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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria si es produeixen substitucions pels

diferents grups.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, María Binimelis per Maria Salom.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu en substitució de Joan Huguet.

EL SR. CAMPS I COLL:

Guillem Camps en substitució de Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascon substitueix Francesc Antich.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Francesc Quetglas substitueix Valentí Valenciano.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Pere Sampol substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I. Proposició no de llei RGE núm. 16/04, presentada pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

prohibició de realització de proves esportives per carretera

durant l'estiu.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a la Proposició no de llei RGE núm. 16/04, presentada pel

Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la

prohibició de la realització de proves esportives per carretera

durant l’estiu. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Sampol

per un temps de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i

senyors diputats, a finals del mes de desembre -aquí tenc uns

retalls de premsa- va sortir una notícia del fet que era imminent

la promulgació d’un decret per part del Govern de l’Estat que

regularia les proves esportives per carretera. Segons les notícies

el que faria aquest decret a la pràctica seria prohibir qualsevol

tipus de prova esportiva per carretera els caps de setmana dels

mesos de juliol i agost, i segurament també durant Setmana

Santa.

Bé, això va provocar l’alarma a algunes federacions

esportives. Les més afectades serien la federació de ciclisme,

però també la d’atletisme, la de triatló, automobilisme i algunes

altres, a més d’algunes manifestacions populars -caminades,

romeries- que es podrien veure afectades per aquestes

prohibicions.

Ens consta que hi ha hagut com a mínim una o dues

reunions on han participat efectius de la Guàrdia Civil de

Trànsit, de la Direcció General d’Esports del Govern de les

Illes Balears i representants de les federacions, i fins ara no

s’ha arribat a algun tipus d’acord, i s’assegura que és imminent

la publicació d’aquest decret, es diu que abans de 15 dies, i

això provocaria uns greus perjudicis a aquestes federacions

esportives, que concentren la majoria de proves durant els

mesos d’estiu. Pensem especialment en el cas del ciclisme a

festes patronals o les proves que figuren en el calendari ciclista

anual, que es veurien afectades. 

El motiu que inspiraria aquest decret és una insuficient

dotació de les forces d’ordre públic, en aquest cas de la

Guàrdia Civil de Trànsit; pareix que no hi ha efectius suficients

per garantir la seguretat en aquestes proves, a la vegada que es

manté la seguretat per al conjunt de carreteres. Bé, aquest

motiu per a nosaltres no és admissible i aleshores ens ha

inspirat la presentació d’aquesta proposició no de llei, per

intentar que abans de la promulgació d’aquest decret

s’estableixin negociacions entre les federacions afectades, el

Govern de les Illes Balears i l’Administració de l’Estat, en

aquest cas el delegat del Govern, per tal de poder garantir, si no

totes, un mínim de proves, les més importants, perquè si no ens

trobaríem amb la paradoxa que s’ha pres una bona iniciativa en

el cas del ciclisme, que és tenir un equip ciclista d’elit a les

Illes Balears, que jo crec que s’ha de felicitar el Govern per

aquesta iniciativa, però a la vegada ens trobaríem que l’esport

de base es veuria greument afectat, i patiria no només la

promoció turística, perquè també les proves ciclistes poden ser

un atractiu, sinó que patiria el futur d’aquests esports, i així

com avui tenim quatre o cinc corredors de les Illes Balears dins

aquest equip que competirà dins l’alta competició, segurament

d’aquí a uns anys no hi haurà ciclistes nostres perquè se’ls

haurà dificultat, i molt, la pràctica de l’esport.

Ens crida l’atenció que aquesta disposició no afectarà dues

comunitats autònomes: Catalunya i el País Basc, perquè tenen

transferides les competències en ordre públic. Aleshores això

ens du a afirmar que l’autonomia serveix per a qualque cosa, i

a insistir en el fet que és necessari reclamar les competències en

matèria d’ordre públic perquè siguin gestionades a les Illes

Balears. Bé, en conjunt jo crec que també ens ha de fer

reivindicar davant l’Administració de l’Estat que es dotin

correctament les places que necessitam a les Illes Balears de

forces d’ordre públic i que es cobreixin les vacants, perquè aquí

tenim aquest doble problema: primer les places existents no

estan totes cobertes, ja n’hem parlat altres vegades en aquest

parlament, i segon la dotació de places és insuficient,

especialment en temporada turística alta, que hi ha més

problemes d’inseguretat.

Hauríem d’arribar a la conclusió que aquell eslògan del

partit que governa l’Estat, i ara a les Illes Balears, “más

seguridad, menos impuestos”, idò aquí ens du, a menos

seguridad, com a mínim, o, si la vols, la pagues. I això no

només afecta la seguretat directa dels ciutadans, sinó que fins

i tot arriba, té uns efectes colAlaterals que arriben al món de

l’esport.
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Bé, esperam que totes aquestes argumentacions serveixin

per conscienciar la resta dels diputats i les diputades assistents

a aquesta comissió, i aprovin aquests dos punts, instar el

Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat

una solució que permeti la pràctica dels esports per carretera a

les Illes Balears durant tot l’any, i reclamar al Govern de l’Estat

que doti adequadament els cossos de seguretat de l’Estat a les

Illes Balears. A la vegada crec que, paralAlelament a aquestes

mesures, hi hauria d’haver una negociació entre la Direcció

General d’Esports, la Delegació del Govern i les federacions

afectades per pactar un calendari raonable, naturalment si s’ha

de fer qualque sacrifici s’ha de fer, però no suprimir les

principals proves del calendari esportiu anual.

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per raons òbvies el Grup

Parlamentari Mixt no intervendrà. I per fixar posicions té la

paraula, pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

senzillament per donar suport a la proposició no de llei

presentada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista. Crec que és un

bon exemple, aquest tema puntual que avui discutim, per

demostrar allò que es ve denunciant des de fa molt de temps,

que és la manca d’efectius de forces d’ordre públic a la nostra

comunitat autònoma, en general en el marc de l’Estat però a

nosaltres ens preocupa en relació a la nostra comunitat

autònoma, una situació endèmica que es produeix des de fa

temps i que, davant les distintes propostes que es fan de

l’oposició, de tot signe, el Partit Popular fins ara opta per

mantenella y no enmendalla, no? Ni s’accepta increment de

competències i, per tant, assumpció de competències d’ordre

públic a nivell de comunitat autònoma a través d’una reforma

d’Estatut, que seria la posició més sensata i que nosaltres

defensam, ni s’accepta incrementar els cossos de seguretat,

accepte en el que seria la propaganda electoral i les

declaracions propagandístiques de campanya electoral, però de

fet a la pràctica no es fa, i això ens afecta la vida quotidiana en

tota una sèrie d’aspectes.

Ara en concret parlam d’aquest tema de proves esportives,

on, davant una disjuntiva més, si promocionar l’esport de base

i l’esport en general, fins i tot elements esportius que

afavoreixen la nostra indústria turística, la nostra indústria

fonamental que és la turística, idò davant això existeix un

decret estatal, una vegada més pres a nivell general sense

contemplar les realitats de cada lloc, que són diferenciades, que

diu “solució immediata: supressió de proves esportives”, en

lloc de cercar a cada banda i a cada lloc quina és la solució més

racional i més adequada. Sense cap dubte, per a benefici de

l’esport base a les nostres illes i per a benefici de la mateixa

indústria turística, l’objectiu no seria aquest sinó l’altre,

millorar la dotació de forces de seguretat que permetés la

realització d’aquestes proves esportives.

Per això donam i donarem suport a la proposició no de llei

presentada pel PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Igualmente, en el mismo sentido

que los portavoces que me han precedido para apoyar esta

proposición no de ley, que sirve para poner en evidencia la

situación de abandona que están sufriendo las Islas Baleares

durante los últimos años, aunque en este caso concreto afecta

también no sólo a las Baleares, sino también a otras

comunidades autónomas, pero en nuestra comunidad, por las

especiales características que tiene, el abandono es

especialmente grave y trágico, hasta el punto de que hemos

conseguido llegar a la tasa de delincuencia más alta del país,

con 93 infracciones por cada 1.000 habitantes, lo cual nos sitúa

en un tristísimo récord, un tristísimo récord al que hemos

llegado después de tener en los últimos cuatro años un

incremento de la delincuencia del 76%, el más alto del país.

Los datos son éstos.

El abandono de Baleares que se produce desde todos los

puntos de vista nos lleva, y una de las circunstancias que lo

explica es el hecho de que las plantillas policiales estén por

cubrir, y en este sentido la proposición no de ley claramente

indica que se tiene que reclamar al Gobierno del Estado que se

dote adecuadamente a los cuerpos de seguridad del Estado en

las Islas Baleares. Si ni siquiera aquéllos de los que estamos

dotados legalmente los tenemos cubiertos físicamente, nos

encontramos con que esta necesidad es urgente e importante. 

Semejante disposición, una proposición muy parecida a la

que hay aquí, ya se votó en un plenario y se votó en sentido

negativo por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Esperemos que poco a poco vayan reflexionando acerca de la

importancia que tiene el hecho de dotar las plantillas policiales

con todos los efectivos que son necesarios y dedicarse a

perseguir a los delincuentes y no a los pacifistas, como se está

haciendo hasta este momento. La soluciones que se nos ofrecen

alternativas es generar una policía turística que todavía no

sabemos muy bien para qué sirve y que desde luego ya vemos

que de momento no sirve para esto, porque si por lo menos

sirviera para esto la podríamos utilizar, pero no va a servir para

esto. 

Y también coincidimos con las valoraciones que se han

hecho por el portavoz del grupo proponente acerca de la

importancia que tienen determinados deportes en las Islas

Baleares. Ahora hemos creado un equipo ciclista Islas Baleares

Banesto o como se quiera llamar. Compartimos la importancia

del equipo, compartimos que para las Islas Baleares es

importante apoyar el ciclismo incluso en el ámbito

internacional, esperamos que los éxitos del equipo sean grandes

y especialmente que Toni Colom gane la Challenge como

primera competición a la que se enfrenta, que estoy

prácticamente seguro de que así será; ahora, eso sí, no estamos

de acuerdo con el coste, puesto que consideramos que 3
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millones diarios, cada día 3 millones para subvencionar un

equipo ciclista, por importante que sea para la comunidad de

las Islas Baleares, consideramos que es excesivo. De hecho, en

el rato que estamos aquí en esta comisión, prácticamente en la

hora que estaremos habremos dedicado ya de las arcas

autonómicas 125.000 de las antiguas pesetas, unos 750 euros,

para este equipo ciclista. Cuando nos acostemos y nos

despertemos habremos gastado otro millón, porque bastan esas

ocho horas para que se consuma otro millón de pesetas. 3

millones de pesetas al día, 18.000 euros cada día. Creemos que

es excesivo. De todas maneras la idea es buena y confiemos en

que se reduzca ese coste.

Pues bien, para terminar añadir e indicar que para este

próximo verano, gracias a este esfuerzo de 3 millones diarios,

reforzaremos el Tour de Francia, efectivamente, puesto que

mantendremos allí un equipo importante y los turistas que

vayan a Francia tendrán otro motivo de alegría para visitar ese

país, pero los que vengan aquí a las Islas Baleares con ánimo

de ver o practicar ciclismo, puede que se encuentren con serios

problemas teniendo en cuenta esta prohibición de realización

de pruebas deportivas. Por eso consideramos que es importante

que, más allá de ese esfuerzo económico que vamos a tener que

hacer todos para proveer estos 3 millones diarios de pesetas, o

18.000 euros, pues se haga también un esfuerzo por parte del

Gobierno del Estado para que haya una solución que permita la

práctica de deportes de carretera en las Islas Baleares durante

todo el año, y por eso votaremos a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo en primer lloc

vull dir al Sr. Sampol que no es preocupi perquè jo sí que

parlaré de la seva proposició no de llei, no com han fet altres,

que han parlat d’altres temes. Nosaltres votarem en contra

d’aquesta proposició no de llei per una sèrie d’argumentacions

que intentaré explicar a la meva intervenció.

En primer lloc consideram que ja el títol d’aquesta

proposició no de llei no ha estat molt adequat, perquè es parla

de la prohibició de realització de proves esportives per

carretera durant l’estiu, i no es matisa, i tampoc a l’exposició de

motius d’aquesta proposició no de llei, que és en cap de

setmana, però després el portaveu ho ha fet a la seva exposició

i per tant li volem agrair que hagi donat un missatge inequívoc

i no equívoc, perquè sinó els ciutadans podrien estar en una

confusió.

També volem dir que no només afectaria els caps de

setmana de juliol i agost, no només amb aquesta limitació, sinó

que també aquest decret no implicaria una prohibició general

per a aquests períodes, sinó que hauríem de tenir en

consideració qüestions de perillositat, qüestions d’interès

paisatgístic, qüestions d’interès turístic per part que hi hagués

caps de setmana en els quals els esportistes poguessin practicar

amb caràcter excepcional les seves pràctiques i les seves

tasques esportives, i per tant hauríem també d’estar o mirar els

interessos històrics, culturals, tradicionals que poguessin tenir

els municipis, per costum, o per tradició, o per qüestions

populars, per poder fer les seves proves esportives. Per tant

nosaltres, en cas que aquesta prohibició afectàs la nostra

comunitat autònoma, no seria una prohibició general sinó que

seria una prohibició en casos particulars, per a determinades

fites o per a determinats esdeveniments, i també per

determinades carreteres. No seria, per tant, una prohibició

generalitzada. 

He de dir que aquest decret també es va dictar anys passat

i també afectava altres comunitats autònomes, però la nostra

comunitat autònoma va tenir una excepció. Per tant l’any 2003,

per exemple, l’any 2002, aquest decret no s’aplicava, no hi

havia aquesta prohibició a la nostra comunitat autònoma, per la

qual cosa, donades les característiques econòmiques, la realitat

social i turística, sí que es podien fer aquestes pràctiques

esportives.

He de dir també que, en cas que aquesta prohibició s’aplicàs

a la nostra comunitat autònoma, les federacions esportives, i

això són dades que ens dóna la Direcció General d’Esports i

d’Interior, podrien fer suggeriments per fixar els caps de

setmana que fossin prioritaris per fer aquestes pràctiques, i per

tant se cercaria el consens més ampli possible.

He de dir que hi ha una qüestió que no és certa i, per tant,

si no és certa és una mentida, i és que la Conselleria d’Interior

ha manifestat que denegarà les preceptives autoritzacions per

celebrar aquest tipus de proves. Això és mentida, perquè la

Conselleria d’Interior no ha fet aquesta denegació. Per tant no

s’han de posar coses que no són certes a una proposició; si no

s’han de donar missatges que puguin induir a l’errada, menys

encara s’han donar missatges que siguin incerts, i per tant és un

argument més per no votar a favor.

Es diu que s’ha d’instar el Govern a negociar amb l’Estat.

Mirin, el Govern de Jaume Matas està negociant aquest tema

concretament des del dia 1 de gener. Per tant ja s’està fent una

important tasca de negociació per part del Govern de la

comunitat autònoma de les Illes Balears amb el Govern

d’Espanya. A més a més, des que el govern del Partit Popular

va formar govern després de les eleccions de dia 25 de maig, va

fer les negociacions oportunes de cadascun dels temes que

afecten les nostres illes. Per tant jo crec que no hem d’instar el

nostre govern a fer aquestes negociacions perquè ja les fa, i és

un procés molt important per al nostre futur i per a la nostra

economia. I també he de dir que les federacions esportives

també s’estan reunint amb la Direcció General d’Esports des de

dia 16 de desembre per tal de poder escoltar les seves opinions.

I ja els dic que tot això en cas que aquesta prohibició

s’aplicàs. Però segons les fonts que tenim de la Direcció

General d’Interior i de la Direcció General d’Esports, estan fent

contactes continues amb Delegació del Govern i amb el

Ministeri de l’Interior, concretament la Direcció General de

Trànsit, perquè aquesta prohibició no afecti les Illes Balears.

Per tant, això que hi haurà una prohibició no és més que una

suposició, perquè per part del nostre govern s’està fent una

feina i una tasca molt importants perquè les Illes Balears

puguin gaudir de l’excepció a aquesta prohibició de què va
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gaudir també l’any 2003 i l’any 2002. Per tant no tendria raó de

ser aquesta proposició no de llei.

I pel que fa al tema de la seguretat, ens consta, al Grup

Parlamentari Popular, que la Conselleria d’Interior està fent una

important labor de coordinació per part no només de la Guàrdia

Civil, que evidentment ha de fer la seva feina en temes de

seguretat, en aquest cas no la Conselleria d’Interior perquè no

té les competències, però a més a més, com que hi ha molts de

municipis que estan implicats en aquestes proves esportives,

també s’hauria de fer una colAlaboració important entre les

diferents policies locals, i en això ens consta que la Conselleria

d’Interior està fent una feina important per poder gaudir i per

poder garantir aquesta seguretat dels vianants a les nostres

carreteres.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. En turno de réplica tiene la palabra, por

cinco minutos, el grupo autor de la propuesta.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, naturalment jo no dubtaré de les

informacions que té el Grup Parlamentari Popular, que

provenguin tant del Govern de les Illes Balears com des de la

Delegació del Govern. Aquestes informacions no s’han fet

arribar encara avui a les federacions esportives afectades, i la

realitat és que, a part del que publicaren els mitjans de

comunicació, i en tot cas les nostres informacions responien a

articles de premsa, però ens consta que hi ha hagut com a

mínim dues reunions entre les federacions afectades i el

representant de les forces d’ordre públic, juntament amb el

director general d’Esports, i que fins al moment no s’havia

arribat a cap acord, i la sensació que es va transmetre en

aquestes dues reunions és que, efectivament, les Illes Balears

havien quedat exemptes d’aquest decret fins a l’any 2003, però

que era irreversible que per a l’any 2004 també aquest decret

inclouria les proves esportives, en caps de setmana,

efectivament, caps de setmana i festiu, a les Illes Balears.

Aquesta és la informació que tenen fins avui matí les

federacions esportives.

Aleshores hi ha una gran incertesa, preocupació, perquè

això afectaria les proves més importants del calendari. Perquè

es facin una idea, per exemple, en ciclisme es veuria afectat el

campionat de Balears de fons en carretera, Master, el trofeu

Saunier Duval de Santa Maria, la tercera cursa Molí des Comte

per a cadets, les festes de Sant Jaume de Llucmajor... Després

aquí hi hauria festes patronals que tenguessin prevista els

municipis la celebració d’alguna prova en cap de setmana o en

festiu, que aquí és impossible saber en aquest moment quines

són, però també es veuria afectat el triatló campionat del món

universitari que s’ha de celebrar a Palma, la mitja marató del

Carme, dos rallies automobilístics, el triatló muntanya Ciutat

de Sóller, la cursa popular a peu Ses Salines-Colònia de Sant

Jordi, i d’altres que en aquests moments potser encara no estan

programades que, també dins el marc de festes patronals, etc.,

s’haurien de celebrar. I tal vegada altres proves com la pujada

a peu a Lluc, del Güell a Lluc a peu, que també sempre es fa un

dissabte vespre, o la pujada de la part forana a Lluc, que també

es fa..., no sé si ja és més dins el mes de setembre, però fins i

tot esdeveniments popular que ja tenen una gran repercussió i

un gran nombre de participants en aquests moments perillen.

Naturalment el Parlament no pot fer únicament cas als bons

desitjos que té el Grup Parlamentari Popular, que jo no tenc cap

dubte que vostès tenen tant d’interès com nosaltres o més en

què això se solucioni, perquè el cost polític serà més per a

vostès, i jo no dubt que intentin fer tots els esforços possibles

perquè això s’arregli. Ara, tendran més força si treuen un

mandat parlamentari; de cara a negociar amb el Govern de

l’Estat, maldament sigui del seu mateix partit, els convé molt

tenir el suport unànime del Parlament, encara que sigui per un

acord en comissió. Per tant no vegin aquí cap interès de

desgastar el Partit Popular, sinó un interès de donar-los un

instrument, perquè el que volem és que resolguin aquesta

situació.

Mirin, jo n’estic convençut, que les Illes Balears tornaran

quedar exemptes del futur decret, perquè això afecta mils de

persones, i tendria una repercussió electoral, quan ja estan en

campanya, que això estic convençut que els preocupa, a vostès.

Per tant n’estic convençut. Ara, carreguin-se d’arguments,

acceptin el nostre suport, del Parlament, per resoldre aquesta

situació.

Llavors, d’altra banda, hi ha dos temes de fons. Un és el

tema del dèficit de les forces d’ordre públic, la inseguretat que

patim a les Illes Balears i que arriba fins i tot a tots els àmbits,

és a dir, un tema que aparentment no té res a veure amb el món

de l’esport, idò el dèficit de les forces d’ordre públic sí, també

té conseqüències dins el món de l’esport, i per tant això afecta

el conjunt de la nostra qualitat de vida. L’altra qüestió, i

tampoc no vull introduir elements nous, és que possiblement

guanyem aquesta batalla legal i no tenguem una prohibició per

celebrar proves esportives els caps de setmana durant l’estiu,

però d’aquí a uns anys, si no ens expulsen de les carreteres els

decrets estatals ens n’expulsaran els cotxes. Aleshores aquí

també s’imposa una altra política que permeti dessaturar les

carreteres, perquè si no la pràctica del ciclisme per les nostres

carreteres -ciclisme, atletisme, triatló, automobilisme, etc.- cada

vegada serà molt més complicada.

Bé, ja està anunciat el vot. Jo crec que és una llàstima

perquè, encara que hi hagi una sintonia política entre la

Delegació del Govern i el Govern de les Illes Balears, em

pareix que els faran falta tots els suports polítics que puguem

treure per aconseguir aquesta reivindicació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Sampol. Turno de contrarréplica de

todos los grupos de menor a mayor. Sra. Munar, por el Grupo

Mixto tiene la palabra.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
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Sr. President, senyores i senyors diputats, Unió Mallorquina

vol que Balears quedi exonerada d’aquest nivell de l’Estat

espanyol en el qual no es vol permetre que es realitzin proves

esportives a l’estiu i durant els caps de setmana i festes a les

nostres carreteres.

Creim que és molt important que a les Illes Balears en

general, a Mallorca en particular, es puguin celebrar proves

esportives, més encara durant l’estiu i en cap de setmana, que

fomentin aquest turisme de qualitat, que facin que la gent

vengui a Mallorca per altres temes que no siguin el sol i la

platja, i que es puguin promocionar les nostres illes en matèria

esportiva. Aquest decret realment perjudicaria aquests objectius

i creim que és un d’aquests decrets que es fa a nivell d’Estat,

pensant en general, en totes les comunitats, en les mancances

de forces de seguretat, però que realment no tenen en compte

la realitat de cada una d’aquestes comunitats, i en aquest cas en

concret que la nostra és una comunitat que viu bàsicament del

turisme, que invertim molt en aquesta matèria i que el mateix

govern, a més de tots els consells, feim un esforç molt

important en promocionar grans proves i que realment tenen en

general repercussió, i més encara en cap de setmana.

També creim que és important reclamar el Govern de

l’Estat que doti adequadament els cossos de seguretat de

l’Estat. Ho feim avui aquí circumstancialment, i ho hem

reclamat en moltes altres ocasions, i és que una comunitat com

la nostra, de les que més colAlaboren econòmicament, és

important que després es vegi dotada de la seguretat necessària

si aquesta competència no es vol traspassar, que seria el desig

i la proposta d’Unió Mallorquina.

Per tant he de dir que nosaltres estam a favor que quedi

exonerada la nostra comunitat per a l’any 2004 i també els

següents, que s’augmenti la seguretat a les nostres illes, que

donam suport a aquesta proposta, però volem que quedi molt

clar que no compartim els arguments que han utilitzat les forces

de l’oposició, i especialment el que ha dit el Sr. Diéguez.

Nosaltres estam convençuts i no dubtam del que diuen tant el

Govern, com la Delegació del Govern, com la Conselleria

d’Interior; estam convençuts que realment també interessa al

Govern del Partit Popular de les Illes Balears que aquest decret

no tengui efecte a la nostra comunitat, perquè són els primers

que han fet fortes inversions per tal de promocionar l’esport al

carrer.

He de dir que no serem tan exhaustius com el Sr. Sampol,

però que realment aquestes proves afecten no només el ciclisme

i totes les proves que hi ha previstes ja durant aquest any, sinó

que també altres esports importantíssims, com és l’atletisme i

també l’automobilisme i el motociclisme, del qual no s’ha

parlat però que també durant aquests mesos d’estiu es realitzen

diferents proves. I també, per suposat, les diferents festes

patronals, en què tots i cada un dels pobles de Mallorca tenen

alguna prova relacionada amb el món del ciclisme o de

l’automobilisme.

Per tant he de dir que nosaltres donarem suport a la

proposta i estam convençuts que entre tots aconseguirem que

aquest decret no afecti la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Munar. Por el Grupo de Izquierda Unida i Los

Verdes tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, reafirmar-nos en la nostra intervenció inicial. Nosaltres

donarem suport a aquesta proposició no de llei pels mateixos

arguments que acaba d’emprar la portaveu d’Unió Mallorquina,

o pels mateixos que ha emprat el Sr. Sampol o que ha emprat

el Sr. Diéguez, que no acab d’entendre com es pot plantejar que

són diferents, perquè en definitiva el que venim a defensar tots

és que aquí és necessari que es puguin mantenir aquestes

proves esportives i més amplament amb un caràcter popular

durant l’estiu en caps de setmana, no comprenc com és que el

portaveu del Partit Popular fa especial èmfasi en què sigui en

caps de setmana i no la resta de la setmana. És que és evident:

si volen que hi participin massivament determinats sectors han

de ser en caps de setmana, entre setmana difícilment hi

participarien, a no ser que sigui l’esport professional.

Per tant creim que és necessari que això es faci en benefici

del mateix esport de base, en benefici dels ciutadans i de les

ciutadanes que practiquen aquest esport, i en benefici del

turisme de les nostres illes. 

Per tant què impedeix, per què es fa un decret d’aquestes

característiques? Senzillament es fa un decret d’aquestes

característiques perquè no hi ha els mitjans suficients de les

forces de seguretat que garanteixin que es puguin fer, perquè si

no es farien, si no, no hi hauria cap emperò, si no, no existiria

tan sols el decret que ens fa discutir aquest tema, i per tant, si

tots estam d’acord en què s’han de posar les mesures adequades

perquè això es pugui resoldre i, a més, la proposició no de llei

que presenta el PSM no diu de quina forma s’ha de solucionar,

sinó que el que planteja és una negociació entre el Govern

autonòmic i el Govern central per cercar les fórmules més

adequades, ni tan sols no marca, pretén donar lliçons a ningú ni

marcar directrius, sinó insinuar o plantejar el consens com a

forma de solució, jo crec que allò lògic és donar suport a

aquesta proposició no de llei.

I jo no acab d’entendre com es pot dir que s’està d’acord en

el fons de la qüestió i no donar suport a la proposició no de llei.

Senzillament o s’està d’acord o no s’està d’acord. La resta és

dir “com que ho presenta el PSM no ho vot perquè són d’un

altre partit”. Val, d’acord, si és el que es pretén que es faci,

però si no... Que el Govern autonòmic ja ho està fent?

Estupend, idò més força tendrà, com diu el Sr. Sampol, si té el

suport de tothom per continuar aquesta feina. Que ja s’ha

iniciat tal cosa? Idò les nostres felicitacions i endavant, però

per què renunciar a un suport majoritari i unànime de la

Cambra per dur endavant aquesta proposta? L’únic argument

és que no es vol votar una proposició de l’oposició. En el seu

dret estan; nosaltres votam, lògicament, les proposicions que

consideram adequades, les presenti el partit que les presenti.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Socialista té

la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde luego la intervención del

representante, que me ha precedido en el uso de la palabra, va

en idéntico sentido a la que iba a hacer este diputado y es que

realmente parece que todos estamos de acuerdo en el fondo,

estamos de acuerdo en dos cosas. La primera, en que está mal

que se produzca esta prohibición, en eso estamos todos de

acuerdo según parece. El motivo por el cual se produce esta

prohibición es clarísimo, la falta, la insuficiente dotación de

efectivos, especialmente de la Guardia Civil de tráfico, estamos

todos convencidos y estamos todos de acuerdo y no hace falta

tampoco investigar mucho para saber qué es eso porque así se

dice, con toda claridad, cuando se plantean los decretos con los

que evidentemente no estamos de acuerdo.

Pues bien, resulta que sabemos que no estamos de acuerdo

con la prohibición, que sabemos todos cuál es la causa, que el

Gobierno incluso se dice que está negociando y si está

negociando para resolver el problema es porque también

considera que está mal y que se tiene que solucionar. Estamos

todos los grupos parlamentarios de acuerdo y el Gobierno va en

la misma dirección y se vota en contra de que se negocie una

solución para que permita la práctica de deportes por carretera

en las Islas Baleares. Desde luego sí que es una gran paradoja.

No basta con decir estamos de acuerdo con el fondo, etcétera

y el Gobierno ya lo está haciendo, hay que votar a favor

simplemente si uno está de acuerdo. Si se considera que se

tiene que poner que el Gobierno ya está negociando, pues que

se ponga y ya está, si el grupo proponente está de acuerdo,

naturalmente. Pero consideramos que votar en contra de esta

proposición no de ley es un asunto muy paradójico y totalmente

rechazable desde un punto de vista parlamentario. 

Se nos dice que la Conselleria de Interior está llevando

algún gran trabajo de coordinación, ¿de coordinación de qué?

¿De vacantes? Porque lo que tenemos son muchas vacantes,

tenemos muchas vacantes y esas vacantes se han de cumplir, se

han de llenar. Se nos decía por parte del Grupo Parlamentario

Popular que se pasaba por encima de este punto de la

proposición no de ley, no se nos dice si está de acuerdo o no

con que se reclame que el Estado dote adecuadamente estos

cuerpos de seguridad del Estado en Baleares, cuando todos

sabemos que bastaría complementar los pluses de residencia, si

hablamos ya que estamos en términos deportivos teniendo en

cuenta el coste del equipo ciclista, 3 millones día, 90 millones

al mes, bastarían unos pocos meses ciclistas para poder

complementar los pluses de residencia y llenar todas las

vacantes que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del

Estado en nuestra comunidad autónoma.

Por eso creemos que esta proposición de ley es altamente

razonable, todo el mundo ha manifestado que está de acuerdo

en ello y que no tiene sentido votar en contra. Que hay que

dejar de defender las cosas que están mal, aunque las hagan los

de uno y hay que pasar a defender, especialmente a los

ciudadanos.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rubio té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que està bastant clar

la meva intervenció i la direcció que agafarà el Grup

Parlamentari Popular i crec que en cap cas s’ha de posar en

dubte unes paraules, que jo crec que han quedat ben clares.

Nosaltres evidentment aquesta informació no la tenien les

federacions esportives, però és que les federacions esportives

tampoc tenien la claredat de què hi hagués aquesta prohibició.

O sigui, el Govern de les Illes no va dir a les federacions

esportives que hi hauria una prohibició de practicar aquestes

proves esportives. 

Per tant, jo no sé qui ha estat la persona que ha creat

aquesta alarma social, o que qui ha creat aquesta alarma entre

les federacions esportives i amb quin interès polític, és aquest

el vertader problema. ¿Quin és l’interès polític que puguin tenir

determinats partits o determinades entitats per dir que hi haurà

una prohibició i que aquesta prohibició fort no et moguis es

produirà? Pot dur un record de premsa, però jo crec que són les

fonts que vénen de la Delegació del Govern, o de la direcció

general del Govern de les Illes, poden tenir més pes polític que

unes simples línies a un diari.

Per tant, consideram que damunt aquesta polèmica que,

intencionada, s’ha fet o s’ha produït, aquesta alarma i aquesta

crispació que sembla que hi ha algú que té per introduir-la a les

diferents federacions esportives, nosaltres no ens hi

identificam. I consideram que la intenció d’aquesta proposició

de llei està més encaminada en aquestes discrepàncies, aquesta

crispació i aquesta alarma social de les federacions esportives,

nosaltres des del Partit Popular no podem donar el nostre

suport. Ara, coincidim en què la realitat social, econòmica,

turística de les nostres Illes implica la necessitat de què hi

pugui haver una excepció en aquesta prohibició, jo crec que sí

ho compartim. Per això nosaltres des del Govern, des de la

Direcció d’Interior i la Direcció General d’Esports estam fent

una feina molt important, encara que vostès no ho sàpiguen,

però jo crec que vostès poden consultar en qualsevol moment

quin és el sentit, o quines són les pràctiques quant a les

converses que s’estan produint amb l’Estat i amb les diferents

federacions esportives. Per tant, són dos organismes públics i

qualsevol persona pot demanar quina és la trajectòria política

que s’està fent.

I crec que hi ha un tema molt important en el tema de

seguretat, l’any 2003 o l’any 2002, quan es varen produir

aquestes pràctiques esportives perquè la nostra comunitat

autònoma tenia aquesta excepció, possiblement no hi havia la

seguretat en temes de coordinació de política local com ara es

vol introduir. Per tant, crec que per part del Govern del Partit

Popular i de la Conselleria d’Interior hi ha un interès molt

important en garantir la seguretat a les nostres carreteres per

part d’aquells esportistes que vulguin fer aquestes pràctiques o

aquests esdeveniments esportius. Nosaltres creim que la

seguretat és vital, no només ens hem de conformar amb aquesta

no a la prohibició d’aquest decret que atempta contra la nostra

realitat social i econòmica, evidentment, això seria un disbarat.
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Nosaltres consideram que si es permet aquesta pràctica

esportiva..., si aquesta prohibició entrava dins el nostre

ordenament i s’alterava l’estatus jurídic dels esportistes, era per

la seguretat. Per tant, si no tenim aquesta prohibició, no podem

no tenir la seguretat. Per tant, s’haurà de contrarestar amb una

altra mesura i en aquest cas seran mesures de seguretat dels

cossos i les forces de seguretat de l’Estat amb la Guàrdia Civil

i per part de la comunitat autònoma aquestes mesures de

coordinació de policia local.

Per tant, jo crec que està totalment definida quina és la

política i la intenció per part del Govern del Partit Popular. I en

aquest sentit crec que el nostre missatge, la nostra idea i la feina

que està fent el Govern ha quedat totalment clara, però pels

arguments que he esmentat damunt aquesta proposició no de

llei i per les intencions amb aquesta redacció, aquestes

qüestions que indueixen a l’error i qüestions, que a més, no són

certes com per exemple que la Conselleria d’Interior ha

manifestat que denegarà autoritzacions per celebrar aquest tipus

de proves, no veim una voluntat per arribar al consens, sinó

més bé de crispació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. Si els sembla passarem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

II. Escrit RGE núm. 4520/03, presentat pel Síndic

Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

mitjançant el qual tramet l'informe de fiscalització de la

comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les

Illes Balears, celebrades dia 25 de maig del 2003.

I a continuació passarem al segon punt de l’ordre del dia,

relatiu al debat de l’escrit RGE núm. 4520/03 presentat pel

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

relatiu a l’informe de fiscalització de la comptabilitat electoral

de les eleccions al Parlament de les Illes Balears que es varen

celebrar el 25 de maig del 2003.

Aquesta presidència demana als grups parlamentaris si

volen utilitzar els torns d’intervenció? Sí per part del Grup

Popular té la paraula el Sr...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per dir que el Grup del

Partit Popular es dóna per assabentat d’aquest informe de

fiscalització de la comptabilitat electoral, tan de les conclusions

com de les recomanacions que conté el mateix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. No hi ha intervencions. Passarem doncs, si els

sembla,... donam per debatut l’escrit... sí? 

Per tant, donam per debatut l’escrit presentat pel Síndic

Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, relatiu

a l’informe de fiscalització de la comptabilitat electoral del

passat 25 de maig. I es recorda a tots els grups parlamentaris

que poden exercitar les seves iniciatives que estimin oportunes

en relació a l’esmentat informe.

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



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 4 de febrer del 2004 97

 



98 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 4 de febrer del 2004 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 4 de febrer del 2004 99

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

