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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, abans de començar demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, si no n’hi ha més passam a l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en el debat de les
preguntes RGE núm. 1772, 1773, 1774, 1775 i 1776/08.

1) Pregunta RGE núm. 1772/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import màxim de les ajudes als
desplaçaments d'equips i esportistes.

2) Pregunta RGE núm. 1773/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import màxim de les ajudes als
desplaçaments d'equips i esportistes (II).

3) Pregunta RGE núm. 1774/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import màxim de les ajudes als
desplaçaments d'equips i esportistes (III).

4) Pregunta RGE núm. 1775/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import màxim de les ajudes als
desplaçaments d'equips i esportistes (IV).

5) Pregunta RGE núm. 1776/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a foment de l'aerotaxi i els jets privats
entre els esportistes de Balears.

Segons em comunica la diputada i portaveu del Partit
Popular, agruparia aquestes preguntes i, per tant, seríem més
flexibles amb el temps.

Assisteix a aquesta sessió l’Honorable Conseller d’Esports
i Joventut Mateu Cañellas, acompanyat del Sr. Gabriel Gili
Nadal, director general d’Esports, i de la Sra. Antònia Vidal
Feliu, cap de Gabinet.

Per tant, Sra. Diputada, pot començar la seva intervenció.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, bones
tardes senyor conseller, agraïm, una vegada més, la seva
presència aquí en el Parlament i de les persones de la conselleria
que l’acompanyen avui també.

Com que aquestes cinc preguntes fan referència a una
mateixa resolució del conseller, relativa a convocatòria de
subvencions per a desplaçaments, he pensat que tal vegada seria

oportú ajuntar-les i d’aquesta manera podem ser més ràpids i
més àgils.

La resolució a la qual fem referència és la de 6 de febrer del
2008, per la qual s’aproven les bases de la convocatòria de
subvencions per als desplaçaments a la península d’equips i
esportistes de les Illes Balears per participar en competicions
esportives d’àmbit estatal durant l’any 2008, segons indica
aquesta resolució el termini crec que va finalitzar dia 13 de març
per presentar les solAlicituds i l’objecte d’aquesta convocatòria
era la participació en lligues d’àmbit estatal, en proves del
calendari oficial i obligatori no professional per anar de les Illes
Balears a la península o a les illes Canàries i per a les categories
juvenil, júnior, sènior i/o absoluta.

L’import màxim d’aquesta convocatòria era de 614.000
euros, dels quals una part correspon al 2008; 460.000 euros
corresponen al 2008 i 154.000 euros corresponen al 2009. I
aquesta, segons també expressa la resolució, és una subvenció
que concedeix anualment el Consejo Superior de Deportes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears per fer aquests
desplaçaments a aquestes competicions de caràcter estatal.

La primera qüestió que plantejam és per quin motiu la
Conselleria d’Esports i Joventut del Govern ha decidit treure
aquesta convocatòria de subvencions per a desplaçaments a la
península i a Canàries, agafant, sumant doblers de l’aportació
que fa Madrid, que fa l’Estat, del 2008 i del 2009; no entenem
per què en principi s’han de comprometre aquests ingressos que
estaven prevists rebre el 2009.

Una altra qüestió, la segona, seria saber si el cent per cent
d’aquesta quantitat procedeix de les arques de Madrid, si tota
aquesta partida per la qual es treu la convocatòria de
subvencions ve tota del Consejo Superior de Deportes o no, si
el Govern balear també hi fa alguna aportació.

La resolució diu, a l’article 2, que aquest import és una
previsió inicial i que si és necessari, i així ho consideri oportú
la comissió avaluadora de les subvencions, es podrà augmentar
aquesta dotació pressupostària i voldríem saber qui
incrementarà, si és Madrid, si està disposat a augmentar aquesta
quantitat global, o per contra seria el Govern balear qui hauria
d’incrementar la partida, si així fos necessari per les peticions
que rebessin per part de les federacions.

La tercera qüestió és relativa al punt 1, a l’objecte de la
convocatòria; la resolució també indica que les categories que
tenen accés a aquesta convocatòria són juvenil, júnior, sènior o
absoluta, però estableix, a l’apartat 1.3, que per unificar criteris
entre els diferents reglaments federatius s’entén que un
esportista pertany a la categoria juvenil quan hagi complert els
17 anys. I nosaltres demanam què passa amb els esportistes de
categoria absoluta o possibles participants en un jocs olímpics
que encara no tenen 17 anys, com és el cas dels gimnastes o dels
nedadors, si se’ls paga res, si no, si és que es pensa obrir una
altra línia perquè ells puguin tenir cobertura o no.
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La quarta pregunta fa referència a l’apartat 1.4, que diu que
únicament es podrà abonar un viatge d’anada i tornada per cada
competició. Jo vull entendre aquí que vol dir per esportista, no
per club o federació, perquè si no estaríem parlant només d’una
categoria, però bé la redacció no ho explicita d’aquesta manera.
I afegeix que en el cas de les competicions d’equips es tendrà en
compte el nombre màxim de jugadors inscrits a l’acta, més un
delegat, més dos entrenadors. I la nostra pregunta és: poden
optar a la subvenció els entrenadors i delegats que acompanyen
els esportistes individuals, o, en aquest cas, s’han de pagar ells
el cost d’aquest desplaçament? Aquí tampoc, en aquesta
resolució, no es fa cap referència a aquestes persones que també
han d’acompanyar els esportistes individuals.

I ja per acabar, la darrera pregunta, hem vist una novetat en
la resolució que ens ha cridat l’atenció i és l’article 12, apartat
8, que menciona la possibilitat que es dóna als esportistes de
viatjar amb aerotaxi o similar i que aquest viatge s’accepti per
poder cobrar la subvenció del Govern balear. No ens sembla una
gran idea, donat l’elevat cost que això té i la minva que això pot
suposar per a l’oportunitat que tenen els esportistes d’aprofitar
aquesta ajuda i donar el màxim servei als sous de què disposen.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots.
Començaré contestant en l’ordre que m’han demanat i
continuant l’ordre de les preguntes, sobretot, per no perdre’m.

El fet que nosaltres incloguem una part del pressupost del
2008, o sigui, la suma del pressupost total del 2008 i del 2009,
bàsicament, és perquè com això es fa per previsions, hi ha una
part que es feia per previsions fins ara i nosaltres no volem que
es faci per previsions, que desprès si aquestes previsions no es
compleixen cal tornar els doblers i nosaltres ho hem de tornar
a Madrid, el que intentam és, per un costat, que els clubs no
tenguin tant de tensions de tresoreria i, per l’altra costat, que no
haguem de tornar els doblers a Madrid en el cas que per al 2008
s’hagin fet unes previsions per baix o per sobre del que
s’esperava i aquesta part de previsió, que no se sap fins que
s’hagi executat, no l’haguem de tornar a Madrid, per això ja
hem posat part del doblers del 2009 i hi ha menys tensions de
tresoreria per part dels clubs que hem fet una sèrie de
modificacions.

Les ajudes són, bàsicament, per a les competicions que
siguin d’àmbit nacional amb les característiques que vostè ha
esmentat, nosaltres el que pagam és a través de la subvenció que
ens dóna el Consell Superior d’Esport, el 50% de l’import, els
doblers que vénen, vénen de Madrid i en el cas que hi hagi un
increment, aquest increment l'aporta Madrid. Quin és
l’avantatge d’això? Bé, que nosaltres de qualque manera el que
feim és assegurar i ser l’intermediari perquè aquest doblers
realment arribin per al que han d’arribar i arribin allà. 

A nivell dels esportistes que tenen menys de disset anys en
primer lloc dir que l’esport escolar no és competència nostra, és
competència del Consell de Mallorca i això per competència
depèn del consell, òbviament, hi ha excepcions. Tots els
esportistes que competeixen en categoria superior, encara que
tenguin menys de disset anys o hi hagi un campionat absolut,
també se’ls dóna. Als esportistes de menys de disset anys el
Consell Superior d’Esports organitza una sèrie de campionats
d’Espanya escolars i aquest doblers sí que els pagam nosaltres,
el seu desplaçament a la península, però a més si hi ha qualque
tipus de problema els criteris dels doblers que nosaltres donam
a les federacions per als centres de tecnificació hi ha molt
d’aquest doblers que es destinen a pagar, precisament,
desplaçaments d’aquests esportistes, o esportistes que poden
participar a proves que no són d’àmbit nacional, que són
trobades que els interessen, també se’ls ajuda a pagar. Per
principi no ho pagam, el que passa és que després hi ha altres
mecanismes als quals es poden accedir per rebre ajudes,
òbviament, són mecanismes per a casos excepcionals i són molt
més puntuals on l’esportista té millor nivell i aquests nivells són
uns criteris federatius de cada una de les federacions perquè la
conselleria delega a les federacions els criteris de com es
reparteixen dins els centres de tecnificació, per exemple. 

Si nosaltres pagam els desplaçaments dels entrenadors i dels
delegats d’esportistes individuals, existeix aquesta possibilitat,
realment, el que passa és que nosaltres a un esport de club sobre
l’acta sí que surt el delegat i la persona que ha acompanyat
l’esportista, llavors nosaltres tenim una documentació que diu
que realment aquesta persona ha viatjat. En el cas dels
esportistes individuals només surt el resultat de l’esportista, no
surt el resultat de l’acompanyant o si algú l’acompanyat, no
sabem si realment hi ha anat o no hi ha anat. Per evitar el fet que
nosaltres no tenguem un criteri, com hi ha als esports colAlectius,
el que feim és delegar a la federació, si la federació ens informa
que aquest club o aquest delegat hi ha d’anar doncs nosaltres li
pagam directament. Com que no tenim un mecanisme per saber
si hi ha anat o no hi ha anat el que feim és delegar aquesta
responsabilitat de criteri a la federació, si la federació ens diu
que sí doncs nosaltres abonam aquest import.

Cada federació, ho dic per això dels aerotaxis i jets privats,
s’organitza com vol, però, pròpiament, nosaltres només pagam
el 50%, si després algú vol llogar tot un avió i d’altres és un
criteri que se contempla, el que passa és que no és un criteri
molt adequat, sobretot, perquè nosaltres només pagam el 50%,
la resta del 50% la paga la federació i el club i, òbviament,
intenta sempre retallar el màxim la despesa la qual cosa a
nosaltres també ens beneficia perquè no carregam tant les
arques públiques. És un criteri on cada un fa el que vol, el que
passa és que, precisament, que només sigui un 50% fa que el
criteri sigui un poc més assentat perquè ells també han de pagar.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Palau, en torn de rèplica té la
paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quant al tema
d’haver emprat els doblers del 2009, la veritat que d’entrada no
crec que sigui la millor opció, primer, perquè com diu, només
paga el 50% del que costen aquests desplaçaments i, a més,
només parlam de subvencionar el viatge d’anada i tornada, no
les despeses que pugui haver-hi quan es mouen després dins la
península o també d’hotel, i si amb aquestes circumstàncies
resulta que a la convocatòria del 2007 no vàrem poder justificar
les federacions tots els sous, que va passar així, jo pens que,
segurament, pot passar el mateix al llarg del 2008. Amb aquesta
convocatòria ens podem trobar en la mateixa situació i després
què passarà amb aquest doblers. Jo no sé si vostè, donat que és
una partida finalista, els podrà donar un altre ús o no. També
pens que és un procediment perillós perquè d’alguna manera ens
obliga que cada any a fer el mateix i no sé quan s’acabarà això,
vull dir, vostè condiciona la línia política o la gestió que en
aquest sentit haurà de fer la persona que vengui després de
vostè, que assumeixi la conselleria quan vostè la deixi perquè
d’alguna manera està ja per pagar uns desplaçaments que
s’efectuaran durant el 2008 empram uns sous que ens arriben de
l’Estat que no són només els del 2008 sinó que també són part
del 2009.

Sí que ens agradaria que es lluitàs des del Govern balear,
nosaltres ja ho hem manifestat alguna vegada i continuarem
dient-ho, perquè el Govern central incrementàs l’aportació que
fa a les Illes Balears i que es pogués arribar a tenir el
finançament total del cent per cent del cost d’aquests
desplaçaments a la península i a les Canàries. De fet, les
federacions, els clubs han patit una pèrdua important aquests
darrers anys, perquè des de fa molt de temps el programa oficial
que hi havia d’esport escolar la fase final, la part de competició
nacional, la pagava el Consell Superior d’Esports; ara mateix,
des de fa dos anys, ja no ho fa i és un cost que bé ho han
d’assumir els mateixos clubs, o la federació si els vol ajudar, o
les institucions locals si els demanen, però clar són sous que
abans venien de l’Estat per a aquests desplaçaments i que ara ja
no vénen, per tant, és un tema que pens que vostès han de lluitar
i que nosaltres també estarem al seu costat perquè pensam que
la qüestió dels desplaçaments ha de ser una prioritat. L’anterior
govern crec que va fer una gran feina en aquest sentit perquè
aquesta línia de desplaçaments, de subvencions d’aquests
desplaçaments, no existia abans de la passada legislatura i
tampoc no existia el pagament del cent per cent que es fa de
desplaçaments a competicions entre illes i crec que vostès han
de continuar per aquest camí i estaria molt bé que es fes una
passa més i que s’aconseguís tenir pagat, per part de l’Estat, els
costos d’aquests desplaçaments a competicions a la península i
a les Canàries.

Ens diu que les categories que no tenguin els disset anys
complits, que es finança per una altra línia, que quan estan dins
els centres de tecnificació reben subvencions per fer aquests
desplaçaments, però tal vegada no tots els esports tenen centre
de tecnificació i jo crec que és una injustícia que no surtin, si
des de la Direcció General d’Esports es treu una línia de

subvencions per pagar aquests desplaçaments d’aquestes
competicions oficials, per què hi ha d’haver aquesta injustícia
cap a aquests esportistes que també competeixen en aquestes
categories igual que els altres i no poden optar a aquestes ajudes
per aquesta via?

El mateix passa amb el tema dels desplaçaments
d’entrenadors i delegats que acompanyen els esportistes
individuals. Amb aquesta convocatòria trobam que no queda
cobert. Vostè ens diu que això ho paga la federació, que queda
a criteri de la federació, però clar ja sabem que aquí som quatre
illes i que a cada illa hi ha els clubs que hi ha i que a vegades el
que passa que a una illa sí els paga la federació i a unes altres no
perquè aquestes ajudes no arriben, per tant, ens agradaria que
aquesta ajuda fos igual per a tots, per a esports d'equip i per a
esports individuals perquè sinó pensam que es fa un tracte
diferent, un greuge comparatiu i que al final pot acabar sent una
injustícia per a uns.

El tema de jets privats o d’aerotaxis, com li dic, és una
qüestió que no deixa de sorprendre’ns i, permeti’m que li digui,
no sé si ha estat això un suggeriment o una aportació a aquesta
convocatòria de subvencions del president del seu partit d’Unió
Mallorquina, del Sr. Nadal, que sabem que té una gran afició a
la aviació, que té molta afinitat amb els propietaris d’avions de
Son Bonet i que tal vegada pensa que d’aquesta manera pot ser
una ajuda per a aquestes persones, de qualsevol manera pensam
que tampoc no és una qüestió transcendental i que no
representarà una gran ajuda per als esportistes d’aquestes illes.

En definitiva, m’agradaria dir-li que som ja al mes d’abril,
les úniques línies d’ajudes que han sortit des de l’àrea d’esports
d’aquest govern només fan referència a desplaçaments, els anys
anteriors la gran majoria de línies d’ajudes sortien a finals
d’any, fins i tot, o el mes de gener i jo crec que el món esportiu
deu tenir una certa inquietud de veure aquest retard que es dóna
i, a més, resulta que quan surten aquestes línies d’ajudes trobam
que contenen algunes errades, alguns errors per part seva i ens
agradaria fessin més via a treure les ajudes i també siguin més
rigorosos i afinin més amb aquestes línies d’ajudes perquè tenen
vostès una gran responsabilitat i l’esport d’aquestes illes s’ho
mereix.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, començam
pel tema 2008-2009,  per què posam del 2008 al 2009. Com que
vostè ha citat el meu partit i jo som d’Unió Mallorquina, com a
Unió Mallorquina m’agrada molt poc tornar doblers a Madrid,
poquíssim, a més, com tal vegada venc d’un esport molt feble,
molt poc popular que és l’atletisme, he patit que el meu club,
mon pare havia d’avançar els doblers perquè d’aquesta manera
el club em pogués pagar i jo pogués anar a la península.
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Què hem decidit? Miri, fins ara les ajudes per a
desplaçaments a la península es liquidaven totes el novembre,
o sigui, fins octubre, eren fins a octubre, llavors els clubs
presentaven fins el mes de novembre les seves factures, i el
Govern abonava. El mes de novembre i el mes de desembre
continuava havent desplaçaments, quin és el problema d’aquests
desplaçaments? Com que no s’havien fet i s’havien de pagar en
aquell any natural, es feia una previsió, i això originava dos
problemes: primer problema que els clubs no cobraven fins a
novembre, llavors hi havia tensions de tresoreria, per aquest
motiu mon pare avançava doblers; després, si qualque club
pressupostava més doblers dels que realment després emprava,
nosaltres com havíem avançat els doblers, Madrid ens havia
avançat el doblers, el que havíem de fer era tornar els doblers,
nosaltres havíem de reclamar els doblers als clubs, cosa que
hem hagut de fet enguany perquè l’any passat es va fer així i, a
més, nosaltres els havíem de tornar a Madrid i com que jo som
d’Unió Mallorquina no em feia cap gràcia haver de tornar els
doblers a Madrid. 

Llavors, què passa? Que de la manera com es fa ara la
liquidació es farà cada tres mesos, la liquidació desquadra més,
perquè això no passi es fa el gener del 2009 llavors perquè no hi
hagi aquesta tensió ni aquesta moguda de doblers per amunt i
per davall, que si jo he previst o no he previst, com que es farà
posteriorment doncs hem hagut de posar el primer trimestre del
2009 perquè és quan es liquidarà, precisament, el darrer
trimestre i evitarem aquests problemes d’haver de demanar
doblers, que els altres  hagin de preveure, perquè si un club
preveu per davall del que realment necessita desprès doncs ja
s’ha quedat sense doblers i si un club preveu per damunt desprès
demana-li al club que et torni els doblers, per què? Doncs
perquè a sobre són per tornar a Madrid perquè si almanco me’ls
pogués quedar jo i emprar-los per a una altra cosa, però es
tornen a Madrid i no en tenia cap ganes.

Trimestralment tendrem temps suficient per poder
compensar una cosa amb l’altra i més marge de maniobra i, a
més, evitarem que els clubs hagin d’esperar fins a finals d’any
per cobrar. Jo crec que és una bona mesura i el que estigui al
2009, precisament, és per evitar aquesta tensió de tresoreria i
evitar aquest problema final d’haver d’avançar doblers, haver de
demanar doblers que després no es justifiquin, o tenir clubs que
es quedin sense doblers perquè al final han tengut, tal vegada,
més representació del que s’esperaven i han fet la previsió a la
baixa. Gràcies a Déu els clubs no ho fan, sempre ho fan a l’alta,
però sempre els hem d’anar demanant doblers i no és molt
agradable haver de fer ordres de demanar doblers, però és que
Madrid ens ho obliga a fer, llavors nosaltres ho hem de fer.

Això és la primera part del perquè del 2008-2009, jo crec
que és una bona mesura, sobretot, és una mesura que ajuda als
clubs i és una mesura que jo com a Unió Mallorquina faig per
no haver de tornar doblers a Madrid. 

Desprès amb el tema de CSD, jo estic d’acord amb vostè
que hem de lluitar perquè sigui el cent per cent, totalment
d’acord, i és una de les meves reivindicacions quan jo vaig
parlar amb el Sr. Lissavetzky i quan hi hagi el pròxim secretari
d’Estat per a l’Esport tornarem a insistir i a demanar el mateix.
Jo crec que és una de les grans limitacions i és una de les coses
per les quals volem lluitar, aquí estam d’acord i supòs que tota
la gent de les Illes estarà d’acord, no crec que hi hagi massa
problema.

El tema de les ajudes de tecnificació són ajudes a esportistes
de menys de disset anys. Miri, les competències són les que són,
jo tenc les meves competències a partir dels disset anys, encara
així feim un esforç i entram en aquestes competències de
categories inferiors, desprès em diu per què els que tenen centre
de tecnificació, o per què els esportistes que poden competir en
categoria absoluta sí que tenen aquesta possibilitat i els qui no,
no tenen aquesta possibilitat, doncs perquè els bons poden anar
als jocs olímpics i els que no són bons no hi poden anar,
simplement és això, parlam d’esport. 

Jo a partir dels disset anys que són les meves competències
intentaré ser el més just possible, però fins als disset anys jo he
de cercar una mesura i la mesura en aquest cas és pagar tots els
desplaçaments per a les seves competicions nacionals escolars,
i això sí que es paga, ajudar a les federacions perquè si té algú
que destaca i que podria estar perjudicat pugui anar-hi i
nosaltres els donam aquest tipus d’ajudes i, després, si algú
destaca per sobre de la seva categoria i participa en categoria
absoluta com poden ser les de rítmica, com vostè ha dit, perquè
són categoria absoluta i són nines molt joves que hi van doncs
està cobert totalment. Llavors a més de cobrir les meves
competències ens esforçam per cobrir els esportistes que tenen
cert ressò i que tenen cert nivell i que són mereixedors per un
criteri esportiu. Jo crec que ho feim adequadament, sobretot,
perquè si no entraríem en competències que no són les meves i
si parlam d’ajudes, parlam de posar més doblers jo vull posar
doblers en les meves competències que en primer lloc les hem
de tenir cobertes, no les competències dels altres que se suposa
les han de cobrir ells.

En el cas dels esportistes individuals, jo ja li ho he dit, les
federacions ens diuen quins esportistes ... no és que ho pagui la
federació, pot haver-hi un greuge comparatiu amb una altra illa,
jo no crec que hi hagi cap greuge comparatiu amb cap altra illa,
sobretot, és una federació perquè les federacions són votades
pels esportistes i són ells els que les trien. Hi ha presidents que
són d’altres federacions, vull dir, que són d’altres illes, altres
illes menors. A Menorca hi ha un que és el de ciclisme i és un
dels qui més mou i és de Menorca i no ho paga la federació, a
més, ho pagam nosaltres. No hi ha cap problema, jo crec que
cap federació no dirà no a tu no et pag perquè ets d’una illa
menor, o sigui, jo crec que els presidents de les nostres
federacions lluiten pels seus esports i més quan no són els seus
doblers i són els nostres. 
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Avui he parlat amb ells i el que feim, com que jo no tenc cap
manera de saber si una persona se n’ha anat de viatge de plaer
o ha anat a acompanyar un esportista, que sigui la federació que
m'ho digui perquè ella controla el seu campionat i sap la gent
que hi ha anat, però qualque criteri he de posar per evitar que
s’emprin els doblers d’una manera que no sigui per al que
realment es necessita. Jo davant un esport individual on no està
registrat qui acompanya a qui només puc basar-me en les
federacions, i jo no vull creure, i crec que no és així, a més, i
defensaré a tots els presidents, que vulguin anar en contra d’un
esportista o un delegat d’una illa menor, sobretot, quan no són
els seus doblers, són els doblers de la conselleria perquè ja ho
dic, tenc una cua d’aquí fins a prop de la Plaça Major de gent
que em demana doblers, llavors això és una manera que la
conselleria doni més doblers. 

A nivell de les ajudes nosaltres hem hagut de quadrar molt
de nombres. Hi ha ajudes que no s’han pogut extreure perquè
primer hem hagut de pagar despeses que no s’havien pagat. Les
ajudes entre illes són una gran cosa i són una gran ajuda, el que
passa és que el president de la Federació d’Agències de Viatge
va venir l’altre dia al meu despatx i em va dir, “mira, ens deveu
800.000 euros en viatges, fins que no ens pagueu nosaltres no
emetrem més bitllets”, a mi també m’han condicionat i moltes
d’aquestes ajudes primer cal pagar els deutes que devem abans
de fer les coses, que les feim, ens esforçam, i jo l’únic que li puc
dir és que en breu, perquè les resolucions ja estan firmades,
sortiran les ajudes a les federacions, les ajudes per a material,
les ajudes per als esdeveniments i, també li puc recordar que
fins ara, a part d’aquestes ajudes de desplaçaments, també han
sortit les ajudes als clubs i a les federacions, les ajudes als clubs
i als esportistes que s’han firmat i se segueixen firmant i que són
el gran gros de les ajudes que s’han d’emetre. Llavors no anam
tan malament, de fet anam bé i les federacions avui matí m’ho
han manifestat a la primera Assemblea de Balears de l’Esport
que s’ha fet avui de matí, ells saben els esforços que estam fent
dins la situació que ens trobam i ens donen tot el seu suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

No havent-hi més assumptes a tractar, només queda agrair
la presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.
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