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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, comença la sessió.
Deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Josep Portella i Coll.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Mateu Morro.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1252/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvenció concedida a un col•legi d'agustines
per a la "neteja i pintura menjador".

Passam, idò, a la primera pregunta -que avui va de
preguntes-, la que presenta el Sr. Orfila, sobre subvencions
concedida a un col•legi d'agustines per a la neteja i pintura del
menjador. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, la capacitat de
sorprendre jo crec que és una virtut, i he de reconèixer que la
Vicepresidència o la Presidència del Govern conserva per mi
aquesta capacitat de sorprendre'm any rera any quan atorga les
subvencions de la seva àrea, en teoria per fomentar
l'associacionisme o per sortir al pas de situacions d'emergència
social que necessiten d'actuacions ràpides, incisives, àgils per
part de l'Administració. Vàrem observar amb una certa
curiositat i sorpresa que s'havia atorgat una subvenció a un
col•legi, de monges agustines. Concretaven a més a més per
quin motiu se li concedia, per fer net i pintar el menjador. (...)
era un motiu interessant, i a partir d'aquí és que volíem conèixer
si a partir d'aquesta subvenció per fer net i pintar un menjador
d'un col•legi de monges es pot considerar que qualsevol col•legi
pot recórrer al Govern per sol•licitar ajuts, sempre que siguin
per fer net i pintar menjadors, d'una escola, i per tant suposar
que a partir d'aquí poden rebre una resposta positiva per part del
Govern.

Vull demanar-li en qualsevol cas també aclariments, si
aquests col•legis que són susceptibles de rebre aquests ajuts
i subvencions per fer net i pintar el menjador són únicament
els privats o són també els públics, si només són els que
estan adscrits a confessions religioses, han de ser col•legis
de monges, o també qualsevol col•legi, sigui quin sigui que
ho necessiti, també podrà acudir a vostès, sabent que rebrà
aquests ajuts. I finalment, vull saber si considera que aquest
era un cas d'emergència social, o era més bé un cas per
fomentar l'associacionisme. Tenim vertadera curiositat, ben
sana, Sra. Vicepresidenta, en pot estar segura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament es tractava d'una
barriada com la d'es Vivero, concretament el col•legi de
Nuestra Señora de la Consolación d'es Vivero. Com vostè
sap, és una barriada amb dèficit d'infraestructures culturals
i amb molts de problemes, i per tant era un cas clarament
d'emergència social, i vàrem aportar la quantitat de 340.000
per la labor de tota la neteja i pintura del menjador de la
guarderia d'aquest col•legi, i no em negarà vostè que en una
barriada com es Vivero es tractava -jo crec que vostè
coincidirà amb mi- d'un cas de clara emergència social.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Rèplica, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta. A nosaltres el
que ens agradaria, li farem una pregunta en aquest sentit,
d'ampliació de resposta escrita, perquè en volem tenir un suport
documental, quin serà el concepte d'emergència social a partir
d'aquests moments per part de la Presidència del Govern, per
saber si hi ha altres barriades que també tenguin col•legis de
monges, o col•legis de frares, o col•legis privats o públics, que
tenguin també situacions d'emergència que facin necessari que
des de la Presidència se'ls atorguin subvencions. I volem
demanar-los si aquestes subvencions poden abastar més coses
que fer net i pintar el menjador: mobiliari, fer net i pintar -jo no
sé- les aules o la façana exterior; si són subvencions que estan
molt concretades en aquesta actuació tan especial que es va dur
a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Quan una cosa és una emergència, fins que no ho veus, t'ho
demanen i tu comproves que és una emergència, no puc dir el
que és una emergència o no, perquè una emergència es
caracteritza perquè fins que arriba no la saps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1253/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvencions concedides a una determinada
parròquia.

Passam a l'altra pregunta, formulada pel Sr. Ramon Orfila,
sobre subvencions concedides a una determinada parròquia.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, Sra. Vicepresidenta. En el cas
anterior estava claríssim que era una emergència social, que les
parets estiguessen descloscades, mal pintades, i per tant s'havia
de procedir a pintar-les perquè aquell col•legi fes goig i els
fillets s'hi sentissin molt bé. Però aquí ens trobam amb una
situació diferent, i és que una determinada parròquia demana
subvencions -crec que em puc estalviar el nom- per dur a terme
activitats. No sabem quines activitats, però demana
subvencions a la Presidència del Govern, i aquí també li hem de
tornar a demanar: Era per una qüestió d'emergència social?, no
hi havia altra entitat en aquella barriada o en aquell poble que
fos capaç o estigués disposat a dur a terme aquestes actuacions
de caràcter social?, tampoc les podia dur a solucionar
l'emergència social? O era per fomentar l'associacionisme?, i en
aquest cas, com ja li vaig dir a la interpel•lació, i des d'un
respecte absolut, Sra. Vicepresidenta, em pot creure, a
qualsevol parròquia, a qualsevol església, vostè sap que el tenc,
aquest respecte, estaríem subvencionant la institució, ja li vaig
dir al plenari, amb més solera, més antiga, amb 2000 anys
d'existència, amb una seu oberta a cada poble, una parròquia a
cada poble, amb representants que promouen que la gent s'hi
associï, d'alguna manera, quin era el motiu? I després, si pensa
el Govern obrir terminis perquè el centenar llarg -quasi 200-
parròquies que hi ha a les Balears puguin rebre aquestes ajudes
de l'Administració, i quines condicions els posaran? Qualsevol

parròquia podrà dur a terme activitats? Quines activitats són
les susceptibles de ser subvencionades per la Presidència
quan venguin d'aquestes parròquies? Gràcies.

(El Sr. Vice-president substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. No sé jo a quina ajuda es refereix.
Tenc comptabilitzada la qüestió de l'orgue de Lloseta, del
qual vostè i jo ja n'havíem parlat. No sé exactament a quines
activitats es refereix, però si cau dins el que són les
subvencions per emergència, com que no m'ha dit
exactament quina parròquia, no sé a quina parròquia es
refereix; però repetesc que només hi ha un 4,57% del
pressupost de Presidència que es dedica a aquesta
emergència. No conec cap institució que no tengui aquest
tipus d'ajut. Són emergències de qüestions de necessitat, i
supòs que aquesta subvenció a què es refereix -i ho dic
sense saber-ho, perquè vostè no me l'ha especificada- deu
caure dins aquest tema d'alguna cosa de transcendència
social o de necessitat. Si vostè m'especifica l'ajuda, jo li
podré aclarir d'una manera molt més concreta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, era la
parròquia "Virgen del Carmen", m'ho posaven en castellà a
la relació, i jo som molt respectuós, perquè he pensat que
aquesta no està normalitzada encara; i sí, realment tenc
interès en conèixer quines són les seves activitats, de quina
classe eren, i per tant a quina emergència social responien;
perquè vostè ho ha deixat clar, no era una qüestió de foment
de l'associacionisme, perquè realment és una societat forta
l'església.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

No tenc inconvenient en passar-li les activitats, atès que a la
pregunta vostè no especificava la parròquia, i hi ha hagut
algunes emergències en relació a aquests temes; miraré
exactament quina ha estat l'emergència, i no tenc inconvenient
en passar-li. Però comprendrà que com que vostè m'ho ha
especificat in voce, i no per escrit, m'haurà de donar temps per
mirar quina activitat i quina emergència tenia amb aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.3) Pregunta RGE núm. 1254/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvenció concedida a les "Agustinas
Hermanas del Amparo".

La següent pregunta és la número de registre 1245/96, del
Sr. Orfila, sobre subvenció concedida a les "Agustinas
Hermanas del Amparo". Té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies. Sra. Vicepresidenta, li donaré tot el temps del món.
Quan parlam de subvencions a parròquies i entitats religioses,
els terminis haurien de considerar-se d'eternitat, i per tant no
frissam. I aquesta va també d'una entitat lligada a l'església.
Vàrem veure una altra subvenció a les monges Agustines "del
Amparo", aquesta vegada, i concretament per remodelar les
seves aules, i a partir d'aquí interessats perquè tots els col•legis
privats poguessin accedir també a aquesta línia d'ajuts de la
Presidència per remodelar les seves aules. Cregui'm que n'hi ha
moltes, que fan una vertadera falta, i concretament tots els
col•legis que regenten monges també estaríem interessats que
les poguessin rebre. Voldríem demanar si tots els col•legis
privats de les Illes Balears es podran acollir a aquesta línia
d'ajuts de la Presidència, i en qualsevol quins són els criteris de
repartiment de subvencions a entitats o celebracions religioses.
Ja li vaig dir al plenari: jo em consider fill d'alguna forma del
Concili Vaticà II, ens va impactar a tots per la seva actitud
ecumènica d'obertura cap a totes les branques del cristianisme,
i molt més, fins i tot a altres confessions religioses,
musulmanes, de la casta que siguin; i per tant li volíem
demanar si amb aquesta actitud ecumènica qualsevol església,
qualsevol associació dependent d'esglésies cristianes no
catòliques, o fins i tot de qualsevol religió, podran optar a
aquestes subvencions de la Presidència.

En aquest sentit li vull aclarir una qüestió. Em va dir
l'any passat, quan parlàvem de les subvencions del 93, que
hi havia hagut una subvenció a una entitat islàmica,
musulmana; crec que no va ser cert. Va sortir als mitjans de
comunicació, i representants d'aquesta entitat, d'aquesta
associació islàmica em varen telefonar per dir-me que
l'havien demanada, però que no els l'havien concedida. Per
tant, si té les dades, li agrairia que me les aclarís. Estic
convençut que no hi ha hagut cap classe d'actitud
discriminatòria, perquè estic convençut que vostè no està
amb Trento, està amb el Vaticà II.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per contestar té la paraula la
vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies. Contemplam amb aquestes preguntes aquest
4,57% que té Presidència i tot el Govern balear en relació a
ajudes no reglades per emergència social. Aquesta és un
d'elles, per remodelació d'aules i per pintar una pista de
bàsquet. Jo li específic més, perquè els nins d'aquestes
barriades, que eren barriades amb dèficit també cultural i
social, no podien fer activitats esportives.

Dit això, vull dir-li que no té res a veure amb el tema
religiós, que està obert, però no hi ha cap entitat de moment
d'altres confessions que hagi fet la petició. Es va estudiar la
petició islàmica, però el que va succeir amb aquesta petició
és que ells tenien conflictes interns, i els seus propis
conflictes interns varen esdevenir en el fet que primer
estaven constituïts, després no constituïts, i la Comissió
Avaluadora, atès que no veia una continuïtat i una sèrie
d'activitats, no va donar la petició, que mai no es va fer per
escrit, sinó que es va fer per un senyor que va venir a
demanar-ho, que era l'antic president de la Casa
d'Andalusia, i després de la Casa Islàmica. Sí que hem donat
ajuts al grup jueu, i a tots aquells que ho hagin pogut
demanar. Ja li vaig comentar que tan sols 11 de les cent i
busques de peticions havien estat rebutjades, i era perquè les
activitats no s'havien duit a terme en el cas d'activitats
reglades. Però, en definitiva, qualsevol que tengui una
emergència és lògic que pugui acudir a les institucions, en
aquest cas al Govern balear, o en el cas de Mallorca al
Consell Insular de Mallorca, o en el de Menorca al de
Menorca, en el d'Eivissa al d'Eivissa, que em sembla que
també han atès aquestes institucions tipus d'emergència
d'aquest cas, també semblant; i jo estic d'acord que un
president d'una comunitat ha de contemplar aquests fets,
perquè si no, no seria un bon president. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Per replicar té la paraula el Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies. Sra. Vicepresidenta, de conflictes interns n'hi ha a
cada casa, vostè en deu saber i nosaltres també, tots. Qui estigui
lliure de pecat que tiri la primera pedra, i segurament que
tothom estaria amb les manetes dins les butxaques. Per tant
hem d'entendre, Sra. Vicepresidenta, que qualsevol col•legi
religiós o no religiós, que estigui a una barriada amb conflictes,
amb problemàtica social, podrà accedir als ajuts de la
Presidència per remodelar aules, per pintar pistes de bàsquet,
per dur a terme les actuacions que es considerin necessàries, i
susceptibles per tant de rebre aquestes ajudes, i segurament
rebran una resposta positiva per part del Govern. És així, no és
ver, Sra. Vicepresidenta?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Jo afegiria al que vostè ha dit "i que es contempli una
emergència de tipus social, tal com marca la legislació vigent".
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.4) Pregunta RGE núm. 1255/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a divulgació de la possibilitat de rebre
subvencions de la Presidència del Govern.

Continuam amb la pregunta número de registre 1255/96, del
Sr. Orfila i Pons, sobre divulgació de la possibilitat de rebre
subvencions de la Presidència del Govern. Per fer la formulació
té la paraula, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, arran de totes
aquestes preguntes, la nostra preocupació és veure fins a quin
punt s'han divulgat aquestes possibilitats. Jo ja li vaig dir ahir
al plenari que aquest diputat que els parla havia començat a
escriure a totes les parròquies, a tots els convents de monges, a
totes les entitats que havien rebut subvencions els anys 93 i 94
de la Presidència del Govern, per situacions d'emergència social
o per foment de l'associacionisme, per dir-los un missatge molt
clar: "mirin, el Govern té doblers per fer aquestes coses. N'hi ha
hagut que se n'han aprofitat" -en el bon sentit de la paraula, vull
dir que n'han tret rendiment, que les han sol•licitades, els l'han
concedides- "per tant, vostès no badin, que el temps corre i
podrien quedar sense".

Però a partir d'aquí la nostra pregunta: S'ha divulgat
entre les confraries de setmana santa que realitzin
processons i trobades, entre les parròquies amb necessitat de
restaurar els seus orgues, entre els col•legis privats,
religiosos o no, que necessitin pintar el seu menjador o la
pista de bàsquet, entre les parròquies que vulguin dur a
terme activitats, partint d'una emergència social, que són
susceptibles de rebre subvencions de la Presidència del
Govern de les Illes Balears? 

I com que sé que em dirà que no, em diu cada vegada
que s'han publicat al BOCAIB, i cada vegada estic més
convençut que els representants de les parròquies, dels
convents de monges i els que organitzen processons de
setmana santa no llegeixen el BOCAIB ni per berenar ni per
dinar, perquè no és de lectura fàcil: Pensen divulgar-les a
partir d'ara a través dels mitjans que sí que arriben de forma
més normalitzada a aquests sectors.

I finalment, dues preguntes més. Molt sincerament, Sra.
Vicepresidenta: Quina ha estat la via d'inspiració d'aquestes
entitats per saber, per intuir que podien rebre subvencions
de la Presidència; perquè jo m'he de demanar per quin motiu
només ho han demanat els que ho han demanat. Vostè troba,
Sra. Vicepresidenta, que és una qüestió d'intuïció? Creu que
més bé deu ser premonició?, simple proximitat al centre
emissor de les subvencions?, informació privilegiada, o
simple bona sort?

I finalment: Quina és l'opinió del Govern del fet que
totes les subvencions en matèria d'entitats o celebracions
religioses s'hagin circumscrit a l'illa de Mallorca? Troba que
les parròquies, els que organitzen processons, els col•legis
de monges que necessiten pintar la pista de bàsquet, les
esglésies que necessiten restaurar orgues, de Menorca no
tenen necessitats, no necessiten dur a terme aquestes
activitats?, o els fidels de l'illa de Menorca, o de la d'Eivissa
i Formentera són més generosos, com aquells treballadors
de Sefobasa que fan feina gratis dissabtes i diumenges per
al seu capatàs, aporten més a l'església, i això fa innecessari
que la Presidència els hagi d'ajudar?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies. Sr. Orfila, li agraesc aquesta pregunta, perquè
una vegada més podré aclarir aquesta confusió que s'ha
plantejat en aquesta cambra. Hi ha regulat el 95,... ja no
me'n record del tant per cent, però com que ho repetit, es
podran remetre al Diari de sessions, de subvencions
reglades, 120 milions per a tercer món, 70 i busques de
milions per decret a municipis de la serra de Tramuntana,
totalment regulats; i la resta d'ajuts a través d'un decret que
fomenta l'associacionisme, que du en vigor des de l'any 92
o 93, i per tant totalment regulat. No és cert que no s'hi
acullin entitats de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
qualcuna s'hi ha acollit, la veritat és que poques en relació
a les de Mallorca, a aquest decret de foment de
l'associacionisme. Però la veritat és que cada any es veu que
la proximitat administració-administrat és més grossa, i les
entitats menors s'hi arriben a acollir.
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Quan una línia d'ajudes està oberta per fomentar
associacionisme sense especificar quin tipus d'associacions, no
es pot fer més que la publicació en el BOCAIB, i a partir d'aquí
la divulgació que té un propi BOCAIB, i el boca a boca dels
diputats, en fi, després cada associació ha d'estar al dia de
quines ajudes es poden donar a nivell europeu, a nivell estatal,
a nivell autonòmic, i tan sols quan es tracta d'una matèria
específica sectorial, com pot ser agricultura, com pot ser per a
cooperatives, com pot ser per a façanes, llavors sí que es pot fer
una pàgina de publicitat a mitjans de comunicació, però no
quan hi ha un ventall obert a totes les associacions, perquè en
aquest moment és el BOCAIB el que està publicat, la publicitat
s'ha complert, i la veritat és que no conec que les altres
institucions allà on vostès tenen responsabilitats de Govern,
vostès quan tenen una possibilitat d'obrir un ventall a moltes,
veig que fan la publicació adient en el butlletí adient, i no crec
que s'hagi de fer més publicitat, sobretot perquè s'ha complert
amb el tema del Butlletí Oficial de l'Estat, si no es tracta de
sectors privats.

Dit això, per què ho demanen distintes entitats? Intuïció?
Doncs no, perquè moltes entitats, de distints colors polítics i de
distintes parts de tota Balears vénen primer al batle, si el batle
està ben informat van a un consell insular, si el consell insular
i el batle els han informat bé acaben venint al Govern, i una
persona quan du a terme, responsable d'una organització com
pot ser una associació, una escola, el que sigui, sol tocar totes
les portes de l'administració per demanar ajuts, perquè
normalment aquestes entitats no solen poder autofinançar-se al
cent per cent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Permeti'm la broma, Sra.
Vicepresidenta, en primer lloc intentarem que el boca a boca
dels diputats es converteixi simplement en boca a orella, no sia
que arribem a situacions... Sra. Vicepresidenta, la realitat és
una, i és que les entitats religioses que organitzen activitats, i
necessiten remodelar aules, pintar menjadors, organitzar
processons i coses semblants, de les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera no han demanat. I aquest diputat que els parla s'ha
informat, s'ha interessat davant aquestes entitats per quins
motius no ho havien demanat, i la sorpresa que han tingut
aquestes entitats ha estat majúscula. És evident que açò ha
servit d'avís, d'allò que es diu "avís als navegants", que a partir
d'ara vagin més vius i les comencin a demanar, que no badin,
que queda tot reduït a una mateixa zona; i que els faré arribar
fins i tot per escrit, perquè coneguin aquesta realitat.

He tingut una sorpresa avui, quan llegia el diari, que he
pogut comprovar que amb pressuposts d'agricultura pel que
es veu s'havia beneficiat, s'havia concedit una millora a una
església, de tal manera que fins i tot el capellà al seu sermó
havia acabat dient "gracias, Mariano". M'ha sorprès. Ha fet
una pregunta vostè sobre açò? No li voldria trepitjar de cap
manera, Sr. Crespí, li deman perdó, humilment. Però açò
m'ha fet pensar si tenien una diferent actitud des de la
Presidència del Govern si les parròquies, convents de
monges, entitats religioses que demanaven subvencions
estaven dins la zona 5b o fora de la zona 5b.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo no sé molt de reglaments, i en
tot cas li correspondria al president en funcions d'aquesta
comissió parlar d'aquest tema; però sí que, si el president
m'ho permet, aquest no és el contingut de la pregunta, i crec
que vostè usurpa el dret al Sr. Crespí de la pregunta que
s'hauria de fer, en aquest cas al Sr. Socias. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 1256/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectius de la subvenció al Sr. Pedro
Cortés Fajardo per "equipos de futbol".

Continuam amb la pregunta número 1256/96, del Sr.
Orfila i Pons, sobre objectius de la subvenció al Sr. Pedro
Cortés Fajardo per "equipos de futbol". Té la paraula el Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Com li he dit, Sra. Vicepresidenta, la nostra capacitat de
sorprendre'ns no s'esgota de cap manera quan estudiam amb
deteniment les subvencions que vostès donen, aquest 4,5%
que dóna per molt, ho hem de reconèixer -ja li deia l'altre
dia a la interpel.lació que li vaig fer-: des de concursos de
cans, allò de la colombòfila va ser el 93 i va quedar acabat
aquí, però moltíssimes, diades de trot i coses semblants. I
vàrem veure amb sorpresa que a un moment determinat, el
mes de gener del 94 atorguen una subvenció de 100.000
pessetes al Sr. Pedro Cortés Fajardo, per "equipos de futbol"
-ho posava així, en castellà-. Per tant, li demanam si entra
dins les actuacions subvencionables per la Presidència els
equips de futbol, si era una fórmula de foment de
l'associacionisme, si era, pel contrari, una actuació de
caràcter d'emergència social; i també si no seria molt més
lògic que aquest tipus de subvenció, relacionada amb
l'esport, fos tramitada a través de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, a través de línies d'actuació que té
reglades per tal d'assegurar la lliure concurrència de tots els
interessats.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies. Sr. Orfila, en aquesta sí que vostè segur que
coincidirà amb mi que és un cas de claríssima emergència
social. Es tracta d'atendre l'associació de Desarrollo del Pueblo
Gitano, que vostè sap que té a Son Banya un dèficit aquesta
barriada, sí, Sr. Orfila, un dèficit esportiu, cultural, social, i
nosaltres ateníem la infància i la joventut de Son Banya amb
100.000 pessetes per al seu equip de futbol, perquè pensàvem
que amb aquesta atenció sí que era un cas d'emergència social,
i de qualque manera ajudàvem a fer una societat millor.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Touché, Sra. Vicepresidenta, aquesta vegada li he de donar
la raó.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta, vol
intervenir? Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1257/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectius de la subvenció a l'Associació Tauja
per part de la Presidència del Govern.

Continuam amb la pregunta número 1257, formulada pel Sr.
Orfila i Pons sobre objectius de la subvenció a l'associació
Tauja per part de la Presidència del Govern. Té la paraula el Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, aquesta sí
que ens ha sorprès més que cap. Nosaltres hem parlat amb
el conseller d'Agricultura, encara que de vegades tenim
certs problemes de comunicació amb ell, i certament la
Conselleria té unes línies d'ajut per promoure la celebració
de fires agrícoles o ramaderes, estrictes, molt estrictes,
reglades i que intenten ser rigoroses perquè, vostè ho sap, a
les Illes se celebren moltes finques agrícoles i ramaderes, i
és difícil subvencionar-les totes, i en qualsevol cas s'ha de
mesurar molt bé, s'han d'aplicar uns criteris estrictes per
saber qui és susceptible de rebre aquests ajuts o no, qui
realment amb la seva celebració d'aquestes fires agrícoles i
ramaderes contribueix a millorar la situació del sector
agrícola i ramader. Per tant ens vàrem sorprendre -li dic
amb tota sinceritat, ja ho havíem vist el 93- quan veim que
una determinada associació rep una subvenció de 500.000
pessetes, que no és poc, per organitzar -també ho posava en
castellà- organización ferial agricultura y ganadería, i ens
vàrem posar en contacte immediatament amb els altres
pobles i associacions que organitzen fires ramaderes i
agrícoles, i ens varen dir que desconeixien totalment i
absolutament que la Presidència fos així de generosa, i que
es demanaven si podien rebre subvencions de les dues
bandes, d'Agricultura i de Presidència, o si només una
associació era susceptible de rebre aquests ajuts de la
Presidència.

Per tant li demanam: Té sentit que sigui la Presidència
del Govern que atorgui aquesta subvenció i no la
Conselleria d'Agricultura? S'ha d'interpretar que -té un
muntant a més considerable des del punt de vista econòmic-
que a partir d'ara qualsevol associació que organitzi fires
agrícoles podrà rebre subvencions de la Presidència?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per contestar té la paraula la Sra.
Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, podria parèixer que
una fira agrícola i ramadera subvencionada des del Govern
balear podria tenir duplicitat amb la Conselleria
d'Agricultura, però no n'és el cas. Es tracta de la catorzena
edició d'aquesta fira, i això ha fet que es convertís en un
esdeveniment social i cultural d'una transcendència
extraordinària, i varen venir a demanar ajut al Govern degut
a aquest esdeveniment social i cultural que implicava tota la
població, i per això Presidència de Govern, atès que era
aquesta catorzena edició, s'hi va implicar, atesa aquesta
repercussió que tenia en tota la població de Santa Eugènia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.



176 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 25 d'abril del 1996

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, ara ho entenc,
l'any 93 la mateixa associació va rebre 500.000 pessetes per
organitzar la mateixa celebració. Clar, era la tretzena
celebració, era un mal número, però era un motiu també
importantíssim de celebració, i ja li varen donar 500.000
pessetes. A la catorze n'hi tornen concedir 500.000. I nosaltres
li hem de demanar: i l'any que ve, que serà la quinze, que és un
número més rodó, li augmentaran la subvenció, o aquesta
vegada no n'hi donaran? Totes les que arribin a catorze
celebracions de fira tindran dret a reclamar subvencions de la
Presidència, o a partir de quin nombre de celebracions tenen
dret a rebre-les? Les altres hauran d'acudir forçosament a
Agricultura? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies. No, el que es fa no es tracta ni de tretze, ni de
catorze ni de quinze, sinó que es tracta d'estudiar la participació
de la població, si realment esdevé un esdeveniment social, si
realment s'hi implica tots i cadascun dels ciutadans, i a partir
d'aquí valorar el que diu el decret en relació a aquest tema de la
repercussió social i la transcendència social i cultural que pot
tenir aquella fira. Pot ser que una fira es faci cent vegades i no
tengui aquesta transcendència, i pot ser qualque esdeveniment
es faci quatre vegades i sí s'aconsegueixi. En qualsevol cas serà
un decisió que haurà de prendre la comissió creada a l'efecte,
que sigui adient decidir-ho, i en qualsevol cas responsabilitat
final dels polítics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.7) Pregunta RGE núm. 1258/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvenció objectius de la subvenció al Güell
Pesca Club.

Passam a la darrera pregunta d'aquesta comissió, número de
registre 1258/96, del Sr. Orfila i Pons, sobre objectius de la
subvenció al Güell Pesca Club. Per formular-la té la paraula el
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sra. Vicepresidenta, quasibé la podríem considerar
contestada. Si una associació que organitza catorze
celebracions de fira ja és susceptible de rebre ajuts, un club
que celebra el 25 aniversari n'ha de rebre per força, i supòs
que és la contestació que em donarà quan li demani per quin
motiu el Güell Pesca Club va rebre una subvenció de
100.000 pessetes l'any 94 per celebrar aquest 25è aniversari.
Però així i tot li he de demanar si no pensa que seria més
lògic que hagués demanat aquesta subvenció o bé a Cultura,
considerant que pesca sigui un esport, o bé a Agricultura i
Pesca, per motius també obvis, encara que fos per motiu de
celebrar aquest 25 aniversari de la seva fundació; perquè
cregui'm que hi ha entitats associatives a les Illes Balears de
tot signe i color que fa molt d'anys que existeixen, i si totes
les que duen anys d'existència li han de demanar
subvencions i vostè n'hi ha de concedir, no n'hi haurà per
tots. 

Per tant, no tenim més remei, Sra. Vicepresidenta, que
demanar-li que a partir d'ara siguin més estrictes; i de
vegades el paper de la Vicepresidència ha de ser el de jugar
de centrecampista, que diuen en la nomenclatura de futbol,
i derivar, fer arribar les peticions a altres conselleries, que
seria més lògic que fossin qui concedissin aquestes
subvencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, té explicació, Sr. Orfila, també. Normalment els
clubs de pesca efectivament van a la Direcció General de
Pesca, a la Conselleria d'Agricultura, però és que aquí era
un concurs de pesca en què participaven tots els clubs de
pesca de les Illes, i per tant tenia una transcendència
interinsular; a un esdeveniment social d'aquesta importància
el Govern hi va participar amb una mínima quantitat, al
marge que després totes les activitats de pesca es puguin (...)
dins la Direcció General de Pesca. Efectivament la
Vicepresidència trasllada moltes peticions de les que rep a
altres conselleries, quan són competència d'elles, en no ser
que el president consideri que hi ha un cas clar de (...) social
o emergència cultural, com són els casos tan clars que hem
vist avui matí, i en qualsevol cas crec que és quelcom que
fan tots els responsables d'institucions, allà on vostès
governen i allà on vostès no governen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. En el meu poble hi ha una
associació de pescadors d'oblada, que sol organitzar
certàmens també de pesca. Clar que és una modalitat
restringida i parlam només d'oblada; i tenen interès en fer un
concurs que abasti els pescadors d'oblada de totes les illes.
Vostè creu que podran rebre ajut, encara que sigui de
100.000 pessetes? No duen 25 anys d'existència, però vostè
creu que són susceptibles de rebre ajuts?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Encantada que venguin, vostè remeti-
me'ls, estudiarem el cas, mirarem en principi si pot anar per via
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, si allà hi ha l'ajuda ens
emmarcarem dins el procediment ordinari. Si efectivament es
tracta d'un cas d'emergència social, o amb una transcendència
social i cultural, no dubti que parlaré personalment amb el
president perquè contempli aquest cas com a tal emergència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Només vull agrair la presència
de l'Hble. Sra. Vicepresidenta i recordar-los que a les dotze està
convocada una altra comissió.

No havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió.
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