en el contingut del diari digital que oferim. Si volen,
efectivament, a la part de preguntes no tenc cap inconvenient a
matisar qualsevol aspecte que tengui a veure amb el contracte
programa. 

Anant als pressuposts per departaments els donaré les
següents xifres.

La previsió d’ingressos publicitaris per al 2010 és,
aproximadament, de 5 milions d’euros. En el pressupost del
2009 teníem una previsió de 3. Això significa que preveim
ingressar un 66,67% més. Els ingressos que preveim de la
comunitat autònoma l’any 2010, és a dir, els ingressos que
vénen de la comunitat autònoma, i així estan recollits en el
contracte programa i pactat pel Consell de Govern, són de
61.200.000 euros. Això vol dir que comptam amb una partida
d’ingressos totals de 66,22 milions d’euros. 

Com feim comptes distribuir per àrees aquests 66,2 milions
d’euros? En principi, 9.600.000 euros a serveis tècnics. L’any
2009 aquesta partida ha estat d’11.800.000 euros, la qual cosa
vol dir que preveim en aquest capítol una disminució del
20,90%.

La ràdio, tenim un pressupost de 3 milions i mig, que si el
comparam amb el pressupost que ha tengut l’any 2009 que ha
estat de 3.800.000 euros, això vol dir que haurà de fer-se millor
ràdio amb un pressupost un 15,47% manco. 

Després tenim previst mantenir el mateix pressupost dins
l’àrea de Comunicació i Màrqueting, que té una funció cabdal,
han d’entendre vostès que tenim una empresa que ha
d’aconseguir uns ingressos, per tant necessita promocionar-se
i vendre’s. Aquí la partida és d’un milió euros, exactament la
mateixa que l’any 2009, inclou efectivament el cost de personal.
Totes les partides inclouen despesa de personal.

Resta de departaments: 6.700.000 euros, quan la partida
enguany de pressupost 2009 és de 8.800.000 euros, és a dir un
7,03% manco. La partida més important és la partida d’antena,
és a dir, despeses que van dirigides al producte que emetem i
que oferim al telespectadors, a la partida televisió; aquesta
partida d’antena és de 44.600.000 euros, comparada amb la del
2009, que ha estat de 53.600.000 euros vol dir que gastarem per
fer televisió un 20,37% manco. 
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Com es desglossa aquesta partida? En informatius, 12
milions d’euros, la mateixa xifra que l’any 2009, 12 milions
d’euros; Esports, 12.300.000 euros, inclou, entre d’altres, drets
de retransmissions esportives tipus màster 1000 de Rafel Nadal,
partits de la lliga de futbol professional i Champions, tercera
divisió, ACB, segona divisió, lliga LEB, etc.; aquesta partida de
12.300.000 euros és un 29,01% manco del 2009, que era de 17
milions d’euros, on teníem la Fórmula 1, cosa que no tendrem
l’any 2010 més enllà de les dues carreres que es fan a l’Estat
espanyol, la de Barcelona i la de València.

Producció aliena més producció pròpia, és a dir programes
que no són ni informatius ni esports, i drets per emissió de
pelAlícules i sèries, 20.300.000 euros, comparats amb els
24.600.000 euros de l’any 2009 és una reducció del 21,99,
tècnicament un 22% manco.

Desglossament d’antena, és a dir, com es distribuiran
aquests 20.300.000 euros d’antena, que són un 17,48% manco...,
no, no compararé aquesta xifra perquè a l’altra xifra hi estava
mesclat el capítol de personal. 20.300.000 euros, com es
reparteixen? Hi ha per a aliena, és a dir, compra de pelAlícules
i sèries 2.700.000 euros, un 32% manco que el 2009 que era de
4 milions. SGAE, Societat General d’Autors, els vull explicar
per al seu coneixement que quan vàrem arribar a IB3 mai no
s’havia pagat l’SGAE i un dia va caure una factura del cel de
més d’1 milió d’euros. Ara ja ho tenim pressupostat, esperam no
tenir mai més sorpreses, amb la qual cosa és possible que si ho
tenim pressupostat i el Govern ens dóna doblers ho puguem
pagar; és de 460.000 euros, exactament igual que la d’enguany.

SOFRES, els record que tenim un contracte amb SOFRES,
com totes les televisions autonòmiques, per tenir 200 audímetres
instalAlats a les Illes Balears, que controlen una població de
1000 i busques habitants i que ens donen diàriament uns
informes detallats de quina audiència i de quins productes
serveixen i de quina manera. De 435.000 euros del 2009
passarem el 2010 a 350.000 euros, una disminució del 19,54%,
fruit d’una renegociació amb l’empresa que ens fa el seguiment
d’audiències i el personal que fa l’anàlisi d’audiències a IB3. A
mode d’exemple els vull explicar que quan arribàrem el
departament d’Audiències estava integrat per quatre persones,
des de fa un any i mig està integrat per una persona. Despeses
del departament, altres despeses, de 368.000 euros a 200.000
euros; un descens del 45,66%. 

Al final, la partida per fer programes, de 19.337.000 euros
que creim que vàrem gastar el 2009 a una partida de
15.480.750,74 euros, és a dir un descens del 19,94, tècnicament
un descens del 20%. 

Resumint, tendrem un 16% manco de doblers, tres vegades
la disminució del pressupost de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Orgullosos de per primera vegada poder presentar un nivell
de detall bastant ample de quina serà la despesa que farem a
IB3, amb el compromís, per altra banda, que el Consell
d’Administració es converteixi en un òrgan discret, secret,
confidencial de feina on els consellers puguin tenir la màxima
informació sabent que la publicitat de determinades xifres no va
més que en detriment de la capacitat de negociació i de gestió

de l’ens públic a l’hora de tancar preus en un mercat
extremadament competitiu i ple de taurons.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General. 

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 una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President, demanaríem quinze minuts si fos tan
amable.

EL SR. PRESIDENT:

Té dret a demanar-los, i jo tenc l’obligació de donar-los-hi,
gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li ho agraïm, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Queda suspesa la sessió per quinze minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem aquesta sessió.

Per tal de formular preguntes o observacions, procedeix ara
la intervenció dels diferents grups parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Marí, vol intervenir? Té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, donar la benvinguda al director general de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Sr. Antoni
Martorell, i també òbviament donar-vos les gràcies per haver
vingut a explicar-nos aquest pressupost de l’any 2010 que heu
preparat amb tot l’equip que us acompanya.

Certament, ho hem esmentat ja a totes les compareixences,
crec que aquesta és la darrera que tenim, per tant cada vegada
ens hem referit que som a una etapa de contenció pressupostària
i que això ens afecta a tots, tan de bo només afectàs una àrea
sinó que és general de tot el Govern de les Illes Balears i no
només de les Illes Balears sinó que és molt més general, per tant
no és un fet aïllat.
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Ho dic perquè en aquest sentit, i per tant per començar,
voldria valorar també com heu fet vós mateix, d’una manera
positiva el fet que s’hagi posat l’inici amb la firma, que esper
que serà imminent, d’aquest contracte programa, que per tant
esperam que serveixi per frenar aquest endeutament que tenia
l’ens públic de Radiotelevisió i també per tal de racionalitzar-ne
les despeses i òbviament tota la gestió pressupostària, esperam
que tengui aquest fi i que sigui per tant a fi de bé.

Entenem que l’ens públic arrossegava un deute molt gran,
que ha tengut problemes de liquiditat molt destacables i que
pens que no es pot estar sempre amb l’ai al cor pensant si es
podran pagar o no les nòmines del pròxim mes, vull dir amb
aquesta angoixa, o pensant com es podrà fer per pagar els
nombrosos deutes acumulats als proveïdors dels serveis de
l’ens.

Vós mateix, a la memòria que ens heu presentat posau que
els problemes econòmics no només els tenim presents com a
una debilitat, sinó fins i tot com a una amenaça al propi ens i
que, per tant, era un problema que sí que s’havia de posar l’inici
d’una solució. Per tant, que aquest pressupost d’enguany passi
als 66 milions, per tant que es redimensioni dins unes mesures
més justes és allò que pens que no es podia fer de cap altra
manera, si òbviament es volia començar a eixugar aquest deute
i per tant començar a caminar dins aquests paràmetres de més
racionalitat.

Dit això, demanar-vos un parell de concrecions, quan dic un
parell vull dir un parell eivissenc, que serien una mica també
com afrontar aquests projectes de futur o com afrontar dins
aquesta redimensió del pressupost de l’ens, com afrontar
projectes de futur. S’ha parlat tot sovint o es parla de vegades o
se’n sent parlar de noves ofertes, per exemple en programació
infantil, fins i tot s’ha parlat de si hi hauria la possibilitat de fer
un nou canal de programació infantil. També s’ha parlat i seria
aquest segon que també m’agradaria que ens aclaríssiu, s’ha
parlat de fer també un canal d’informació Illes Balears 24 hores,
semblant a d’altres que funcionen; per tant, això serien dos
projectes de futur molt interessants, molt importants, però no sé
com els podríem encabir dins aquest pressupost. Per tant,
s’agrairia una mica si ens poguéssiu ampliar aquest tema.

També m’agradaria que féssiu una valoració, que
comentàssiu una mica més tot el que implica aquest conveni de
reciprocitat que tenim amb la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, per allò que té de positiu, però també supòs per no sé
si té qualque element que podríem dir menys positiu. Si
poguéssiu fer-ne una valoració, comentar-ho una mica més.

I no voldria acabar òbviament aquesta intervenció, també
d’una manera sincera, sense deixar ben clar que consider que el
producte que ofereix en aquests moments la ràdio i la televisió
públiques de les Illes Balears ha guanyat sensiblement en
qualitat durant aquests anys, en aquests dos darrers anys. És a
dir, entenem que amb un pressupost més baix que el que tenia
l’anterior etapa del Govern, amb menys diners s’ofereix un
producte de més qualitat i pens que això és un mèrit i els mèrits
s’han de reconèixer. En aquest sentit, per tant, crec que el fet
que els informatius d’IB3 en aquests moments siguin punters a
la graella de programació de les Balears constitueix una molt
bona notícia, i per això pens que, com a director de l’ens,
mereixeu la nostra felicitació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donar la
benvinguda al director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió
i als càrrecs que l’acompanyen, i per part nostra farem una
intervenció breu.

Bàsicament el que volem dir és que ens felicitam per tenir
aquest pressupost que el propi director general ha qualificat de
reals, d’ajustats a la realitat, i que ha permès, com ell mateix
explicava, detallar el que es destinarà a una cosa o a una altra,
de manera que hem tengut la sensació que sabíem, més que
altres vegades efectivament, a quina banda anava una quantitat
d’una manera més exacta.

Ens felicitam també per aquests bons resultats d’audiència
als quals feia referència. Crec que aquesta televisió és la
pública, l’autonòmica, la nostra i més enllà d’opinions, de
detalls sobre una cosa o sobre una altra, crec que tots hem de
voler que tengui espectadors, tots hem de voler que no entri en
la lluita per l’audiència a costa de baixar la qualitat, però tots
hem de voler òbviament que tengui espectadors. I apreciam
també el que ha expressat de la voluntat de fer una televisió de
servei públic, amb la presència de la llengua catalana,
lògicament, com a un instrument fonamental, però també amb
el tipus de programes de proximitat, amb molta informació, amb
continguts arrelats a la terra i nosaltres entenem que no pot ser
d’una altra manera i que la televisió pública de les Illes Balears
és això que ha de fer.

Respecte de la baixada important del pressupost global, del
15%, nosaltres entenem que qualsevol baixada és dolorosa i
que, a més, una baixada com aquesta, que és superior a la que
ha tengut el conjunt del pressupost de la comunitat autònoma,
però en aquest cas, assenyalar la nostra solidaritat, per dir-ho
així, per l’esforç que ha hagut de fer la televisió. De totes
maneres, crec que tots partim d’una consciència que la televisió,
tot i ser un mitjà que necessita molt de finançament i molts
doblers, també era un mitjà en què hi havia la necessitat de fer
un esforç d’austeritat i en aquest sentit aquesta baixada del 15%
crec que és una resposta adequada a aquesta necessitat que
teníem d’austeritat.
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El contracte programa que es va firmar, nosaltres vàrem
manifestar ja la nostra satisfacció, compartim els seus objectius,
compartim una mica el seu plantejament general que, d’una
banda, el Govern s’ha compromès a resoldre el deute històric,
però d’una altra banda, la pròpia entitat assumeix uns objectius
d’austeritat i de rigor i de seriositat en aquest sentit i crec que,
a partir d’aquest contracte programa, IB3 crec que comença a
ser una cosa diferent del que ha estat fins ara i diferent en sentit
positiu.

Del detall dels pressuposts que el director general ha
explicat, ens ha cridat l’atenció aquesta dada que allà on tots els
diferents capítols han baixat, fins i tot capítols com esports,
capítols com allò que es destina a fer programació amb
producció pròpia o amb producció aliena, s’hagi mantingut en
la mateixa xifra els informatius, crec que això és una concepció
adequada i que compartim del paper que han de tenir els
informatius i que ha de tenir la funció informativa amb una
televisió com aquesta. Crec que quan s’ha de fer una baixada
molt important, del 15%, hi ha una opció que és baixar el
mateix percentatge per tot, però crec que n’hi ha una altra més
intelAligent que és aplicar prioritats, i en aquest sentit, que, per
exemple els esports, mantenint l’atenció a tot allò que és esport
nostre i esport base i esport arrelat a les Illes, que hagin baixat
d’una manera molt important, i en canvi es mantenguin els
informatius, ens sembla correcte, nosaltres donam suport a
aquest manteniment. Volem mantenir la qualitat en els
informatius i els recursos amb què es poden fer els informatius
que volem que hi siguin tant per a televisió com per a la ràdio,
com per al nou canal també a través d’internet, perquè entenem
que tots tres canals conjuntament configuren l’oferta
informativa de l’entitat.

Respecte de la qüestió dels informatius, hem tengut un debat
històric sobre si han de ser propis, si no han de ser propis, sobre
si han de ser externalitzats o no han de ser externalitzats; jo crec
que és un debat amb el qual més o manco hem anat apropant
algunes posicions, en qualsevol cas per a nosaltres és positiu
que el contracte programa inclogui alguna passa més en aquella
direcció de tenir un cos propi de gent que fa feina amb
informació, perquè pensam nosaltres que la ràdio i la televisió
de les Illes ha de tenir com més millor. Òbviament la nostra
opció seria, ja ho hem dit moltes vegades, que es fessin des de
la casa, però que s’avanci en el sentit que hi hagi més gent de la
casa fent feina amb informatius i que hi hagi una oferta pública
en aquest sentit, que és el que està pactat, ens sembla també
positiu.

I per acabar, volia fer referència a les informacions que hi ha
hagut darrerament sobre treballadors d’informatius precisament
que s’han trobat amb dificultats, fins i tot de cobrament de
nòmines, nosaltres ens felicitam perquè s’hagi resolt finalment,
però voldríem demanar al director general que hi hagués tots els
esforços perquè no es repetissin aquestes situacions. Sabem que
no és fàcil, perquè sabem que hi ha crisi i sabem que hi ha
dificultats per pagar els proveïdors en general; sabem, a més,
que són treballadors, més d’un proveïdor que és de la pròpia
casa, però també entenem que IB3, com a televisió pública, no
ha de voler que hi hagi aquestes situacions, i ha de mantenir una
situació de vigilància perquè tothom que fa feina en informatius
pugui fer-ho amb les condicions millors, que al final seran les
que repercutiran perquè la informació que facin sigui de bona
qualitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per donar la
benvinguda al director general i a l’equip seu i per felicitar-lo
perquè el que avui ens ha dit sabem que és una feina que no ha
estat fàcil, sabem que no és fàcil fer l’exercici que hem fet; no
és fàcil perquè una reconversió com la que ens ha explicat de la
televisió pública i de la ràdio pública, amb una baixada
important dels seus recursos a un moment de crisi com el que
vivim, és veritablement un exercici complex. Per tant, hem de
felicitar-lo per aquest exercici.

Tots som molt conscients que açò era necessari fer-ho, crec
que tots som molt conscients que el sistema era insostenible i
per tant era necessari abordar aquesta reconversió com més
prest millor. Però no només per açò el volem felicitar, sinó
també perquè açò obre la porta a parlar de la televisió del futur.
A mi m’agradaria, a nosaltres ens agradaria que poguéssim
començar a pensar en un abans i un després i comencéssim a
deixar de parlar de passat per centrar-nos en la futura televisió
que volem per a aquestes illes.

Ens satisfà el que ens ha dit el director general, sabem que
queda molt per fer, no està tot arreglat, hi ha molts problemes
que s’han de resoldre encara, però crec que s’han posat les bases
per parlar d’un futur esperançador, nou, diferent i millor per a
la nostra televisió. Dèiem que el felicitàvem per l’exercici que
ha fet econòmic i també perquè aquesta televisió, amb aquest
exercici, ha guanyat amb transparència amb un pressupost que
ara veim real, fixat als pressuposts de la comunitat autònoma;
ha fet un exercici important per clarificar l’endeutament, per
disminuir la despesa, per guanyar en professionalitat, tots
aquests són aspectes que nosaltres sempre havíem dit que era
necessari implementar amb la nova televisió. Però açò ho ha fet,
segons ens ha dit el director general, també guanyant en
audiència, guanyant en proximitat, guanyant en servei públic i
a més guanyant en quota de llengua pròpia dins la llengua
vehicular de la televisió. Per tant, un exercici doblement
complicat de la qual cosa nosaltres també ens felicitam.

Evidentment, el contracte programa és un instrument
utilíssim per encarar aquest futur, perquè defineix molt bé quin
és el terreny de joc, perquè defineix molt bé, com a dit el
director general, quins són els recursos que es tindran a dos anys
vista. I per tant nosaltres entenem que s’ha d’exprimir el suc
d’aquest contracte programa al cent per cent per encarar aquest
futur que volem.
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És evident que no es farà la mateixa tele que es feia abans,
amb menys recursos s’ha de veure una tele diferent, però
esperam que es faci una tele digna, la tele que nosaltres
necessitam i volem, la que aquestes illes poden pagar.
Fonamentalment ha de ser una televisió útil, eficient i eficaç,
com ha dit el director general; tots els indicadors que ens ha
donat ens diuen que anam per bon camí, i nosaltres hi afegirem
que per fer aquest camí es necessita també un bon vehicle i
esperam que aquest bon vehicle el puguem proporcionar en el
pròxim període de sessions, aprovant una llei de l’audiovisual
per a les Illes Balears, que pugui significar un bon vehicle per
a aquests objectius que ja ha apuntat el director general per a
aquest contracte programa, que és un bon instrument, i per a
aquest pressupost que, per primera vegada, es veurà reflectit al
cent per cent en els pressuposts de la comunitat autònoma.

Nosaltres volem i desitjam que sigui així, no perquè es faci
la televisió que vol el Grup Socialista ni perquè es faci la
televisió que vol el director general, sinó perquè es faci la
televisió que vol aquest parlament, tot aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda, com no pot
ser d’altra manera, al director general de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i a totes les persones que
l’acompanyen.

I la veritat és que em criden l’atenció dues qüestions, la
primera és la frase amb la qual vostè ha començat la seva
intervenció, vostè ha començat dient que per primera vegada es
presenten uns pressuposts reals d’IB3 en aquesta cambra
parlamentària. Francament, crec que no és la millor forma
d’expressar que fins ara els pressuposts que vostè mateix ha
presentat han estat ficticis, en tot cas, ho dic per contraposició
a la frase que vostè comentava. I si bé és cert que confirma tesis
com la d’aquest grup polític que els parla en aquest moment, on
ja dèiem que vostè anunciava retalls i vostè anunciava millores
en la gestió i nosaltres el que vèiem era una millora de
l’endeutament, que és el que ha anat avançant gradualment al
llarg d’aquest exercici pressupostari.

Vostè ha vengut avui a presentar-nos un món ideal que sense
cap dubte diu que ha de tenir presència en el proper curs; jo crec
que això ho valorarem quan acabi el proper exercici
pressupostari. La realitat d’avui és que els treballadors
d’algunes de les empreses que treballen per a IB3 han estat a
punt de no cobrar la nòmina, hi ha hagut retards en el pagament
d’aquesta nòmina i en aquest Parlament es va comentar aquesta
qüestió en reiterades ocasions i es va negar obertament que això
era així. Al final les evidències surten i així ha estat.

Ha estat l’exercici on la indústria audiovisual ha vengut a
parlar amb tots els grups parlamentaris, i molt especialment amb
l’oposició, a dir que avui la primera causa de ruïna de gran part
de les empreses, sobretot els petits productors, és IB3, perquè no
poden aguantar més damunt les seves esquenes el producte que
fan i que no cobren. El petit productor avui, avui, quan parlam
de les meravelles d’IB3, té damunt l’esquena més de 8 milions
d’euros, que sembla ser que se’ls dóna l’esperança de cobrar,
però que sense cap dubte avui encara no han cobrat.

Li puc assegurar, Sr. Martorell, que tots compartim la
voluntat de cercar un món millor, en l’àmbit d’IB3 li puc
assegurar que també; si alguns tenen la millor voluntat que això
sigui així li puc assegurar que és el Partit Popular, aquesta era
la finalitat que havia de complir aquest ens públic i els mitjans
públics quan es varen crear de mans d’un govern del Partit
Popular. Però li puc assegurar que no estam especialment
orgullosos de l’evolució que s’ha dut a terme durant aquest any
i de la qual vostè no n’ha fet especial esment a la seva
intervenció. Nosaltres esperàvem que comentàs qüestions com,
per exemple, que a les preguntes parlamentàries que vostè ha
respost per escrit es reconeixia un deute a proveïdors de més 77
milions d’euros; ens agradaria que ens aclarís com s’encamina
la solució d’aquestes qüestions en els pressuposts que avui vostè
presenta.

També es parlava d’un deute passiu, un deute a bancs de
més de 163 milions d’euros, dels quals vostè, amb la seva
gestió, n’és responsable d’un 40,2%, és a dir, d’un increment
més que substanciós, que no acompanya massa el pressupost
que vostè presentava l’any 2009 i l’any 2008, on deia uns
nombres que al final no han estat així, perquè la liquidació ha
distat en molt de la realitat que vostè expressava. 

Entenc, per tant, que vostè tenia raó, i està bé que ho
reconegui, que les pressupostos fins ara que vostè ha presentat
eren ficticis, perquè aquesta efectivament ha estat la realitat, un
pressupost que finalment tenia una execució bastant desviada de
la realitat que finalment ens trobàvem al tancament de
l’exercici, amb un deute que anava pujant i que fins i tot ha
arribat a ofegar la indústria audiovisual i, el que és pitjor,
aquelles persones que fan feina per a aquesta indústria, que són
els que menys protecció tenen i aquells que haurien de ser els
que tenguessin la nostra màxima preocupació, i sense cap dubte
les nostres..., en fi, les nostres bones gestions perquè això no
arribàs a succeir.

Sr. Director General, li demanaríem, si és tan amable, que a
la seva intervenció ens aclarís diverses qüestions que entenem
fonamentals. La primera és efectivament com fa comptes
solucionar aquest conjunt del deute tenint en compte una qüestió
que també ha reconegut a la seva intervenció, i que és que el
contracte programa és una entelèquia avui per avui, que existeix
però que no està confirmada, no s’ha firmat encara. Digui’m si
ha aplicat aquest contracte programa al pressupost de l’any que
ve i com ho ha fet, donat que encara no està firmat. Hi ha una
certa tendència; ahir compareixia la Consellera de Serveis
Socials i deia que no havia aplicat 10 milions d’euros del
conveni amb l’Estat de dependència pel fet que encara no estava
signat el conveni. Em pregunt, si aquest contracte programa no
està signat, amb quin criteri jurídic vostè l’aplica, en quins
termes l’aplica i de quina manera tendrà efectivament l’any
2010.
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L’altra qüestió és quins motius estructurals vostè considera
que han estat, en fi, els que ens han fet arribar a una qüestió com
el fet de tenir dificultats en aquest pagament de nòmina i
aquestes dificultats que tots hem pogut conèixer. En aquest
sentit ens agradaria saber com es reflectirà també la solució
perquè això no torni passar, perquè totes les persones que fan
feina a una entitat que tengui relació amb IB3, en definitiva
estaria bé que fos en tot l’àmbit de l’Administració pública,
puguin estar segures que és una feina segura, una feina amb
perspectives de futur i que no té les dificultats que crec que són
poc desitjables per part de tots.

Per tant també ens agradaria que definís una altra qüestió.
Vostè ens conta una sèrie de qüestions, una sèrie de partides
amb unes reduccions entenem considerables, però crec que ens
fa falta una altra dada més, que seria quin serà el cost estructural
d’IB3 l’any 2010 fora del que comenta en el seu pressupost,
perquè vostè ens parla de retallades molt considerables, però la
realitat que veim en el pressupost, a no ser que vostè em digui
el contrari, té dues peculiaritats que m’agradaria que ens aclarís.
Si comparam la suma de totes les despeses de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en el pressupost que vostè va
presentar, vull pensar el pressupost real, o fictici, que vostè va
presentar l’any 2009, sumam totes les despeses i ens surt una
quantitat de 39.622.389 euros. Si sumam totes les despeses que
vostè ha presentat a les seves memòries de l’any 2010 anam a
61.600.000 euros. Si anam a la ràdio és realment on hi ha menys
canvi, hi ha 4.000 euros menys, hi ha 4.000 euros menys
respecte de l’any passat, 5.304.000 euros, milions d’euros, l’any
passat, i 5.300.000 euros enguany. Si anam a la televisió veim
uns nombres que l’any 2009 sumaven 28.738.000 euros, i l’any
2010 sumen 55.300.000 euros, segons el que vostè expressa a
les seves memòries.

Per tant, efectivament, respecte del pressupost que vostè va
presentar l’any 2009 hi ha un increment molt considerable, que
no fa pensar que el pressupost d’enguany precisament és una
retallada respecte de l’anterior. Jo crec que vostè és el gran
beneficiat de tot el Govern de les Illes Balears, on les
reduccions pressupostàries han estat sistemàticament aplicades,
i vostè rep una quantitat molt considerable de doblers, crec que
per damunt del que rebrà tota la resta del Govern de les Illes
Balears. 

Si vostè el que ha fet avui és presentar una retallada respecte
de l’execució d’aquest pressupost, l’execució d’aquest
pressupost permeti’m que li digui que com a mínim ha de
reconèixer que presentar pressupostos ficticis no és el més
correcte, i si l’any 2009 va presentar un pressupost fictici i a
més aquest diputat que els parla, portaveu d’un grup
parlamentari que intenta fer seguiment d’IB3, no va accedir a
informacions, que agraesc que vostè hagi desvetllat avui però al
llarg del procediment de la gestió no hi va accedir, idò no és la
manera més fina ni més elegant de passar comptes davant
aquesta cambra de tot allò que fa referència a la gestió d’IB3.
Vostè m’agradaria que fes una valoració de l’estat pressupostari
previst per a l’any 2010 respecte del pressupost que vostè va
presentar en aquesta mateixa cambra ara fa un any menys un
dia, per cert, perquè he estat revisant la data concreta i fa un any
menys un dia, i que em digui, respecte d’aquest pressupost
inicial que vostè va presentar, com va quedar, quina part de
l’execució d’enguany, l’any 2009, ha anat a deute, com se
solucionarà i quins efectes tendrà, perquè si això és així i es

confirma crec que el Govern de les Illes Balears, o vostè, o
algun de tots ha estat enganant la majoria de la població, perquè
tenien un pressupost com a mesures per seguir l’execució d’IB3
i aquest pressupost era paper banyat essencialment, que no
servia per fer aquesta funció i que essencialment s’escapava
molt i moltíssim de la realitat.

Un altre exercici de “trilerisme” -no l’hi aplic a vostè
directament- que es perpetua en el temps i que fa referència a
una pràctica que ja existia l’any passat, que es reduïa
específicament a l’empresa Multimedia però que vostè ha tengut
a bé aplicar a tots els ens que gestiona vostè, tant la
radiotelevisió com l’ens públic: a les memòries que vostè
presentava hi ha una curiositat que també li voldria demanar. A
la memòria de 2010 vostè presenta un quadre del personal que
té a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, llavors
li parlaré de la televisió i de la ràdio, on diu que en el 2010
vostè tendrà 13 directius; ens diu en aquest mateix quadre de la
pàgina 7 de la memòria del 2010 que el 2009 ha tengut 13
directius, però miri quina casualitat, si anam a la memòria del
2009, a la pàgina 7, també, el seu compromís, és a dir, allò que
vostè deia que serien els directius previstos per a l’any 2009
eren 6; expliqui’m el canvi que fa possible i viable que vostè
ens presenti a la memòria del 2010 que els directius han estat
13, que l’any que ve no incrementa i continua amb 13, quan el
seu compromís era de 6, i estic presentant la memòria que vostè
va presentar en aquesta cambra, vostè deia que tendria 6
directius. Ah, per cert, responsables d’unitats i serveis; vostè
deia que en tendria 14. Idò miri, vostè precisament a la memòria
del 2010 en presenta 19. 

Ens parla de retalls, però on sembla ser que no passen els
retalls és a l’equip directiu. Li coment l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears com li podria comentar la
resta de casos. Miri...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra...

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sr. President. Si em permet dos segons més, aclariré
aquesta qüestió que crec que és d’especial interès del director
general, més que res perquè pugui donar les explicacions
oportunes. En el cas de la ràdio responsables d’unitats i serveis
vostè a la memòria en presenta 11 i a la de l’any passat en tenia
5; expliqui’m per què. A la televisió vostè en presenta 21 però
és que l’any passat realment no en tenia 21, com vostè expressa
a la memòria, no sé si de manera..., si ha estat una errada, vostè
en tenia 17. Per quin motiu se’ns comenta que el 2009 hi havia
unes dades que no es corresponen efectivament amb la memòria
de l’any 2009?
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En resum, Sr. Director general, m’agradaria tenir crec que
informació molt més acurada d’aquesta qüestió. És important
que valori aquests pressupostos també en funció dels
pressupostos que potser fictíciament va presentar vostè l’any
2009 i que tenen un increment considerable que el fan creditor,
crec, de tot allò que la resta de departaments del Govern de les
Illes Balears potser no podran fer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, he de reconèixer que hi ha
una qüestió que no he abordat perquè crec que la vàrem
resoldre. Efectivament -i amb aquesta afirmació els contestaré,
a vostè i a la resta de diputats que han intervengut-, el principal
problema que té avui IB3 són els doblers, afirmació clara i
rotunda. A aquesta afirmació n’enganx una altra: és la principal
preocupació del Govern respecte d’IB3. Tercera afirmació: el
tema dels doblers es resoldrà. I una quarta pregunta: poden tenir
vostès la paciència que tenen els treballadors i les empreses?,
perquè tothom és conscient del moment econòmic en què vivim
i tothom és conscient del deute històric que arrossegam. Tothom
és conscient que hi ha un problema que s’ha de resoldre, i crec
que fins ara podem estar orgullosos que tothom, en comptes de
retreure a l’altre el que ha fet, tothom hi ha posat de la seva part
per resoldre un problema que hem ocasionat entre tots, del qual
jo en dec ser responsable en la meva part però que els repetesc
que arrossegam un deute històric, i la pilota s’ha arribat a fer
cada vegada més gran i qualcú havia de tenir la valentia
d’aturar-la, i aquest qualcú és l’actual majoria parlamentària i
l’actual govern.

Per tant vostès saben perfectament que quan parlam de
gestió les solucions no són immediates. Vàrem partir d’un
reconeixement del problema, vàrem seguir amb una anàlisi de
la situació, va venir després una decisió de resoldre, i estam en
la fase d’aplicar aquestes solucions. 

Per tant és vera que hi ha un problema amb els doblers, de
tresoreria, perquè el problema de comptabilitat l’estam resolent
amb el contracte programa, i és vera que qualcú va avisar que
plouria i hi hauria una tempesta, però li puc assegurar que els
treballadors de l’empresa dels serveis informatius el mes de
novembre cobraren abans que altres mesos, cobraren el primer
dia hàbil del mes de novembre, que els record que diumenge dia
1 era festa, que dia 2 era festa a Palma i que dia 3 cobraren. Per
tant tècnicament no hi va haver cap retard més enllà d’un avís
que va cridar molt l’atenció i que va ser el detonant d’una
inseguretat que entenc, que compartesc, i vull aprofitar per
públicament agrair l’actitud responsable que en tot moment
varen tenir els treballadors afectats per aquesta amenaça, molt
per damunt de la que qualcú va aprofitar de manera perniciosa
per anar en contra de l’estabilitat i de la tranquilAlitat que
necessita aquest escenari. Per tant crec que el problema és gros,
però que, la solució, hi és i que l’únic que requereix és una
miqueta més de temps. Jo des d’aquí vull reiterar l’agraïment

als treballadors per la comprensió i la paciència que tengueren
en un moment de molta tensió i molta dificultat i molta
incertesa, i sobretot donar-los les garanties públicament que si
el Govern compleix els acords que tenim establerts no hi tornarà
a haver mai més cap problema de pagament a les empreses
proveïdores de serveis a l’Ens Públic de Radiotelevisió.

En tornaré a parlar perquè és una circumstància recurrent, i
amb els arguments que se m’han plantejat per diversos diputats
en tornaré a parlar, d’aquesta qüestió.

Vostè em parlava del nou canal de programació infantil i
dels acords amb TV3. Escolti, jo estic superorgullós, crec que
ara hi haurà una iniciativa legislativa popular que comptarà amb
el suport d’IB3 perquè hi pugui haver aquesta reciprocitat.
Catalunya i Balears són exemple de reciprocitat en tema de
senyal de televisió, i crec que la lluita, que m’agradaria que hi
hagués un suport important per part de la gent de Balears i
també dels partits polítics i les institucions, és perquè ara ens
hem de plantejar una nova fita, i és que IB3 s’ha de veure al
País Valencià, i que a Balears hi ha d’haver un canal en TDT
perquè es pugui veure el senyal de la televisió valenciana. Crec
que aquest és el repte que ens hem de plantejar, perquè el tema
de Catalunya el tenim resolt i de manera exemplar. Tant de bo
a València poguéssim arribar a un estat semblant al que tenim
avui d’aquests acords. És un magnífic acord que dóna
estabilitat, dóna futur, dóna legalitat a la reciprocitat, i ha donat
maduresa a IB3 televisió.

I ara se’ns obren nous escenaris: volem, efectivament,
avançar en aquest sentit, però no tant per oferir altres canals de
televisió a les Balears, sinó aprofitar la producció que es fa en
altres territoris de parla catalana per poder eixamplar l’oferta de
televisió pública que fa l’Ens Públic de Radiotelevisió a les Illes
Balears. Dit d’una altra manera, tenim una cita per a aquesta
comissió de seguiment de Televisió de Catalunya i de l’Ens
Públic de les Illes Balears per avançar en la cessió de continguts
que puguin ser susceptibles de ser emesos a les Illes Balears. I
aquí s’obre un escenari complex que haurem de definir dins
enguany: com amb menys doblers feim més televisió i més
bona? Jo els vull ser sincer, el contracte programa és una cotilla
per a la gestió d’IB3. Políticament és extraordinari; des del punt
de vista de la gestió és un problema, per no dir una altra cosa
que comença també per la mateixa lletra. Per tant per a nosaltres
és extremadament complicat assolir més objectius amb menys
recursos, i estam en el camí i hem aconseguit algunes fites. 

Ara, els deman per al pròxim any una mica de comprensió,
perquè ens han donat un contracte programa, no una vareta
màgica, hem de ser conscients del que tenim; no ens han donat
tampoc unes pólvores màgiques perquè ho arreglem i que, fum!,
facem aparèixer de dins un capell un conill, no?, ens han donat
menys recursos per intentar fer-ho cada vegada més bé. I creim
que sabem quin és el camí, però ho hem d’aconseguir. Jo els
demanaria ajuda, comprensió, idees, propostes...
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I en aquest sentit l’acord que tenim avui amb Televisió de
Catalunya és per, de manera transitòria a l’espera de la
consolidació d’un nou múltiplex a les Illes Balears, aquest
intercanvi d’un canal. Això vol dir que segons les nostres
informacions a partir de dia 1 de gener, quan hi haurà per cert
l’apagada analògica i l’encesa digital, estarà a disposició a
Balears el segon múltiples; això vol dir que IB3 tornarà a
disposar d’un altre canal en TDT, perquè en el segon múltiplex
el Govern cedirà aquest canal a Televisió de Catalunya. Molt
bé, això vol dir que des de l’ens públic ens trobam amb la
disponibilitat d’un altre canal, i ens vendrà la qüestió de pensar
què feim amb aquest canal. Tenim diverses propostes damunt la
taula; primera, aprofitar l’ample de banda per emetre amb una
qualitat superior a la que emeten els nostres competidors, que en
un món on cada vegada es venen més pantalles de gran format
és un valor afegit; segona, incloure el senyal d’IBSat, que és un
canal de producció pròpia que també ofereix programes amb un
decalat, podríem oferir programes amb un decalatge d’una hora
com fèiem anteriorment, i també fa una funció per a aquella
gent que et permet tenir multiprogramació. 

Tercera, complir el contracte programa, que diu que hem de
tenir un canal de notícies; jo no sé com farem amb menys
doblers un canal de notícies, qui ho ha posat al contracte
programa no s’ha dedicat mai a fer un pressupost del que val fer
un canal de notícies, però vaja, ja ho intentarem, en el pitjor dels
casos repetirem tot el dia l’informatiu, vist així ho podem fer;
serà interessant?, crec que no, però complirem el contracte
programa. Quarta possibilitat, fer un segon canal; un segon
canal amb què?, per ventura amb els nostres programes, amb
allò que ens pugui cedir Televisió de Catalunya amb dret
d’emissió a les Balears, amb redifusió de programes,
d’informatius...; particularment és la idea que més m’agrada,
però que ningú no pensi que estic anunciant un segon canal.
Cinquena possibilitat, cedir-lo a una altra emissió i que s’hi posi
no sé què. I se me n’ocorrerien sis, i set i..., moltes.

Per tant és una qüestió que queda pendent i que ens
agradaria que tot el que sortís ho fes fruit del consens i de la
bona sintonia de tothom.

Hem d’entendre una realitat. A Mallorca hi ha un altre canal
de televisió pública que es complementa amb IB3. Avui la gent
ha de saber que hi ha determinats productes que no feim perquè
n’hi ha un altre que els està oferint i no hem de fer duplicitat de
continguts. Nosaltres sabem que avui ens toca fer més de primer
canal perquè n’hi ha uns altres que fan de segon canal. Però
també és vera que aquest canal només es veu a Mallorca, que
nosaltres tenim obligació d’arribar a totes les Illes Balears,
arribam a totes les Illes Balears i no podem obviar que hi ha uns
ciutadans a Menorca, Eivissa i Formentera que no veuen la
Televisió de Mallorca, i que per tant estan orfes de continguts
d’un segon canal. Però també podria ser absurd muntar un segon
canal on el 80% de la població de les Illes Balears rep un segon
canal. L’equació és una mica complexa.

Quant a informatiu, efectivament hem mantengut el
pressupost perquè és una de les funcions principals i que
justifiquen la raó de ser d’aquesta televisió, i crec que ho hem
demostrat quan hem interromput la programació quan ha fet
falta per contar allò que pensàvem que era d’interès dels
ciutadans; fórmula difícil, perquè no es pensi ningú que tenim
una finestreta per on entren els ciutadans i ens apunten a un
paper el que hem de fer, perquè si quedes curt, malament, i si et
passes, pitjor, i els informatius avui, amb una sèrie de millores
que vàrem fer i canvis i reorganització de l’equip d’edició,
tenim uns informatius líders d’audiència en la seva franja
horària, de matí, ho han recuperat, molts de dies són líders -
despús-ahir vàrem fer un informatiu amb una mitjana d’un 26
amb puntes de prop del 30%, són xifres de partit de Champions-
, i algun horabaixa fins i tot també l’informatiu de l’horabaixa
ha estat líder d’audiència, en una hora extremadament
competitiva perquè hi ha molt més consum de televisió. Crec,
i això no és un mèrit d’aquest director general que els parla, és
un mèrit de la directora d’informatius i del seu equip, haver fet
un producte creïble i de servei públic, malgrat ser complex  i
malgrat la marca que dúiem del passat.

Sr. Llauger, també li he contestat en el tema que crec que
ens complementam amb Televisió de Mallorca i això és un
fórmula complicada. Hem presentat al Consell de Mallorca una
proposta de conveni per intercanvi de continguts, de manera que
els nostres continguts estiguessin a disposició de Televisió de
Mallorca perquè poguessin omplir hores de programació i que
els seus continguts estiguessin a disposició d’IB3 per poder ser
emesos en una plataforma que té una cobertura més ampla, de
tot Balears, i que té un suport d’audiència una mica més ample,
fa aproximadament un any i estam a l’espera que se’ns doni una
resposta. Pensam que seria una possibilitat fer un segon canal a
IB3 amb producte de Televisió de Mallorca, amb producte de
Televisió de Catalunya, amb producte propi i amb producte a
preu de saldo, que també n’hi ha en el mercat audiovisual. 

Crec que és una possibilitat que IB3 tengui al seu abast un
canal no subjecte a les pressions i a la lluita de l’audiència i que
tengui una descarada vocació de servei públic, on puguem fer
pelAlícules o cinema en versió original, puguem fer programació
infantil en anglès... Crec que aquí és on podem assumir tota una
sèrie de reptes que siguin atrevits, descarats i amb l’objectiu de
fer servei públic. Crec que aquesta és la plataforma i és la passa
natural, les televisions autonòmiques que avui fan temàtiques
vénen de fer un segon canal i nosaltres encara estam en una fase
d’inici.

Efectivament, el contracte programa parla d’internalització,
per a mi és una satisfacció el fet que haguem arribat a un punt
que... en parlarem. Alerta, no és fàcil. No és fàcil perquè el Sr.
Pere Terrassa quan va arribar va dur endavant una
reestructuració on es varen suprimir més de 20 llocs de feina,
s’han hagut d’ajustar estructures, avui -malgrat el que diu el Sr.
Serra, jo li contestaré que no he vengut per discutir aquí sobre
els directius, no ho duc preparat, la veritat, m’ho prepararé, però
sí que li puc assegurar que avui fa feina menys gent a IB3 amb
menys cost de personal i amb menys directius que abans. 



1248 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 11 de novembre del 2009 

 

Això és una realitat, li ho hauré de justificar, però li ho dic
i cregui’m i si m’equivoc rectificaré, però tendrem oportunitat
de contrastar aquestes dades, li puc dir que hem fet un esforç per
cada vegada tenir manco gent i hem hagut d’arribar a situacions
dures perquè en una empresa on fa feina tan poca gent la
proximitat, el contacte personal és molt habitual i per tant, més
difícil es fa encara prescindir d’algú en un moment en què les
xifres de l’atur també són tan exagerades, però ho hem fet. No
serà fàcil explicar als que han quedat fora que ara n’entraran uns
altres, però bé, em dedicaré a gestionar allò que s’hagi acordat
políticament.

Una altra cosa els dic i ho he repetit mil vegades, la
internalització no és garantia de pluralitat i de professionalitat.
Tenim exemples -vostès els saben i per respecte i per cortesia no
els retrauré- que estructures internalitzades de serveis
informatius de mitjans públics han estat una vergonya per als
seus responsables, de manipulació, i encara tenim exemples de
televisions autonòmiques d’altres comunitats autònomes on hi
ha casos polítics judicials que ni hi apareixen i són estructures
perfectament internalitzades. 

La internalització, senyores diputades i senyors diputats,
com a persona que gestiona una televisió, els puc assegurar que
no és garantia de pluralitat. La pluralitat és una qüestió, és una
decisió, és una opció de gestió, és una voluntat política i la
voluntat política del director general, crec que ja l’ha
demostrada. 

Avui amb uns informatius externalitzats feim una feina
objectiva i professional. És més, el procés d’internalització -que
quedi molt clar- és un perill per a l’estabilitat dels treballadors
del serveis informatius d’avui. La convocatòria d’oposicions és
una mesura de precarietat per als que avui fan feina dins una
empresa per als serveis informatius d’IB3, perquè ningú no se
senti enganat, per ventura quan es convoqui un concurs no hi
faran feina els mateixos que avui hi fan feina, que són els que
reclamen unes oposicions, hem de posar totes les cartes damunt
la taula. 

Jo avui, com a director general, estic orgullós dels serveis
informatius que feim, tot i una estructura semi-internalitzada
perquè els vull recordar que tot el cos d’edició, part de
producció, direcció, subdirecció d’esports, d’informatius i
documentació és de personal d’IB3, ens queda una part que està
aprovada per Consell d’Administració que és la internalització
d’un cos de cinc editors a la ràdio, està aprovada i supòs que tan
aviat com signem el contracte programa podríem treure-ho a
concurs, per una qüestió que -vostès ho saben i el Partit Popular
ho sap perquè així està als informes del Consell Consultiu- es
poden externalitzar els serveis informatius sempre i quan la línia
editorial sigui de l’ens públic i això es garanteix en el fet que el
director, el sotsdirector, alguns presentadors, editors,
productors, documentalistes són personal d’IB3.

També li vull trametre que disposam des de despús-ahir d’un
calendari de pagaments del Govern de les Illes Balears, de la
Conselleria d’Economia, per transferir de manera regular
aquests 61,2 milions d’euros que ens han d’aportar durant
l’exercici 2010 i que serà de 59,8 l’any 2011 segons el contracte
programa. Efectivament, Sr. Serra hem fet els números tenint en
compte que firmarem el contracte programa, si no signam serà
un desastre per a tots i una vergonya per a tots, però aquí està...

ens dedicam a complir la nostra paraula i l’acord del contracte
programa està aprovat pel Consell de Govern i li puc dir que la
Conselleria d’Economia ja actua com si hi hagués contracte
programa perquè a hores d’ara ja s’han subrogat diversos crèdits
d’IB3 a la comunitat autònoma.

Per tant, el Govern compleix el contracte programa abans de
signar-lo, la qual cosa em dóna moltíssimes més garanties
d’aquest compliment i vaja!, no té res d’ilAlegal que hagin
assumit els crèdits de la comunitat autònoma perquè són els que
avalen els crèdits de la comunitat autònoma, tampoc no hem de
confondre una cosa amb l’altra.

Per tant, si es compleix aquest calendari de pagaments -que
estic segur que es farà- no hi haurà, no hi tornarà a haver mai
cap inseguretat perquè no hi ha hagut cap incompliment,
inseguretat per als treballadors o per a les empreses que presten
serveis a l’Ens Públic de Radiotelevisió. Per a nosaltres és una
satisfacció disposar d’aquest calendari perquè ens permetrà fer
planificacions de tresoreria i complir amb els nostres
proveïdors. És més, aquest calendari inclou -i això li interessa,
al Sr. Serra, perquè també m’ho plantejava- una partida
extraordinària que cobrarem abans del mes de març, segons el
compromís del Govern, de 30 milions d’euros per fer front a
aquest deute a proveïdors.

Per tant, el Govern segons el contracte programa es queda
els 164 milions d’euros de deute bancari -no sabia aquesta xifra,
però m’ha agradat molt i ara li ho explicaré-, del qual en som
responsables un 40,2% i farà una aportació extraordinària de 30
milions d’euros abans de març del 2010. 

Sr. Ribalaiga, li ho dic amb la mà al cor, li agraesc les seves
paraules de reconeixement. Avui dia reconèixer la feina que es
fa des d’IB3 no és habitual perquè el que està de moda des de la
seva creació és criticar la televisió i aconseguir un canvi en
aquest sentit és d’agrair. És una felicitació que faré extensiva a
la resta de l’equip directiu i de treballadors perquè li puc
assegurar que aconseguir aquests objectius no ha estat fruit de
la casualitat i sí fruit de l’esforç dins un context on el prejudicis
de culpabilitat van un metre per davant de la nostra gestió. 

Com he dit als seus companys, efectivament els doblers són
el principal problema que té avui IB3, però tenim la solució i
això és fruit de la valentia i de la previsió. Aquests doblers,
aquest problema és nostre en un 42,2%, una xifra fantàstica que
el Sr. Serra m’ha entregat avui aquí al Parlament. 

El contracte programa definirà molt la nostra feina, jo li
deman aquesta comprensió, sobretot també paciència i visió de
futur de cara a l’elaboració de la Llei audiovisual. Facin una llei
que es pugui complir, aprenguin d’altres parlaments que han fet
lleis molt males de dur després al terreny de la realitat. La
televisió és un element extremadament dinàmic perquè ha de
tenir una capacitat de reacció de segons, no és com gestionar
una biblioteca o gestionar altres serveis públics.
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Li explicaré una cosa, Sr. Ribalaiga, avui per fer aquesta
televisió que em demanava, més aferrada a la realitat i a la gent,
hem donat una passa molt important, avui s’han produït una
sèrie de canvis, que els hem comunicat avui matí, els hem
aprovat en Comitè de Direcció i que els vull fer públics ara en
aquesta comissió de pressuposts, canvis al més alt nivell de
l’equip directiu, que vénen provocats per la decisió d’aquesta
direcció general de crear un òrgan consultiu de caràcter social,
que vendria un poc com a conseqüència d’aquesta línia que hem
obert en la campanya d’Una mà per a tots, que he explicat
també a la comissió de control, d’aquest oferiment de la
televisió a les necessitats socials i, com que volem gestionar una
televisió a partir del coneixement de quina és la realitat social
que tenim a les Illes Balears, avui hem creat el Patronat de
Continguts i Programes.

Cercam una vintena, aproximadament, de patrons de gent
que avui consideram que representen la societat de les Illes
Balears, que no tenen vinculació política i que ens poden fer una
aportació de com veuen ells els continguts i els programes de la
ràdio, de la televisió i del diari digital i que ens puguin fer
suggeriments perquè prenem decisions aferrats a la realitat
social de les Illes Balears. 

Aquest patronat de continguts i programes no té caràcter
vinculant, no té cap remuneració i per tant, és un òrgan voluntari
de suport i d’assessorament a la Direcció General i a l’àrea
d’Antena. Aquest patronat de continguts i programes estarà
presidit per Joan Seguí, avui aquí present, persona amb més de
vint anys d’experiència al sector audiovisual, que deixa el càrrec
de director de televisió, que es jubila dins la professió de la
televisió, així ens ho ha fet saber, i que a partir d’ara dedicarà el
seu temps a donar una mà a aconseguir un patronat de prestigi
i sòlid que pugui acompanyar els continguts que vol fer aquesta
televisió.

És un patronat que ell presidirà, que ell configurarà, que ell
convocarà, al qual volem que participin, entre altres,
l’Associació de productores, la Universitat de les Illes Balears,
l’Obra Cultural Balear, l’exdirectora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, persones a proposta del president del patronat de
prestigi que pensam que ens poden donar el seu saber, la seva
opinió per confeccionar una graella més aferrada a la realitat
social, els sindicats de periodistes, l’Associació d’actors i també
voldríem que hi hagués algun representant de l’Acadèmia de la
Televisió. En definitiva, cercam un òrgan que ens pugui ajudar
a fer una televisió més nostra i més aferrada a la societat. 

Aquesta designació de Joan Seguí, actual director de la
televisió, com a president d’aquest patronat de contingut i
programes va acompanyada de dos canvis també importants
dins l’àrea de Gestió i l’estructura de la televisió, que és que el
seu lloc serà ocupat per Jaume Santacana, actual director
d’Antena de la televisió. No cream cap càrrec nou per tant, això
no té efectes de salaris ni d’estructura, al final parlam fins i tot
d’estalvi al capítol de personal. Això també ve acompanyat d’un
altre canvi dins l’estructura de l’Ens Públic de Radiotelevisió
que en aquest cas serà la designació de Pere Terrassa, fins ara
gerent, que ocuparà el càrrec de sotsdirector general i gerent de
l’ens públic, perquè pugui assumir la difícil tasca de quadrar una
televisió amb menys pressupost i amb el repte d’aconseguir més
recursos. 

Aquests són els canvis que avui hem fet -i que avui
comunicam- per tal de poder fer una televisió més eficient, més
eficaç encara i més aferrada a la realitat, però venim amb una
experiència anterior. Enguany, tot i que no teníem contracte
programa hem aplicat criteris d’autoexigència i d’autocontrol.
Hem fet una feina duríssima, diria que ens hem entrenat durant
un any per poder assolir el repte de l’any 2010. Per això,
enguany ja tenim implantat l’eina de control de despeses, el
SAD, i ja hem tengut un pressupost per departament i ha hi
hagut el bagatge per ser capaços de fer uns pressuposts del 2010
que pensam que són realistes perquè hem partit de la gestió de
l’autoexigència, de la gestió dels doblers d’aquest any 2009.

Sr. Serra, el guard pel final perquè és el darrer que ha
intervingut, li diré que té raó i no s’ho agafi com a costum. Té
raó, hem fet un pressupost fictici, hem pecat. Hem pecat perquè
quan vàrem arribar vàrem fer el que feien vostès, copiàrem, no
en sabíem molt, vàrem dir “això, com es deu fer?” i vàrem dir
“deu ser així”. Crec que aquí tenim la culpa tots de la situació
que tenim, parl de la gestió econòmica. Crec que la línia que
vostès han duit dins el Consell d’Administració és admirable i
que han duit també aquí al Parlament evidentment, de
comprendre que era necessari sortir d’aquest clot que entre tots,
cadascú pegant una sèrie de palades, havíem fet. 

Li anava a dir que era culpa al 50%, però miri, sortiré
guanyant, la culpa que vostè m’ha atribuït és d’un 40,2 i la seva,
per tant, és d’un 59,8. Crec que surt guanyant, però més enllà
d’això, que forma part de la ironia del tema, crec que hem de
tenir clar que hi ha un problema de doblers i que només se
solucionarà si tots ajudam i que només es farà gros si tots
empenyem. 

Crec que estan en l’encertada línia de treure’ns els colors en
allò que no feim bé, i és veritat, hi ha un problema de doblers,
hi ha hagut un problema d’inseguretat, anam cap al caos, hi ha
un problema de tresoreria, hi ha un problema de proveïdors, hi
ha problemes financers, però jo ja li aport que les solucions hi
són: el Govern es queda el deute, ens injectarà 30 milions
d’euros l’any que ve per deute a proveïdors i ja gastam manco
doblers.

El deute ha crescut, però ha crescut perquè hem fet, hem
continuat fent el mateix de sempre, si cada any posàvem 9
milions d’euros al pressupost d’IB3 que, perquè es facin una
idea al Consell de Mallorca se n’hi posen 12 per a Televisió de
Mallorca, és evident que una televisió autonòmica no pot
funciona mai amb 9 milions d’euros, ni aquí ni a la Xina. Bé, es
feien uns pressuposts que eren els que aguantava el paper. 

Em demana per què no quadren els seus pressuposts amb
com tancam l’exercici. Bé, perquè hi havia una cosa que vostès
ens ensenyaren a fer que era un reconeixement de deute, i això
és el que hem fet cada any. Li sembla malament la manera de
fer-ho? Escolti, clavada a la seva. Troba que l’hem de canviar?
Ho farem. No sé què més li puc dir, té raó, sí. Ho hem
d’arreglar? Sí. Vostè ens ajudarà? Li faig jo la pregunta.
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Tenim 77 milions d’euros de proveïdors, això no sé, deu
canviar cada setmana si ara ens arriben doblers en tenim
manco... el que li puc assegurar és que als comptes d’IB3 hi ha
només els doblers necessaris per pagar les nòmines dels
treballadors, comptant que quan paguem n’arribaran d’altres per
poder continuar, és a dir, és un exercici d’equilibri. 

Aquesta situació s’ha provocat perquè -escolti’m- vivim en
un moment econòmic que ningú no se l’imaginava, bé, o ningú
no pensava que pogués arribar a aquest punt. M’alegra sentir
que es parla des del Govern que ja hem tocat fons, fantàstic,
perquè és el missatge que tots hem de menester sentir almanco
per aixecar un poc la moral de la tropa. El tema està difícil, però
en un moment tan difícil el Govern ha tengut la valentia de
veure un poc més enfora i posar-hi solucions.

Li puc assegurar que no tenim doblers al banc i pagam això
com se’ns paga, perquè a més també s’estableix un sistema de
control des del Govern pel qual les empreses públiques cada
vegada tenen menys marge. 

Una altra circumstància que du el contracte programa, per a
la seva tranquilAlitat, és que IB3 no es podrà endeutar, ni una
targeta VISA perquè ho entengui. Per tant, aquesta situació es
resol i no es podrà tornar produir mai més. Crec que, des del
punt de vista de la gestió dels recursos públics, és exemplar, per
a nosaltres és incòmode, però és exemplar. Tant de bo ens
imitassin altres administracions, ajuntaments, conselleries,
empreses públiques, governs, consells insulars,... perquè som els
únics que ens hem posat aquesta mesura, idò ho farem amb la
cara ben alta, de ser els únics que no ens passarem del
pressupost, que el complirem i que ho farem amb manco. I ens
agradaria que servís d’exemple perquè això també passàs a
altres administracions i a altres pressuposts i quan es fa un
projecte es tancàs que allò no es passàs; nosaltres no hem comès
altres anys més pecats que els que s’han comès altres anys amb
IB3 o que s’han comès amb altres projectes faraònics que es
podien haver fet a la legislatura passada o a les anteriors o el
que sigui. Ara arriba l’oportunitat de posar punt i final a aquesta
història.

I crec que tenim la responsabilitat de cara als ciutadans de
donar exemple que si IB3 ho pot fer ho pot fer qualsevol. I per
tant ens agradaria que fos com la grip A, que es contagiàs a
altres administracions, això del 6% o de si hem de dimitir, idò
escolti’m, anem a jugar-hi tots, també si qualcú es passa que
boti com nosaltres. Acceptam el repte i convidam que siguin els
altres també que ho facin.

Com solucionar aquest deute, em demana vostè. Crec que li
he explicat, amb aquests 63,2 per al 2010 i 59,8 per al 2011; una
desviació màxima del 2010 del 6% i una desviació màxima del
2% en el 2011, és a dir, cada any més difícil. No sé si ens
arribarem a cansar, però cada any més difícil.

Dificultats econòmiques amb les nòmines. Jo li assegur que
si s’acompleix el calendari del Govern, que ens demostra que sí,
no es tornarà a produir mai més, per tant missatge de
tranquilAlitat.

El cost estructural, bé, el podem comparar, però jo li assegur
que avui tenim manco directius que els que teníem l’any passat,
de fet hem anat retallant personal. I com li dic, no anava
preparat per a la discussió de quants directius o quants no
directius, el que li puc assegurar és que aprimam l’estructura
pròpia a pesar que tenim el compromís que haurem
d’internalitzar no sé quins serveis, però això és un tema que
dependrà d’un informe tècnic i d’una discussió política. Però la
voluntat política és la d’internalitzar més serveis en els serveis
informatius.

En definitiva, crec que la situació cada vegada és millor; que
si no fos perquè si ha posat remei anàvem abocats al desastre,
però que el futur cada vegada és més òptim des del punt de vista
econòmic; que ens durà cada vegada més esforços.

I que estic content avui de poder-los anunciar la designació
de Joan Seguí com a president d’aquest patronat, que ens
permetrà fer, com fem amb la campanya Una mà per a tots, una
televisió de servei públic i aferrada, en contacte amb el que vol
la societat civil, que ja li avanç que és de vegades molt diferent
de la que podem discutir dins el Parlament, que pot ser una mica
allunyada de quines són les necessitats que pugui tenir la gent
del carrer. Com que no som capaços de consultar diàriament el
milió d’espectadors potencials que té Balears, pensam que fer
una tria de prestigi d’una vintena de persones amb veu dins la
societat de les Illes Balears, ens ajudarà almanco per tenir més
informació del que esperen els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Torns de rèplica, grups que vulguin
intervenir? Sí, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Director General, dos detalls
ràpids, només dos comentaris: un és respecte d’aquest Patronat
de continguts, que lògicament no he dit res a la primera
intervenció, perquè no ho coneixia, com és lògic. A nosaltres
ens sembla adequat que IB3 creï un òrgan propi
d’assessorament per polsar l’opinió, la visió que pugui tenir la
ciutadania del que es fa des de la Radiotelevisió, i més encara
si, tal com s’ha explicat, això es fa sense cost addicional. El
dubte que tenim i que ens agradaria conèixer l’opinió del
director general és en quina mesura això colAlisiona o no,
interfereix o no amb la previsió de crear un consell de
l’audiovisual, que nosaltres és un projecte que defensam i
entenem que són coses diferents, en la mesura que un és un
òrgan propi de l’entitat i a més un òrgan que té sobretot, pel que
he entès, una funció assessora; l’altre és allò que se’n diu
normalment una autoritat audiovisual independent, per tant una
autoritat audiovisual independent ha de tenir també una funció
de control. És un òrgan diferent, de nomenament parlamentari,
a més amb la intenció que es té de nomenament parlamentari
per majories qualificades i per terminis que no coincideixen
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amb les legislatures, per garantir aquest caràcter independent, i
que entenem que té unes funcions de vetllar pel compliment de
les lleis, de vetllar pels drets dels espectadors, de vetllar pel
servei públic.

I m’agradaria saber si comparteix aquesta visió que nosaltres
tenim, que aquesta autoritat audiovisual hi ha de ser, de fet és un
mandat de l’Estatut, per tant molt difícilment ens podem escapar
que hi hagi de ser, no podem defugir una figura existent en el
propi Estatut; una altra cosa és que les dificultats econòmiques
del moment puguin modular el moment en què es fa efectiva la
seva existència i el seu funcionament, però creim que en tot cas,
entenem que són dues coses que no interfereixen una amb
l’altra, però ens agradaria conèixer l’opinió del director general
al respecte.

I respecte de la qüestió que hem parlat sobre si els serveis
informatius han de ser propis o no han de ser propis, la nostra
posició històrica la coneix perfectament el director general, la
nostra posició és que allò forma part del nucli de la funció d’una
televisió pública, per tant el que correspon i el que pertoca, per
dir-ho així, és que siguin de la casa, i que els serveis informatius
són sotmesos a un imperatiu d’objectivitat i d’imparcialitat tan
gran que creiem que qui ha de vetllar directament per aquests
objectius és directament l’entitat sense uns intermediaris, aquest
és el model que defensam. Ara bé, que els models internalitzats
no siguin una garantia en si d’imparcialitat, no ens ho
descobreix; vull dir que nosaltres també hem conegut l’època
Urdaci, per entendre-nos i per tant sabem que no són una
garantia, però bé, això no és un inconvenient perquè sigui el
model que nosaltres defensam i el model que nosaltres pensam
que, en la mesura que ens posem d’acord i en la mesura que
indiquin les auditories pendents i les negociacions polítiques
pendents, es pugui avançar.

També li volia dir que el que pugui suposar una oferta
d’ocupació per a les plantilles actuals i per als treballadors
actuals tampoc no ens ho descobreix; però nosaltres defensam
un model més que venir a defensar posicions concretes o
interessos concrets, vull dir que les posicions dels treballadors
històricament hem compartit moltes de les seves denúncies
sobre precarietat laboral, etcètera, però nosaltres bàsicament el
que defensam és aquest model. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. El director general ha demanat
contestar individualment, si els ho pareix. Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President, per a no perdre’m. La garantia que
puguin cobrar les nòmines els treballadors dels serveis
informatius és la mateixa que puguin tenir de cobrar la nòmina
els directius i els treballadors d’IB3, vull dir que ha estat un
error que es puguin pensar que els de televisió ho podien cobrar
o no cobrar i nosaltres sí, perquè la veritat és que la nostra
precarietat també a qualque moment ha estat una mica agònica,
però l’hem duta amb discreció i en silenci. Per tant, crec que ha
estat un èxit que haguem sobreviscut i que no hagi passat res,
però també ens ha vengut de vegades d’hores. Ho dic ara que ha

passat, però que ningú no es pensi que perquè fas feina a una
empresa pública tens més garantia que qui faci feina per a una
empresa privada, no té perquè.

Però vaja, el tema del model, evidentment, arribarem a un
escenari on ho discutirem i al final també jo crec que serà difícil
que el Govern pugui acomplir el compromís de reduir personal
de les empreses públiques i reduir empreses públiques i després
fer grans convocatòries a l’ens públic, però no som jo
responsable del Govern, Déu me n’alliberi, i per tant em referiré
simplement al que passa amb IB3.

Totalment i absolutament d’acord amb la seva afirmació: el
Patronat de Continguts no té res a veure amb el consell
audiovisual, per favor, perquè són dues qüestions totalment
diferents; el consell audiovisual és un òrgan independent que
per a mi que té fins i tot capacitat censora i per tant no crec que
sigui res més el consell audiovisual que una eina molt
important, molt útil, molt democràtica de control dels mitjans
públics, i esper que ens doni alegries a tots i no disgustos, tant
de bo que el consell audiovisual, quan es creï, hagi d’intervenir
molt poc. I aquest consell audiovisual s’afegirà, miri, entengui
una cosa, com a director general venc un pic cada mes a la
Comissió de control, tenc cada mes un consell d’administració,
tenc també el control, evidentment i lògic, dels mitjans de
comunicació; ara es crearà una comissió de seguiment del
contracte programa; després hi haurà un consell audiovisual,
vaja, si amb això fem ximpleries, escolti’m!, que just d’anar a
comissions i donar comptes i explicar el mateix discurs tenc una
feinada, però bé, també se’m paga per fer-ho i encantat de fer-
ho.

El Patronat de Continguts és un òrgan positiu, és un òrgan
que s’ha de crear per ajudar la televisió i parla de continguts, del
que surti per la televisió, no és un òrgan que hagi de parlar ni
d’estructures, ni de pressuposts, no, ha de parlar simplement de
què veu l’espectador, què li agrada i què no li agrada i què li
demana a una televisió. És un instrument de proximitat, és un
instrument intermedi per poder parlar amb els ciutadans, com
que no tenim la capacitat de parlar amb la gent i de vegades ens
quedam amb l’opinió que puguin tenir els nostres familiars o els
nostres coneguts o el nostre cercle d’amistats, això no és
científic ni és just; crec que hem de tenir la possibilitat de
disposar de l’opinió independent de gent amb criteri, autoritzada
i de gent amb prestigi que ens pugui dir lliurament què pensa i
tan lliurament com que no cobraran per a allò. I esper que sigui
un altre èxit de la televisió poder convocar gent a aquesta
participació generosa de continguts cap a IB3.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, breument, per dir al director general que volem que
tengui clar el nostre suport, a pesar que no estiguem d’acord
amb tot el que manifesta, em referesc concretament a algunes
coses que ha dit respecte de la internalització, sap que no estam
d’acord, o bé, que mantenim divergències, no és aquest el
moment de resoldre-les, però vull que quedi palès que és així.
Així i tot, té el nostre suport, perquè creim que la feina ha
iniciat és important i perquè a més sabem que aquestes
diferències es resoldran.

Miri, nosaltres tenim moltes ganes de deixar de parlar del
passat, el passat en aquesta comunitat autònoma és bastant
negre i per tant tenim ganes de fer-nos enfora d’aquesta negror,
i li recomanam, i ens agradaria que ens fes cas, que no escolti
aquestes veus del passat, no escolti aquestes psicofonies que ens
arriben del passat que no reconeixen el present, que interpreten
malament la informació que tenen i que, en definitiva, no troben
la porta del futur. No els escolti, escolti les veus del present i les
que li parlen del futur i no passi pena, estigui tranquil que
nosaltres aquestes veus que habiten en el passat les ajudarem a
venir al present, perquè les necessitam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribalaiga, no afirmi tan
ràpidament que no estam d’acord, perquè per ventura sí que
estam d’acord, jo no he fet cap afirmació amb la qual vostè no
pugui estar d’acord amb mi, he fet constatacions, simplement he
constatat fets que la internalització no és garantia de no sé què
i que la internalització significa treure a concurs les places que
avui ocupen una sèrie de persones. Però jo no dic si està més bé
o malament, jo és que encara m’he reservat dir si estic a favor
o no de la internalització; el que jo tenc avui és aquest model i
el que jo he de fer, com a director general, és defensar les eines
amb les quals faig feina, si vostès les canvien, fantàstic, jo
simplement advertesc que els canvis, clar, jo els veig els
avantatges, vol que els expliqui? Els puc dir, és que hi són:
estabilitat laboral, si s’acompleix el contracte programa i arriben
els doblers, però estabilitat laboral de futur, vull dir que tenc
feina per a tota la vida, això també té uns efectes damunt la
productivitat; també té una facilitat a l’hora de gestionar, perquè
tenim una proximitat i podem donar ordres directament,
l’externalització té problemes també de cessió legal de
treballadors.

La internalització té molts avantatges, efectivament, però el
que vull que entenguin és que no estic ni a favor ni en contra,
simplement defens i advertesc dels perills que pugui tenir un
canvi radical de model. Crec que la virtut, com sempre és a
trobar una mesura que pugui satisfer la majoria de gent i que ens
permeti tenir uns bons serveis informatius, tenir una estructura
mínima pròpia que ens doni una independència i una
professionalitat. I en això crec que tots hi estarem d’acord, per
tant, Sr. Ribalaiga, crec que vostè i jo estam més d’acord del
que vostè es pensa.

I quant a aquests renous, jo també crec que és normal, que
el joc polític requereix totes aquestes discussions, però sí que
m’atreviria a fer una valoració objectiva, si és que des d’aquí la
puc fer, i és que crec que el consens i l’harmonia cap a l’ens
públic, cap a la ràdio i televisió que avui fem, progressivament,
si em permeten i de manera saludable, cada vegada s’afina més,
cada vegada hi ha més harmonia en aquest sentit i almanco sí
que hem aconseguit, gràcies a l’esforç de tots, de vostès, de
l’oposició i del Govern i crec també que de la nostra feina, que
traguem cada vegada més IB3 del debat polític, sabent que
queden moltes coses per fer i és tan dinàmic que mai no
arribarem a una estabilitat, perquè sempre voldrem millorar i
sempre voldrem fer-ho més bé i és normal, passa a tots els
mitjans de comunicació públics.

Però jo crec que hem trobat un escenari on ara jo percep la
voluntat de tots perquè això millori i el que hem de fer és
aprofitar aquest vent a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Per acabar el torn d’intervencions, Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, estic, empraré
una paraula moderna, alAlucinat. Vostè ve aquí a aquesta
comissió a fer un discurs absolutament triomfalista, dient que
s’estalviaran no sé quants doblers, amb un pressupost que,
comparat amb el pressupost de l’any passat, puja una quantitat
més que considerable, més que considerable; per la mateixa
cadira que vostè està en aquest moment han passat moltes altres
conselleries, inclosos els serveis socials, i li esment aquesta
perquè jo hi era present i no puc d’altres, on es deixen coses
com per exemple el bon d’infància; vostè gaudirà de 60 i
busques de milions d’euros més, 63,2 milions d’euros més, i el
que ve a dir aquí és que el mundo del recorte es la norma i que
aquí el món a partir d’ara serà fantàstic i meravellós.

Em permeti, Sr. Director General, que aquí hi ha diversos
reconeixements que crec que són molt greus. Primer de tot, que
vostè quan va presentar el pressupost de l’any 2009 sabia a
ciència certa que no es corresponia amb la realitat, gran anunci;
és molt greu que això sigui així. Quan el Partit Popular va
començar a gestionar IB3 començava un projecte que
evidentment havia d’anar experimentant com anava
evolucionant, dins aquesta evolució és lògic que es vagin duent
a terme, doncs bé, doncs desviaments que efectivament es
volien solucionar amb un contracte i amb un pla d’estalvi que
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es va presentar a final de legislatura i que vostè, potser no
directament vostè, però els que varen arribar a IB3 amb aquesta
nova legislatura ja es varen ocupar de retirar en aquell moment.
Per tant, no vulguin aprendre de l’experiència d’aquell moment
d’arrancar IB3.

Quan parlam de deute, també està inclosa en aquest deute la
creació de totes les instalAlacions d’IB3 d’una cosa que creixia
i creixia. Tots, quan compra ca nostra, doncs ens endeutam per
poder-la pagar, això també ho va fer IB3 en els inicis, i aquesta
part d’endeutament evidentment és imputable a IB3 i
lògicament a aquelles persones que van decidir dur-ho a terme,
sense cap dubte. Però és que vostè s’endeuta per a gestió
corrent, s’ha endeutat àmpliament per a gestió corrent. I el més
greu, que ja no és només això, és que vostè ha vengut aquí a
aquesta cambra en moltes ocasions i ha dit just el contrari, que
retallava i retallava i retallava, quan vostè el que feia era
incrementar el deute d’IB3, el 10 de febrer del 2009 teníem 50
milions de deutes a proveïdors i l’11 de juny del 2009 en tenim
77, i ara som el mes de novembre i no tenc les dades, potser són
molts més o molts menys, no ho sé.

Quan jo li parl de 163 milions d’euros de deute a bancs li
parl de l’11 de juny del 2009, que és la darrera dada que vostè
ha tengut a bé de donar-nos, a passar-nos comptes; no sé la
quantia actual, però és que vostè tampoc no em l’aporta a la
seva exposició, ha preferit i ha optat per parlar de no sé quants
beneficis que obtindrem a partir d’ara, però no aclareix les
qüestions fonamentals que li deman. I li deman: deute definitiu
que té; aplicació que tendrà; de quina manera; com; amb quins
terminis; quan cobrarà la gent; a través de quin mecanisme;
quines prioritats tendrà vostè per solucionar aquestes qüestions.
No ens ho ha dit, Sr. Director General, i és just el que li
demanam. Li deman una cosa tan senzilla com el cost
estructural amb el qual definitivament quedarà IB3 després de
totes aquestes meravelles que vostè esmenta, que no es
correspon amb la realitat. És que vostè tendrà 63 milions
d’euros i encara ha de sortir de la seva boca, que s’adigui,
qualque cosa similar a aquesta qüestió, i evidentment sempre
comparant amb el pressupost del 2009, és tremend.

Fins i tot ve a aquesta cambra a reconèixer que hi ha hagut
perill per pagar la nòmina. Vostè va venir a aquesta cambra el
mes de juny d’enguany a dir just el contrari. Sr. Martorell, em
permeti que li digui que, si és certa l’afirmació d’avui, vostè el
juny del 2009 va dir mentides en aquesta cambra i va dir que no
hi havia cap perill per pagar les nòmines, quan no només s’ha
constatat a l’àmbit de les empreses subcontractades per IB3 que
efectivament existia aquest perill, sinó que a més el propi
proveïdor ho va reconèixer i ho va enviar als propis empleats,
sinó que vostè va venir a aquesta cambra a dir just el contrari.
Sr. Martorell, vostè ens ha enganyat i permeti que li digui que,
si això ha estat així, efectivament no podem confiar gaire en el
futur que ens espera, tan meravellós que vostè ens comenta i ens
diu vostè que serà el món perfecte, però això ho haurem de
veure a finals d’aquest any i sense cap dubte quan analitzem
l’exercici amb deteniment. 

Miri, es donen circumstàncies molt curioses, aquí també
hem vengut a denunciar que la partida d’esports tenia una
quantia més que considerable i vostè ha dit que l’execució ha
estat de 27 milions d’euros i la redueix a 12,3. Jo, miri, quina
gran diferència, justament no hi ha la Fórmula 1, quin cost
s’hagués pogut evitar si ens hagués escoltat abans, Sr. Director
General, i ens hagués fet cas quan tocava d’aquestes qüestions,
i si hagués reconegut en certes ocasions que hi ha despeses, hi
havia despeses, que pot ser avui ens durien que aquests doblers,
aquesta injecció econòmica que li ha de fer el Govern per salvar
IB3 in extremis, en el darrer moment, avui podria ser molt
menys, molt menys només complint les promeses que vostè ha
fet en aquesta cambra i que cap d’elles, desgraciadament, o
almenys la majoria de les quals jo tenc constància, no s’han
complit. 

Aquesta és la qüestió fonamental que avui està damunt la
taula i que entenc que vostè amb un cert to de normalitat, que
encara em preocupa més, intenta presentar-ho com si no passés
res. Hi ha moltes més qüestions de fons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ...

EL SR. SERRA I TORRES.

Sr. President, li deman un minut més.

EL SR. PRESIDENT:

No s’exalti.

EL SR. SERRA I TORRES:

No, permeti’m que m’expressi en els termes que trobi oportú
i amb la vehemència que trobi interessant, amb la llibertat que
tenc d’expressar-me, que esper vostè em confereixi.

EL SR. PRESIDENT:

I vagi acabant, que du sis minuts. Gràcies.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per acabar, Sr. Director General, li
deman dues dades molt concretes, quantia exacta del pressupost
del 2010 respecte del pressupost del 2009, cost estructural
previst per a l’any 2010 d’IB3 que pensa que es perpetuarà en
el temps; sistema perquè els proveïdors cobrin quan, com,
quanties, quin deute acumula avui que s’ha d’evidenciar dins el
pressupost de l’any 2010 i de quina manera s’instrumentalitzarà
la seva solució. 

Són qüestions mínimes, mínimes. Crec que el seu discurs
d’avui, que quedarà gravat en el Diari de Sessions, donarà per
a moltes més qüestions que, sense cap dubte, tendrem -esper-
oportunitat de debatre en el plenari, però cregui’m si li dic que
avui em vaig molt més preocupat del que havia vengut sobretot
pel to de normalitat que vostè intenta donar a una circumstància
crec que molt perillosa com reconèixer que a aquesta cambra
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s’han dit mentides perquè és una circumstància que un dia es
comença, però no se sap mai quan es pot acabar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per acabar el debat, Sr. Martorell, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, bon intent, bon intent, el
felicit perquè al final pujant el to i dient quatre barbaritats quasi
ho ha aconseguit. La diferència és que la gent que escolta és
gent preparada que escolta el que jo he dit i que la gent no és
beneita i, per sort, de cada vegada tenim una classe periodística
més preparada i que entén millor.

Miri, no sé com no li fa vergonya, la veritat, no sé com no li
fa vergonya venir a tirar-me a la cara les seves vergonyes.
Sincerament. No sé com s’atreveix. Jo li he reconegut, de
manera molt elegant, que efectivament tenia raó, que hi ha
problemes de doblers, però li he explicat, he donat més xifres jo
avui aquí que la meva antecessora en tota la legislatura, i vostè
crida i es posa tens i no sé per què, si té el que vol. Vol
números? Els té. Hi ha problemes? Els té. Solucions? Li he dit
que arribaran 61,2, 59,8 l’any que ve, 30 per a proveïdors. Si vol
li faré la previsió de Tresoreria, la tenc aquí, li deix aquí i se la
pot en dur. Ja li explic aquí com entraran els doblers i com
sortiran. Això és la previsió de Tresoreria.

Què hi ha problemes de doblers? I tant, jo li he dit que n’hi
ha hagut, però que es resolen. Vostè no té dret a fer el que fa,
vostè no em pot culpar de la mala gestió del passat, vostè fa un
exercici poc elegant d’acusar-me d’haver fet menys vegades
allò que vostès han fet. És un poc descarat. Jo vull que entengui
un poc, ja li parl a nivell més humà, jo ...

(S'escolta una veu de fons intelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, no només no estic disposat a escoltar aquestes
paraules del director general...

(Remor de veus)

EL SR. SERRA I TORRES:

... que ve aquí a passar comptes de la seva gestió sinó que,
a més, li dic que me’n vaig. Gràcies.

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

Jo, Sr. Serra, li torn a explicar allò que li vaig explicar en el
seu moment, que li he donat xifres molt clares de quina era la
situació econòmica, de quina era l’aportació que faríem durant
l’any 2010 i quina era l’aportació que faríem l’any 2011.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un moment, Sr. Martorell.

(S'escolta una veu de fons intelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats del Partit Popular. Han abandonat la sala.

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

Bé, però jo puc continuar contestant, no? Jo tenc una
resposta. 

EL SR. PRESIDENT:

Jo, com a mínim, ... no ho sé.

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

Jo tenc una resposta per allò que m’han dit.

EL SR. PRESIDENT:

Com a vicepresident de la comissió, que he substituït la
presidenta perquè, com sabeu, s’absentat al final d’aquesta
presentació de pressuposts, lament aquesta situació, que els
diputats i les diputades del Partit Popular abandonin d’aquesta
manera aquesta darrera comissió de presentació dels
pressuposts.

No sé què procedeix en aquest moment, si el lletrat m’ho vol
aclarir, si el compareixent acaba de contestar la pregunta que li
han fet o donam per acabada la comissió.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pot continuar amb la resposta.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Simplement contestar, com explicava, que se’ns fan retrets
de circumstàncies de la gestió que efectivament l’ens públic té
uns problemes econòmics que estan en fase de solució i que per
això es fa l’esforç, per part del Govern, per trobar-li solució. La
culpa dels problemes, com em deia el Sr. Serra, està repartida en
un 40,2%, és aquest deute que hem anat acumular. Hi ha una
part del deute, que és d’inversió, que no l’hem comptabilitzat
mai, aquest deute no va a la part que correspon, a l’assumpció
del deute per part de la comunitat autònoma. La comunitat
autònoma ha assumit el deute bancari que venia d’aquest
reconeixement de deute que s’ha fet cada any. 

I dic tot això perquè se m’ha acusat directament de mentir,
jo supòs que entenen que tenc la responsabilitat de no crear
alarmisme quan tenim problemes econòmics, però avui estic
orgullós de dir que a pesar de les dificultats no s’ha deixat de
pagar mai cap nòmina, que els proveïdors poden descomptar les
factures a les entitats bancàries i que l’empresa dels serveis
informatius no ha tengut cap retard en el pagament de les
nòmines, simplement va tenir una situació de risc que es va
poder resoldre gràcies a la nostra intervenció i a la del Govern.
Per tant, a dia d’avui sí que tenim un problema gros de deute a
proveïdors que en aquesta fase estam en el contracte programa
del qual estic extraordinàriament content. 

Lament, i aprofit per dir-ho, que en un clima on intentam dur
serenor i tranquilAlitat als treballadors i a les empreses
productores a les portes d’un contracte programa aportant avui,
en aquesta cambra, uns números de gestió que demostren
aquesta millora amb l’eficàcia i amb l’eficiència de la nostra
gestió, és l’única cosa que em pot dur a justificar per què
aquesta reacció tan desafortunada i fora de context de part
d’aquesta cambra i, llàstima que no hi siguin davant, però que
quedi també molt clar que si en algun moment he comès una
falta de respecte als representants del poble, presents en aquesta
cambra legislativa, que quedi molt clar que rés més enfora de
poder, ... de mantenir aquest respecte. 

Ara bé, també com a director general que som i com a càrrec
elegit pel Parlament de les Illes Balears tampoc no consentiré
que se m’acusi de faltar a la veritat i d’enganar i d’aportar unes
xifres que no són. Mai, en la història d’aquesta televisió, no
s’havia donat tanta informació econòmica ni en el consell
d’administració ni en aquesta cambra, circumstància de la qual
estic plenament orgullós i que només té un camí que és
continuar aportant informació, tot i que hi hagi reaccions que no
puguem entendre des del punt de vista polític ni des del punt de
vista humà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General de l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Vull lamentar, com he dit abans, aquest final de presentació
de les diferents seccions pressupostàries. I una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui només queda agrair la presència del
director general de l’ens i dels seus acompanyants. 

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

Gràcies.
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