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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui de
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts amb la compareixença del
conseller d’Esports i Joventut per tal d’explicar els pressuposts
de la seva conselleria per a l’any 2008. En primer lloc, haurien
de comunicar si hi ha substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Josep Juan Cardona.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

EL SR. PRESIDENT:

Comunicades les substitucions, correspon, com dèiem,
l'únic punt que és l'exposició dels pressuposts per a l'any 2008
de la Conselleria d'Esports i Joventut. Hi assisteix l'Hble. Sr.
Conseller, Mateu Cañellas i Martorell, acompanyat de les
següents persones, alts càrrecs de la seva conselleria: Sr. Joan
Artigues i Roig, director general de Joventut; Sr. Gabriel Gil i
Nadal, director general d'Esports; Sra. ApolAlònia Serra i
Barceló, secretària general tècnica; Sra. Antònia Vidal i Feliu,
cap de Gabinet; i Sra. Aina Suau i Rado, cap de Premsa.

Així doncs té la paraula el conseller per explicar els seus
pressuposts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, bon dia a
tots. He dividit l'exposició d'aquest pressupost en quatre àrees.
La primera serà una sèrie d'idees genèriques que consideram
que marquen el que és el desenvolupament posterior del
pressupost més detallat; després sí que farem una entrada a
cadascuna de les direccions generals i a Secretaria General,
perquè consideram que la Secretaria General també en tot el
que hem de fer aquest primer any, marca bastant el tipus de
pressupost que presentam.

A nivell genèric, si hem de definir quest pressupost en tres
idees, podríem dir que es tracta d'un pressupost de transició,
d'un pressupost inicial -i remarc la paraula "inicial"- insuficient,
però ja veurem després com pensam escometre aquesta
insuficiència, i també és un pressupost el del 2008, marcat
bàsicament per dues grans coses: la creació d'una nova
conselleria, és a dir, la Conselleria d'Esports i Joventut és una
conselleria que es fa nova, no existia, és bastant complicat
diferenciat en segons quins aspectes els capítols o comparar

capítols passats amb capítols d'enguany, simplement perquè és
una conselleria nova i hi ha coses que hem hagut de reubicar.
En el capítol 1 hi ha una baixada d'un 50% i òbviament és
perquè es xapa molt de personal i no tot ve aquí, si
comparàssim el muntant de la conselleria de l'any passat
sencera amb aquesta, òbviament hi ha una baixada, però
simplement és perquè es xapa i hi ha una conselleria nova. I
després també perquè, clar, en ser una conselleria nova, hi ha
una idea de reubicar-nos i anar-nos a un lloc nou, en aquest cas
nosaltres tenim pensat anar-nos-en al Palma Arena i òbviament
també marca molt el pressupost el fet que la conselleria és nova
i s'ha d'ubicar a algun lloc i hem de fer una reubicació de tot el
que teníem.

Respecte del primer enunciat que he fet, que era un
pressupost de transició, es veu perfectament marcat per les
variacions que hi ha als capítols. A capítol 1 hi ha una variació
d'un -50%, però això òbviament és perquè la conselleria es
xapa i el personal es divideix en dos i encara que sembli que hi
ha una baixada, quasi quasi hi ha el mateix, però hi ha personal
que se'n va a les conselleries que es formen amb la que es
divideix. Al capítol 2 hi ha un augment d'un 6,85; en capítol 6,
un 2,26; i al capítol 7, un +17. Després explicaré per què
aquestes pujades grosses a segons quins capítols, sobretot al
capítol 17, però si veim el pressupost total de la conselleria
augmenta un 2,62%, i això ens dóna una idea que, encara que
dins els capítols llavors hi hagi una sèrie de moviments, per les
coses que diré a continuació, sí que és un pressupost molt
semblant, i si s'hi fixen i van mirant capítol per capítol, partida
per partida, els grans moviments es mantenen, els grans capítols
es mantenen, les transferències sobretot a les fundacions i
esport a l'EBE i a Turisme Jove; i una sèrie d'augments tant a
capítol 7, com a capítol 6 o 2, que són per a reajustaments, per
a la nova ubicació de la conselleria i sobretot per a una
quantitat de plurianuals i de deute que hem heretat.

A nivell de transició el que voldríem destacar és que hem
intentat que a nivell de la Direcció General d'Esports hi hagués
una estabilitat esportiva, bàsicament perquè estam a finals d'un
any olímpic, d'un cicle olímpic, i encara que diguem la
planificació plurianual de la política és de quatre anys, igual
que els cicles olímpics, sempre passa que les eleccions són
abans dels jocs olímpics, aleshores consideram que d'aquí als
jocs olímpics no podem fer segons quins moviments perquè no
hi hagi, diguem, una inestabilitat esportiva a sis mesos dels jocs
olímpics que és la cita més important de l'esport, i això es veu
reflectit en els capítols 4 i 6, on veim que tot el tema d'ajudes,
de desplaçaments es mantenen i és un pressupost continuista.

També emmarcam l’estabilitat esportiva dins una necessitat
que aquesta temporada ja està iniciada, també a nivell anual,
l’esport comença el setembre, encara que els pressuposts
comencen pel gener, i aquesta diferència de mesos fa que tota
la planificació esportiva dels equips, de les federacions i dels
esportistes vagin encaminades a la política que es va fer el
2007, i clar, el que nosaltres no volem és que hi hagi una
inestabilitat dins aquest any i que a nivell de gener els canviem
els plans que tenen. Per això, igual que en els capítols 6 i 4, tot
el tema d’ajudes es manté sobretot per intentar que l’esport
pateixi el menys possible un nou inici d’una legislatura.
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A nivell de joventut hi ha dues coses que marquen
perfectament la política genèrica que feim, no? Una que són les
transferències al Consell de Mallorca, i l’altra que és la
necessitat que aquesta conselleria sigui el nexe d’unió entre el
món de la joventut a nivell de les Illes Balears i la política del
Govern, a posta si s’hi fixen, en tot el tema d’estudis i treballs
tècnics hi ha un increment dels estudis tan i com, com l’altre
dia que em varen fer la pregunta en el Parlament sobre si
posàvem en marxa el Pla Jove, vàrem dir que el posàvem en
marxa i una política d’estudis sobretot per intentar saber i
conèixer la realitat dels joves de les Illes Balears i a
continuació poder fer totes les polítiques que puguem en funció
del que realment passi al món dels joves, no el que nosaltres
pensem per una situació política que diguem que tal vegada
està una mica allunyada d’ells.

El pressupost inicial és insuficient bàsicament per dues
coses. Una, perquè heretam un deute bastant gros, hi havia
períodes de mancança als quals hem de fer front, i estam
parlant amb la Conselleria d’Hisenda de la possibilitat que gran
part d’aquest deute sigui absorbida per la mateixa Conselleria
d’Hisenda. Què passa?, clar, que si ells ja ens lleven deute, el
fet que l’increment només siguin un 2,62%, si ells ens lleven
compromís de deute ja ens allibera, el pressupost no és
exactament un 2,62, sinó que com que ens deixen més doblers,
el pressupost real que tenim o el factible augmenta, no? 

I després falten per concretar, i en aquest cas parlam ja amb
el president directament, Esports que bàsicament és on hi ha la
gran entrada de doblers, estava, vivia d’aportacions que feien
tant Interior en el tema d’infraestructures, com Turisme en el
tema d’Illesport, com IB3 també en tema d’esports i Turisme
també aportava per a Turisme Jove. Aleshores, totes aquestes
partides feien pujar el pressupost de la conselleria o del que era
l’apartat de la conselleria, el que caldria a la conselleria en anys
anteriors, no estan reflectits en el pressupost inicial, sí estaven
reflectits en el pressupost final, a causa d’aquestes aportacions,
llavors parlam amb el president i ja ens han dit que és segur que
es farà, que per ajudar-nos amb el deute i amb el tema
d’aquestes aportacions que no es fan, s’estava parlant que l’any
2008 tendríem una aportació extra d’uns 15 milions d’euros,
bàsicament per intentar compensar aquestes mancances. Una
part d’aquests 15 milions d’euros anirà a compensar el deute i
una altra part anirà al desenvolupament normal, després
d’haver fet els estudis, després d’haver posat els plans joves
haurem d’incorporar noves polítiques i fer noves coses, la
segona part de l’any sobretot. Bé, idò, aquests 15 milions
d’euros el que faran serà ajudar a poder fer coses noves una
vegada que els estudis, que ja en parlaré més endavant, els
tenguem plantejats.

El pressupost també ve marcat per la creació d’una nova
conselleria. El capítol 1 reflecteix el fet que se divideixi
aquesta conselleria amb una baixada d’un 50% en el capítol
genèric, i en el capítol 2 el que veim és la reubicació d’un nou
espai i hi ha un increment d’un 6,85, bàsicament a despeses, per
fer les adaptacions en aquest nou espai. En compensació, el que
es baixa són els lloguers, els lloguers per exemple d’on està
ubicada la Direcció General de Joventut, surt a uns 36.000
euros mensuals i d’aquesta manera amb la nova reubicació ens
estalviaríem aquests doblers i els podríem invertir a fer
polítiques per als joves en lloc de pagar els lloguers. Així, la

idea és passar Joventut i unificar-ho tot, i que la conselleria tota
sencera se’n vagi al Palma Arena i alliberar doblers per poder
fer més política per als joves més que política de pagar
lloguers.

Ara ja passaré als capítols de les direccions generals de
Joventut, d’Esports i la Secretaria General.

La Direcció General de Joventut té la reubicació com una
de les coses que marca bastant el pressupost, tant a nivell de
baixar despeses com a nivell de poder incrementar activitat;
també està marcada per un intent de fer una correcta utilització
de la despesa de la mateixa Direcció General de Joventut. Un
dels problemes que tenim o que hem detectat és que al capítol
2, si vos hi fixau, hi ha un increment d’un 40%, i això és perquè
moltes de les coses, molta de la despesa corrent que feia la
direcció general, la pagava directament Secretaria General, com
és el cas del lloguer. Aleshores, clar, el que volem fer és que el
que gasti Joventut realment estigui al pressupost de Joventut,
llavors es lleva de Secretaria General i es passa a Joventut, per
això aquest increment del 40%, els lloguers eren una cosa que
estaven dins aquesta dinàmica. I després, el capítol 6 és el que
més puja en el cas de la Direcció General de Joventut, i això és
per la inversió forta que es fa en tot el tema de casals joves, per
als joves que es fan als distints ajuntaments de les Illes. 

A nivell de turisme jove, ja hem dit que el que volem fer és
disminuir la despesa i poder incrementar les activitats, a falta
d’aquests 15 milions que vindran, llavors d’entrada el que feim
és mantenir la transferència que farem a turisme jove, que són
1.146.000 euros, més la baixada de despesa que tenen més
després posteriors aportacions que podrem fer amb aquest
increment que hem pactat, ens permetran augmentar el nivell
d’activitats i una vegada que es posi en marxa el Pla Jove,
poder fer activitats en aquest sentit.

I també hi ha la creació de l’Institut Balear de Joventut, que
el desenvolupament del Pla Jover i el desenvolupament de
l’Observatori de la Joventut el que ens dóna és perquè hi ha un
increment del capítol 2 quant a estudis i treballs tècnics.

Després passam ja a la Direcció General d’Esports. A nivell
genèric pensam que aquesta direcció ha d’estar marcada per
tres tipus de plans: el pla d’instalAlacions, el pla del
desenvolupament i gestió del (...) esportiu i el pla d’ajudes. Ja
hem dit que aquest any volem que sigui de transició,
d’estabilitat, i veim perfectament com el capítol ho reflecteix.
A la distribució dels capítols es veu que hi ha pocs increments
i els que hi ha són a causa de coses concretes.

En el cas del pla d’instalAlacions, el capítol 7 ens augmenta
un 17% i això és a causa dels plurianuals que hem heretat,
bàsicament amb els consorcis de Marratxí, de Calvià i d’altres,
que òbviament incorporam aquests plurianuals al pressupost i
hi ha un increment del 17%.

A nosaltres ens agradaria desenvolupar un pla
d’instalAlacions esportives i en aquests moments estam, no
l’hem inclòs perquè no el tenim signat, però parlam amb el
Consell Superior d’Esports per intentar firmar un conveni
plurianual per al desenvolupament de distintes instalAlacions
tècniques esportives que les Illes necessiten, i aquest any el que
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volem és parlar amb tot el teixit esportiu per desenvolupar un
pla plurianual, que estigui per damunt de la legislatura, sobretot
per saber quines instalAlacions tècniques es necessiten a les Illes
Balears, i intentar d’alguna manera que el Consell Superior
d’Esports ens ajudi a finançar-les, com que exactament no
tenim què és el que volem desenvolupar perquè encara no hem
parlat amb tot el (...) Esportiu i, per altra banda, no ho tenim
signat, simplement ho esment però no està inclòs dins els
pressuposts.

Quant a donar una estabilitat al pla de desenvolupament
l’EBE té un increment del 6,38%, a causa d’intentar augmentar
una mica l’aportació a l’EBE perquè s’adapti a l’increment del
cost de vida, i a més una sèrie de programes nous, sobretot el
programa Pequin 2008 perquè hi ha mancances que hem trobat
o coses puntuals que han sortint, com és que Marga Fullana
s’ha quedat sense equip ciclista, o que haguéssim d’ajudar els
ciclistes en pista perquè poguessin anar a distintes copes del
món, hi ha un petit augment d’aportació per a aquests plans,
l’estabilitat, a posta és molt semblant, després l’increment de
l’IPC i l’increment d’aquest programa d’ajudes al Pequin 2008
i després un increment per a distints programes que hem de
posar nous, com és el cas del motociclisme, que estava a un
moment complicat, a un moment d’agonia a causa de distintes
coses que havien passat i hem hagut de desenvolupar el
programa de motociclisme.

I després el pla d’ajudes, la transferència a Illesport, que és
on es concentren quasi totes les ajudes als esportistes i als clubs
i a les federacions, i l’increment d’un 38,78% perquè s’han
incorporat noves ajudes, hi havia compromisos de la Direcció
General d’Esports d’anys anteriors, d’aquest any passat i
òbviament si hi havia compromisos i els clubs comptaven amb
aquestes ajudes, les hem reflectit i les hem posat, no hem anat
a molestar ningú, el que hem intentat és donar aquesta seguretat
i aquesta estabilitat que havíem anunciat abans.

En aquestes dues grans instalAlacions que tenim, Calanova
i Príncipes, al capítol 1 a Calanova tenim un petit augment,
bàsicament és per arreglar una situació d’inestabilitat laboral.
I també passa el mateix a nivell de la inestabilitat laboral que
hi ha a Príncipes de España, que també ens han demanat que
intentàssim arreglar tot el tema de monitors, que fa molt de
temps que estan amb contractes laborals, a veure si els podem
arreglar, bé, idò això ens suposa un increment d’un 5 i un 6%
als capítols 1 de Calanova i de Príncipes, però bé, ens han
demanat que ho intentàssim fer i ho hem pressupostat d’aquesta
manera per intentar donar aquesta estabilitat.

Tant Calanova com Príncipes van molt paralAlels en el
capítol (...) veim que feim una sèrie de transferències que
augmenta el capítol 2, i això és que farem més aportació a
capítol 2 a despesa corrent. Ens hem trobat que any rere any en
el capítol 2 d’aquestes dues institucions s’havien de fer
aportacions a meitat d’any perquè no arribaven com a capítol
2. Bé, com que ja és una cosa històrica idò el que farem serà ja
donar-los directament aquest increment perquè sigui del seu
pressupost i no haver d’anar... Possiblement després n’haurem
de fer alguna més, però normalment hem calculat que se’ls
donava cada any de més en concepte de capítol 2, i el que hem
posat ha estat aquest increment i és el que veis a l’increment del
capítol 2.

I el capítol 6, bé, l’hem mantengut exactament igual. Són
instalAlacions que poc a poc s’han d’anar millorant, que poc a
poc hi ha coses que s’han de mantenir i hi ha tota una política
de manteniment i millora i mantenim el capítol 6 exactament
igual en aquestes dues instalAlacions. 

Ara el que tenim després és el tema del Palma Arena. El
Palma Arena és el gran, diguem, és un dels grans temes que
tenim damunt la taula, i aquí el que estam fent, sobretot amb el
pla de sanejament del Palma Arena el que hem acordat amb la
Conselleria d’Hisenda és que intentaríem que el deute o el fet
del pes que ens duim del deute que ha generat el Palma Arena
directament l’assumiria Hisenda, llavors a nosaltres no ens
hipotecaria tant els pressuposts, i a posta no hi ha un programa
d’amortització de despeses, sinó que simplement hem posat
deute directament a Hisenda; seran els 15 milions que ens
passaran i quan ens passin aquest capítol l’hi posarem.

Dins de la Secretaria General hi ha dues grans idees
bàsiques, una que és el control de la despesa i l’altra que és el
pla de sanejament, que és precisament el que estam acordant
amb la Conselleria d’Hisenda. El control de despesa veim que
és la reubicació del que és la conselleria en el Palma Arena; el
que farà és que tot el tema de despesa de seguretat i de
manteniment, de subministraments i demés, idò la concentram
a un lloc, la compartim amb la instalAlació del Palma Arena i
això farà que la despesa sigui menor. Llavors entrarem a un
control de despesa. I llavors el pla de sanejament estam parlant,
bé, d’aquests acords amb la conselleria per intentar que part del
deute que nosaltres tenim i que ens està marcant molt el
pressupost l’assumeixi directament, i això és un acord a què
hem arribat amb ell. 

Llavors per a nosaltres és una bona notícia perquè uns
pressuposts que són més o manco iguals quant a la totalitat que
només augmenta un 2,62%, idò, clar, en el moment que et
lleven el deute i en el moment que tens una entrada de doblers
a continuació, idò encara que només augmenti un 2,62%
realment els doblers de què disposes són majors, i això el que
fa és que, bé, tenguem una certa maniobrabilitat i puguem
ampliar tots aquests programes que hem estat anunciant tant als
mitjans de comunicació com a rodes de premsa.

Amb tot això reiter les tres idees genèriques que he anunciat
al principi: que estam davant un pressupost de transició, que
cerca l’estabilitat esportiva i que cerca, diguem, arrencar un
programa com és el Pla Jove per a la joventut. Que és un
pressupost inicial insuficient que pot parèixer amb aquest 2,62,
però amb l’aportació extraordinària dels 15 milions més que
part del deute l’assumirà directament Hisenda, idò tenim que
aquest pressupost inicial realment passa de ser insuficient a ser
adequat, i que després el pressupost està marcat per aquesta
reubicació de la conselleria i la creació de la nova conselleria.

I ja està, ara ja...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Procedeix ara la suspensió per un temps màxim de 45
minuts de la sessió per tal de plantejar qüestions i preparar
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observacions i preguntes. Els portaveus consideren que podem
continuar la comissió o...? Sí?

Així, idò, pel Grup Mixt, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot agrair la compareixença
del conseller i del seu equip directiu, i li faré tres preguntes
concretes referents a alguns aspectes del pressupost que ha
explicat.

La Direcció General d’Esports, en el programa 457A, de
promoció i foment de l’esport, un dels objectius, concretament
el número 1, parla dels centres de tecnificació. M’agradaria
saber en quins s’està pensant o quins projectes concrets hi ha
quant als centres de tecnificació i a on.

Respecte a la Direcció General de Joventut, al programa
323A hi ha una inversió qualificada com a immaterial.
M’agradaria saber on es té pensar invertir i en quin concepte;
la inversió és de 760.000 euros. Igualment també la Direcció
General d’Esports en el programa 457A hi ha una inversió
també classificada com a immaterial de més de 800.000 euros;
m’agradaria saber exactament amb quin concepte està
consignada.

Bé, i res més, president. Si a les 13,30 me n’he d’anar a la
Junta de Portaveus, si no som aquí li deman disculpes
avançades i em llegiré la seva contestació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Bé, agrair-vos la vostra presència una
altra vegada avui aquí amb el vostre equip i dir-vos que ens sap
greu que s’hagi de partir d’un pressupost inicial insuficient, vull
dir que hagin de ser aquestes les paraules que encapçalin
aquesta compareixença de pressuposts, i que també ens sap
greu que s’hagi de partir també d’aquesta situació de deutes, de
mancances, etc., sobretot en unes àrees com és la de l’esport i
especialment de joventut. Esperem que sigui això senzillament
un pressupost de transició i que de cara als anys següents es
pugui anar millorant.

També he entès, i felicitar-vos per aquest esforç que es farà
així i tot dins allò que és l’àrea d’esports. 

Quant a l’àrea de joventut, crec que no sé si s’està, i si no
s’hi hauria d’estar, en la posició de fer-hi un esforç important.
Em sembla que, per exemple, que s’articuli el Pla de joventut,
aquest pla del 2008 al 2010, encara que pensam que és un pla
una mica curt en el temps, tant pel que fa al seu
desenvolupament com després les possibilitats que tendrà
després per avaluar-lo. La meva pregunta és, per tant, si no
seria més eficient que un pla jove tengués una durada més
llarga en el temps. Aquest pla s’hauria de consensuar amb totes

les forces polítiques per tal que pogués tenir una continuïtat; ja
sabeu que és molt important, per tant, i que es mantingués per
damunt allò que són les contingències electorals. Per tant
aquest pla jove s’hauria d’acompanyar, perquè pogués ser
efectiu, d’un pressupost digne; si no difícilment el podríem fer.
Així tanmateix també aquest pla jove hauria de preveure la
interrelació que tenen aquestes polítiques amb tot allò que són
les altres conselleries, perquè ja sabeu que les polítiques de
joventut són transversal. Per tant s’haurien de tenir en compte
també les aportacions que haurien de fer les conselleries com
ara d’Educació, d’Habitatge o de Treball. Per tant sí que us
agrairia el pensament al voltant d’aquest pla jove del 2008.

Després també felicitar-vos -ja en vàrem parlar en el Ple-
del propòsit de crear l’Institut Balear Jove i també
l’Observatori de la Joventut. Ja sabeu que en el seu moment a
l’altra compareixença ja vàrem insistir-hi, i sobretot quant a la
xarxa Infojove o el programa cultural d’Art Jove. Tot això
constitueix en general un projecte ambiciós, però a aquesta
diputada li costa una mica de considerar com es podrà dur a
terme, segons el pressupost que hem estudiat o amb l’exposició
que ens heu fet, tota aquesta àrea de joventut. Per tant pensam
que es necessiten més diners, que es necessita més finançament
i que no acabam de veure com es podrà dur endavant.

També m’agradaria que ens explicàssiu una miqueta més al
voltant del Consell de Joventut. El Consell de Joventut de les
Illes Balears, des del moment que és una entitat de dret del
Govern balear, també si com a mínim no es podria fer front a
les despeses de lloguer dels locals que tenen, ja que heu parlat
dels lloguers i hi heu fet referència. També si ens poguéssiu
explicar una mica més com es pensa fer front a aquestes
despeses.

I res, per part meva res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la presència, tan del
conseller com del seu equip i globalment donar suport a
l’exposició que ens ha fet. I per tant, tan a les pegues que s’ha
apuntat en la transició, en el sentit que hi haurà poques novetats
per les dificultats econòmics, com també per ser respectuosos
i perquè no hi hagi dalt i baixos en la política que es du a terme.

En tot cas, apuntar que tant de bo hi hagi una capacitat
financera de la comunitat autònoma en general i d’Esports i
Joventut en particular, per tirar un poquet més endavant.
Nosaltres en tema de Joventut el felicitam que pugui estalviar-
se aquest lloguer amb unes instalAlacions pròpies i que pot crear
unes sinèrgies positives. 

I a l’hora de fer unes preguntes ens agradaria saber el tema
dels casals de joves en quins situació es troben. Jo per exemple
conec el d’Inca, està molt retardat respecte de tot, la veritat és
que en aquestes alçades pràcticament ja hauria d’estar acabat,
es va donar per terminis precisament perquè els terminis eren
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molt breus d’execució. M’agradaria saber, a part del d’Inca, en
quina situació es troben els casals.

Un poc també si pot valorar la transferència als consells de
Joventut, malgrat això tendrà un altre tipus de debat. Si vostè
té alguna previsió, estratègia, o li pot afectar d’alguna manera
aquest compromís que tenim tots adquirit que es faci la
transferència als consells.

Per altra banda sumar-nos també en aquesta preocupació
pel Consell General de la Joventut de les Illes Balears, creim
que ha tengut una promoció, una projecció que ha anat en
augment aquests anys, ara ha quedat un poc estancat i creim
que també hi hauria d’haver un suport addicional. Si pogués ser
assumit per part de la pròpia conselleria, el lloguer o algun
local que pogués tenir el propi Govern, doncs ja seria un
pagament en espècies, l’important és el resultat final. Per tant,
animar-lo que sigui per aquí, o en metàlAlic, o assumint
directament en capítol 2, o locals propis, aquesta ubicació. Crec
que seria bo perquè també hi implicam la societat civil, tota la
gent que s’està movent en aquest sentit. I fins i tot, colAlaboren
en les polítiques de joventut des del seu propi voluntariat. Jo
crec que això és important impulsar-ho.

Respecte esports. Vostè ha apuntat aquesta transició, no
només del cicle esportiu, sinó més enllà, amb compromisos
adquirits. A nosaltres també ens agradaria conèixer si hi ha un
compromís de revisar tots els compromisos si són prou
equànimes. Jo ara li demanaria el tema mateix de Marratxí si hi
ha qualque motiu perquè hi hagi un consorci específic
d’instalAlacions esportives que no podria ser exportable a la
resta de Mallorca i d’Illes Balears si no fos perquè no tenim
prou recursos per fer-ho arreu, o si hi ha realment una cosa
molt específica que justifica aquest tractament especial.

En el tema de Calvià. Procurar que no hi hagi els excessos
que en qualque moment s’han associat al Centre de
Tecnificació Esportiva. Nosaltres li demanaríem que
circumscrigui l’aportació i el compromís del Govern a un
centre de tecnificació esportiva i no a tota l’operació comercial
associada i que en qualque moment compareix i descompareix
d’allò que és el projecte del Centre de Tecnificació. Creim que
el nostre compromís és per a una operació netament esportiva
i no immobiliària o de qualsevol altre ordre.

I en general, aquest Pla d’equipaments que vostè ens
apunta, que sigui d’ordre general, que tothom s’hi pugui
apuntar i que no sigui perquè han entrat per una porta
camuflada dels despatxos. Que sigui una convocatòria amb
llum i taquígrafs. 

Animar-lo i confiar que el Consell Superior d’Esports doni
doblers a les Illes Balears. Crec que és ben necessari i ben just,
llevat d’aquelles petites colAlaboracions que hi ha hagut també
en equipaments escolars, encara notam a faltar una implicació
més gran. 

I també li volia demanar, vostè no ha fet referència a
aquesta diferència entre el patrocini dels equips d’elit, de
l’espectacle esportiu i de representació, respecte tot allò que és
la competitivitat a nivell de base. Els hem de donar menjar de
part, tothom ha de tenir el seu espai. Però el que veim és que

fins i tot l’èxit dels nostres esportistes, dels quals podem estar
satisfets, però hi ha un moment en què sobretot els esports
d’equip, esports punters, que per mantenir determinades
categories van cada vegada més assumint recursos mitjançant
operacions immobiliàries, o en el nostre país especialment
mitjançant transferències de recursos i que es treuen del
sistema. Hi ha qualque fórmula d’estancar-ho, això tanmateix
aquella progressió és imparable. Hi ha qualque manera de
reconduir-ho? Ens fa por que realment aquesta mecànica,
aquesta dinàmica provoqui alguna mena de crac i gent que
depèn estrictament del suport de la comunitat autònoma per a
la seva supervivència.

I en general el tema de l’endeutament, especialment del
Palma Arena. Però a mi m’agradaria, ja que vostè diu que hi
haurà aquest acord amb la Conselleria d’Hisenda, si el pot
quantificar, de quina manera creu que dins la legislatura, o dins
aquesta anualitat, que representarà de despesa a final d’any,
inicialment 1 milió d’euros per part de despesa financera
d’Illesport. Si vostè ens pot donar un poc la magnitud del que
representarà el 2008 i un poc com podríem quedar al final de
legislatura respecte aquesta hipoteca de les despeses fetes sense
previsió per part de l’anterior Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, tengo que darle la
bienvenida tanto a usted, como al resto de miembros de su
equipo que le acompañan en esta comisión. Realmente uste ha
recibido una área, no existía como conselleria en el Gobierno
anterior, en estado de shock, vinculada a una serie de
cuestiones ajenas al deporte, como son las ansias de
protagonismo, la publicidad efectista, etcétera y que quedaron
reflejadas en los últimos (...) del anterior régimen, en la batalla
de las superficies, como todos pudimos ver en su momento y de
lo cual no nos ha quedado ni el césped que se puso en el Palma
Arena, evidentemente. Se gastó mucho dinero en cosas que no
dejaron nada al deporte de nuestras islas, como consecuencia
de actos de estas características al final no queda nada.

Se encuentra desde luego con un presupuesto..., lo califica
de continuista e insuficiente. Continuista cierto que debe de
serlo prácticamente siempre el primer presupuesto de la
conselleria o de una área de deportes, puesto que el ritmo de la
competición no coincide con el ritmo presupuestario. Entonces
no se pueden introducir cambios significativos a mitad de la
competición, ni mucho menos. Esto le implica desde luego un
recorrido mayor para iniciar lineas de cambio en la actuación.
Insuficientes son todos los presupuestos y de hecho la
economía se caracteriza porque, o la ciencia económica surge
del descubrimiento de una cosa tan sencilla como que las
necesidades son ilimitadas y los medios son limitados.
Entonces la elección de los medios limitados sobre las
necesidades ilimitadas es lo que significará el acierto, tanto de
cualquier economía como de su conselleria. Y cierto que en el
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mundo del deporte puede que sea uno de esos sitios donde más
distancia haya entre las necesidades y los medios, puesto que
los deportistas por naturaleza y sobretodo en según que
ámbitos, tienden a tener siempre necesidades insaciables y
ilimitadas, tanto en lo que afecta a los que están cerca del
presupuesto público, como los que se manejan exclusivamente
del presupuesto privado. A veces se agota el presupuesto
privado y encuentra hoy en día en lugares tan exóticos como es
el urbanismo, los recursos para su saneamiento.

Desde luego que nos complace que se haya recuperado la
iniciativa política, que se quiera llevar a cabo iniciativas
políticas por parte de la conselleria. Hasta este momento, como
decía el anterior Director General de Deportes, cuando le
preguntamos sobre qué política se iba a llevar a cabo, solía
decir: “yo estoy en mi despacho, en mi mesa y viene gente y me
propone cosas y yo digo sí o no”. Bien, yo creo que ese sistema
está bien que se acabe, que comience un nuevo sistema en el
cual la iniciativa política esté en manos de la conselleria y sea
la conselleria la que marque las lineas por las que tiene que
progresar el deporte en las Islas Baleares.

Nos ha hablado de instalaciones, de deportistas de Balears...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Parece que ya funciona. 

Le rogaría que este presupuesto que parece escaso se
dedique especialmente a los deportistas de las Islas Baleares.
No nos encontremos, como sucedió en otros momentos, que
mientras para deportistas de otras latitudes...

(Tall de veu a causa del microfon)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, li canviaran la bateria.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, ahora con la nueva batería podemos seguir funcionando
un poco más. Ya digo, si se soluciona con el presupuesto de
que dispone, que el objetivo del mismo sean los deportistas de
Baleares y no los de fuera de Baleares, estaremos encantados
de que esto suceda y tendrá todo nuestro apoyo. Entendemos
que no es de recibo que sucedan cosas como que se dediquen
18 millones de euros para deportistas radicados en otro sitio,
envíandolos religiosamente cada tiempo a un banco de la
Avenida de Bayona en Pamplona (Navarra), a la cuenta
corriente de una sociedad limitada, como sucedía en la anterior
legislatura. Mientras los deportistas de esta comunidad
autónoma recibían aproximadamente unos 2,5 millones de
euros. Creemos que está bien la solidaridad, pero creo que en
ese punto nos íbamos muy lejos.

Sobre el Palma Arena poco que decir, supongo que
tendremos mucho que hablar durante este periodo de sesiones
y los que vienen a continuación. Si acaso probablemente le
hagamos una enmienda de afección para que se haga una lápida
y que se ponga en esa instalación y que diga: “aquí yacen todas
las normas de contractación pública y buena gestión, enterradas

en este mausoleo”. Puesto que por lo que estamos viendo hasta
el momento, va apareciendo y lo que irá apareciendo en un
futuro, parece que allí pasó de todo, menos lo que debe de
pasar en una administración pública que funcione
correctamente. Yo creo que será conveniente que en un
momento o otro pongamos esa lápida, puesto que las
perspectivas que tenemos son bastante negras sobre ello.

Le ha caído efectivamente un tema bastante trágico y desde
luego por esta serie de cuestiones que hemos ido anunciando...

(Tall de veu i manca de gravació a causa d’aturada en el
corrent elèctric)

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies també al Sr.
Conseller per la seva compareixença i també la del seu equip,
per explicar aquests pressuposts del pròxim exercici de l’any
2008. Jo començaré fent una consideració de caràcter global i
després ja passaria a plantejar-li qüestions i dubtes de forma
més detallada, primer d’Esports i després de Joventut.

Vull dir que des del moment que es va anunciar que es
creava una nova Conselleria d’Esports i Joventut, nosaltres
teníem unes majors expectatives respecte aquesta creació.
Pensàvem que era una oportunitat històrica que tenia vostè de
donar un impuls definitiu a aquestes àrees i pensam que això no
s’ha aprofitat del tot. Estam una mica decebuts en els
plantejaments que es fan en aquests pressuposts, pensam que és
un plantejament modest que no cobreix aquestes expectatives.
Vostè ens diu des d’un principi que és un plantejament
continuista, d’aquesta manera reconeix la bona feina feta
anteriorment, la bona base que se li ha deixat com a punt de
partida des de l’equip de Govern anterior. Realment és així, és
un plantejament continuista amb molt poques novetats en els
objectius descrits a la memòria. Hi ha uns increments
pressupostaris, però pensam que no són allà on haurien d’estar,
els increments pressupostaris es donen bàsicament a capítol 1,
hi ha creació de noves places i més personal pràcticament a tots
els departaments i a tots els organismes, vostè mateix ho ha dit,
Prínceps, Cala Nova, Illesport, un nou tècnic d’instalAlacions
esportives. Ja ha començat a treballar també un responsable del
Centre de Tecnificació de Motociclisme, encara no saben on
han d’ubicar l’escola, o el circuit. Però aquest senyor ja té
càrrec i un despatx al Palma Arena. I altres places que
segurament després de Nadal aniran sorgint.

També hi ha un increment notable en el capítol 2. Clar, jo
no sé molt bé a què se deu, però certament és molt difícil
comparar el pressupost anterior amb aquest, pels canvis que hi
ha hagut. Jo veig que abans els serveis generals de la
conselleria donaven servei a 7 direccions generals i ara, sembla
que amb la mateixa estructura per donar assistència només a
dues direccions generals. Clar, això fa que d’alguna manera
pensem que els sous no estan ben aprofitats. Part d’aquests sous
haurien d’anar millor als capítols de subvencions i als capítols
d’inversió, que són els que realment han de beneficiar els
esportistes i els joves d’aquesta comunitat autònoma. I amb les
xifres que ens ha donat vostè no és d’aquesta manera.
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Vull comentar ara algunes qüestions que vostè ha dit a la
seva primera intervenció. Parla de fer un Pla plurianual
d’instalAlacions, però també ens diu que enguany només s’estarà
treballant per elaborar aquest pla. Per l’experiència que puc
tenir, sé que si des d’un principi de la legislatura no es
comencen a fer de forma ràpida les obres de les instalAlacions
que un vol executar, els anys passen molt ràpid, la legislatura
és molt curta i ens trobam que a finals de legislatura no s’ha fet
res. Això és un avís que li faig i crec que haurien de considerar-
ho una prioritat si realment volen cometre noves instalAlacions
esportives perquè si es planteja molt en calma no n’arribarem
a fer cap.

Quant al programa de motociclisme, que vostè també ha
comentat com una gran novetat. M’agradaria que aclarís si
pensa tenir alguna repercussió, alguna incidència positiva a les
illes menors. A Eivissa per exemple hi ha un gran colAlectiu de
persones que practiquen aquest esport. Tenim un gran problema
d’instalAlacions. Es va iniciar a finals de la passada legislatura
com a prova, una escola de pilots de motociclisme i creim que
si el Govern balear aposta per aquest esport, aquesta aposta
sense cap dubte hauria d’arribar també a les illes menors.

Quant al Palma Arena. Sempre hi ha algun diputat que li
produeix una mica d’urticària, però bé. Jo li alab la seva actitud
respecte aquest tema, jo encara no li he sentit a vostè dins el
Parlament fer cap crítica d’aquesta instalAlació. Ens diu que el
deute serà assumit per Hisenda, em sembla correcte. I vostè
sempre va per solucionar quan abans els problemes econòmics
que hagin pogut sorgir d’aquesta obra tan grossa. I veu els
avantatges i l’aprofitament que té aquesta instalAlació. Vostè
l’ha definit més d’una vegada com un espai multiusos, apte per
acollir esdeveniments esportius, per ubicar tots els
departaments de la conselleria, cosa que ens liberalitzarà de
partides que ara s’estaven gastant i que ara podran anar
destinades als esportistes i joves. També i després de la
tempesta i dels seus efectes desastrosos per ubicar-hi tot un
seguit d’equips que s’havien quedat, en plena lliga, sense poder
entrenar. Ha estat una solució que els ha caigut del cel. I també
veig que estan a punt de signar convenis amb la Federació de
Ciclisme i la Federació d’Atletisme perquè s’aprofiti al màxim
aquesta instalAlació i doni noves opcions a aquests esports.
També allà segurament s’hi podran fer concentracions
nacionals, a més de tot tipus d’esdeveniments esportius, socials
i culturals. Crec que és una instalAlació que només podrà
reportar conseqüències positives a les Illes Balears.

Ara passaré al capítol de preguntes. Començaré per
Illesport. Veig que hi ha un increment molt considerable de la
transferència que li fa des del Govern a Illesport, un increment
d’uns 2 milions d’euros respecte al pressupost del 2007, quasi
es duplica. M’agradaria saber què significarà això en ajudes per
als esportistes? Més ajudes per a esportistes individuals, per a
equips? De tota manera he de dir-li que si el pressupost global
d’Illesport és de 5.300.000 i busques, crec que destinar-hi
només d’aquests 5,3 milions 3.500.000 a aquest objectiu que
són les ajudes, me pareix que és una quantitat massa reduïda
per al pressupost global que té Illesport. També hi ha un
increment considerable de personal.

Voldria també que m’expliqués a què va destinada
exactament la partida 70600. Pertany al programa 457A,

capítol 7, transferència de capitals i és una partida que va als
ajuntaments de 578.183 euros. A quins ajuntaments i per què
és aquesta partida?

En el capítol 6, del programa 457A, promoció i foment de
l’esport, hi ha una altra partida de 813.812 euros en despeses
en inversions de caràcter immaterial. També m’agradaria que
m’expliqués per què són aquestes partides.

Després, quines millores hi ha previstes per a enguany a
Prínceps i a Cala Nova. I ja que són instalAlacions de caràcter
autonòmic, que pertanyen al Govern de les Illes Balears, però
estan a l’illa de Mallorca, a veure de quina manera també
preveu el Govern balear que aquestes instalAlacions puguin ser
d’utilitat d’alguna manera als esportistes de les illes menors.

Una altra qüestió. He vist en la descripció d’objectius que
vostès volen potenciar nous nuclis d’entrenament a les altres
illes. Ens pareix una idea molt encertada. I també realitzar
protocols de colAlaboració i participació amb els consells
insulars. Però després veim que la partida de transferències en
els consells insulars està congelada respecte l’any passat, no
puja un cèntim. Per tant, com pensen fer quadrar això, aquests
objectius amb aquestes xifres?

Pensen vostès colAlaborar en la creació d’un centre de
tecnificació de windsurf a l’illa de Formentera? Jo veig que
dels objectius descrits, sembla que sí. Però aquí va ser
presentada una proposició no de llei en aquesta cambra i els
partits que donen suport al Govern varen votar que no. Per tant,
m’agradaria saber quina és la seva opinió personal, o quina serà
l’aposta respecte aquest tema.

També com està el tema de la rehabilitació d’un espai
neuràlgic per a les federacions autonòmiques i de quina partida
prové aquesta inversió i quina quantitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Palau, vagi acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

En relació al transport entre illes. Aquesta va ser una gran
prioritat del Govern anterior. M’agradaria saber com ho
afrontaran vostès, si pensen incrementar els desplaçaments a
noves categories, o ens quedarem igual al llarg d’aquesta
legislatura. I també el mateix respecte el transport entre illes i
la península. Veig que hi ha un increment pressupostari, però
m’agradaria que em definís un poc més com anirà.

I ja molt breument. En el programa de joventut hi ha un
increment molt considerable en el capítol 2, partida 22706,
estudis i treballs tècnics i m’agradaria saber a què es deu aquest
increment tan notable. És allà on es localitza el principal
increment del capítol 2.

Després l’assignació nominativa que es fa cada any en el
Consell de la Joventut de les Illes Balears. Està quasi
congelada, els anys anteriors es feia un increment més
considerable. No sé si té cap explicació per a aquest tema.
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I la partida 76000 destinada a transferències als ajuntaments
pateix una considerable baixada, quan precisament nosaltres
pensam que és una partida que hauria de pujar per poder
millorar els equipaments i les instalAlacions juvenils. Cosa que
també crec que vostè ho indica en els objectius que volen fer-
ho, però després no queda reflectit en les xifres del pressupost.

També a la memòria del programa 323A, protecció i foment
de la integració de joventut. Expressen la intenció del Govern
de posar en funcionament i millorar espais destinats als joves.
Quines quantitats hi pensen destinar? Jo ja li avanç que com a
diputada per Eivissa presentarem una esmena relativa a
ampliació i millora del campament de Cala Jondal. M’agradaria
saber si el Govern té alguna partida o alguna possibilitat per
contribuir a aquesta instalAlació, o altres que hi pugui haver a
les illes de Mallorca o Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Un segon. Veig que a la memòria anuncien una ampliació
del Programa Art Jove, incloent-hi noves modalitats artístiques
i potenciació del programa a l’exterior. M’agradaria saber en
els pressuposts on es recull la partida econòmica que permet
aquesta ampliació?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per contestar el Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
primer de tot voldria matisar..., ja he matisat quan he fet la
introducció que és un pressupost insuficient inicial. Sobretot
perquè quan feim la comparativa entre el pressupost anterior i
el nou pressupost, només hi ha un increment d’un 2,68%.
Inicialment pot parèixer un pressupost insuficient. Sempre és
insuficient en el món de l’esport i en qualsevol altra cosa,
sempre quedam amb ganes de fer coses. Això era bàsicament
perquè només hi havia un increment d’un 2,68. Però si després,
com ja he explicat, part del deute l’assumirà Hisenda, sobretot
el deute del Palma Arena. I després de farà una transferència
posterior de 15 milions d’euros i sobretot després intentarem
que la gestió sigui una mica més correcte de la que s’ha fet fins
ara en segons quines partides i en segons quines polítiques,
intentarem que aquest pressupost passa, malgrat pareixi inicial
per aquesta comparativa, no sigui tan insuficient, sinó que
almenys ens doni capacitat per poder començar una nova etapa,
els 4 anys d’aquesta legislatura.

Bé, contestant el Sr. Mayans, malgrat no hi sigui. Em xerra
d’un centre de tecnificació a Formentera i de pas ja contestaré
la pregunta que m’ha fet la Sra. Palau. Bé, també hauríem de
definir què és un centre de tecnificació, un centre de
tecnificació pot ser una macro-instalAlació que ens pot costar

100 milions d’euros, un nucli d’entrenament que es pagui un
entrenador i es bequi un seguit d’esportistes perquè facin
alguna cosa i això és un centre de tecnificació, un nucli
d’entrenament subvencionat pel Govern. Però bé, nosaltres
tenim clar que volem fer una política esportiva de proximitat
precisament firmant aquests convenis amb els consells insulars
i intentant que cada illa..., que tenguin alguna característica
adequada per al seu desenvolupament fer aquest centre de
tecnificació. Estam mirant com feim això, com es pot
desenvolupar. 

Però clar, jo no m’atreveix a fer segons quins tipus
d’instalAlacions sense haver consensuat amb totes les illes a
veure com ho feim. L’experiència me diu que les coses que es
fan sense consens, les coses que es fan per poder inaugurar
aquesta legislatura no són del tot executades correctament. I
tenim un exemple ben clar, el Palma Arena. A mi no m’agrada
xerrar del Palma Arena, el tenim i mirar tant el passat tal
vegada fa que no puguem avançar cap el futur i a mi em fa més
ganes... És una instalAlació que tenim, jo no l’hagués fet
d’aquesta manera, possiblement no hagués gastat tant, però és
el que tenim i criticar-ho no serveix per res. Jo crec que perquè
les instalAlacions es facin ben fetes..., totes aquestes inversions,
el centre de tecnificació, físiques, d’infraestructures l’hem de
consensuar dins el món de l’esport. A més, com a conseller no
he de tenir pressa en posar en marxa infraestructures, no he de
tenir pressa per inaugurar infraestructures. Allò que aquesta
comunitat necessita, ho he repetit moltes vegades, jo crec que
hem arribat a una maduresa, ara hem de planificar. 

La planificació per damunt d’una legislatura de les
instalAlacions tècniques esportives que es necessitin. I això és
la idea, fer un pla plurianual d’instalAlacions esportives per a
totes les illes, en el qual el món de l’esport hi estigui d’acord i
que estigui per damunt dels colors polítics que tenguin en un
moment determinat aquesta conselleria. No tenc pressa en
inaugurar instalAlacions i sí contempl el centre de tecnificació
de vela lleugera a Formentera. Ja dic, crear un nucli, pagar un
entrenador, llogar un magatzem perquè hi hagi els vaixells, a
fer un centre de tecnificació hi ha una diferència. Quan a mi em
varen demanar sobre el tema de la proposició no de llei que es
va presentar, és que ho volíem estudiar dins d’aquest pla. Jo
crec que les instalAlacions esportives tenen sentit dins un pla
d’instalAlacions esportives genèriques de les Illes Balears i no
anar fent petits bolets, que al final no estan estructures, no
donen una solució, sinó que simplement hem solucionat els
problemes de la gent que més ha protestat o la gent que hi ha
posat més ganes d’una manera incoherent. Jo crec que hem de
fer un pla d’instalAlacions que reculli aquesta iniciativa i la
presentarem dins el pla. De fet, jo ja he xerrat amb gent de vela,
he xerrat amb gent que ha estat a centres d’alt rendiment
d’altres comunitats, a veure com ho tenien i m’han presentat un
parell d’esquemes de com funcionen. Estam treballant, però no
tenc pressa en fer-me la foto, ni inaugurar. Les instalAlacions
han de ser planificades i ben fetes perquè és una inversió molt
gran i crec que no hem de córrer. Ara hem de ser una mica
pacients, duim tres mesos, pareix que duim quatre anys. Ara el
que hem de fer és aquest pla.

Després quant a les inversions, Direcció General de
Joventut, aquestes dues inversions en caràcter immaterial i
l’altra partida de 800.000 euros. Hem dit que volem fer el Pla
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jove, llavors clar, tancar el Pla jove des del principi sense
encara haver desenvolupat el Pla jove i (...), a mi em suposa
una mica de dificultat, sobretot perquè primer vull definir què
hem de fer amb els joves, consensuant-ho amb tots els grups.
Jo crec que el Pla jove s’ha de consensuar amb tots els grups
polítics, totes les associacions juvenils i tots els joves i després
decidir què feim. Hem cercat flexibilitat per un costat a l’hora
de posar partides que després no estiguem (...) si els joves
volen anar cap un altre lloc.

I després hi ha coses que són per (...), pagaments
plurianuals i sobretot hi ha despesa que està en convocatòria
(...) a la passada legislatura. Aquí hi ha doblers que van...,
molts d’aquests doblers van, a part del que he dit, a aquests tres
tipus de despesa.

El Pla de joventut és a curt termini, ja contestant a la Sra.
Marí. Jo també crec que el Pla de joventut és a curt termini,
però és una cosa que farem nova. El que escriurem ara, quan
l’haguem arrencat, ens adonarem que hauríem d’haver canviat
coses. I tal vegada hem pensat que enlloc de posar un pla que
després l’haguem de canviar i després haguem de fer esmenes,
mirin, arrenquem, facem un pla que puguem canviar, un pla que
sigui fins el 2010 i que després puguem canviar en coses que
realment l’experiència ens hagi donat. Sempre que s’arranca
una cosa jo crec que hem de donar un cert marge a l’errada.
Tots ho voldrem fer bé i supòs que tothom donarà el seu suport
i tothom intervendrà amb la seva millor intenció. Però ens
equivocarem, sempre que es comença una cosa nova moltes
vegades no funciona. A més, també fer un pla a molt llarg
termini a nivell de joves condueix a una cosa que pot ser
problemàtica per la pròpia naturalesa dels joves i és que aquest
món canvia molt ràpidament. Hi haurà necessitats que sempre
seran les mateixes, però després hi ha necessitats que van
evolucionant i necessitats que són molt ràpides. En el tema de
joventut, pareix que una generació ha de fer el contrari que la
generació anterior, moltes vegades canvia. I després que la
pròpia dinàmica social del jove fa que hi hagi coses que ara
serveixin i d’aquí 3 anys no serviran i per què? Perquè els joves
són la dinàmica social que més canvia. Nosaltres ens volem
curar en salut i volem tenir una possibilitat que sigui flexible i
moltes vegades fer un pla a llarg termini ens pot donar que hi
ha coses que funcionin i coses que no. Volem cercar un
sistema, tal vegada el sistema és crear unes línies generals
d’allò que sempre funciona i després posar unes coses que
siguin més flexibles. Però bé, això ens ho donarà l’experiència
i jo crec que hem de tenir experiència i no tancar-nos.

Estic molt d’acord que la política de joventut ha de ser una
política transversal. A posta quan he xerrat del tema de
joventut, hem dit que són tots els joves i totes les entitats que
tenguin alguna cosa a dir amb els joves o que tenguin alguna
cosa a oferir. El Govern òbviament ha de funcionar
transversalment a la joventut, en cas contrari no hi haurà
manera. 

Necessitam més finançament. Sí, és veritat. Amb el
pressupost inicial així com està plantejat n’hi ha, però aquests
doblers que vendran i que no s’incorporaran seran doblers que
també aniran a joventut. I tenim aquesta idea.

Recull la idea que m’han donat dos grups i la preocupació
del Grup Popular...

(Tall de veu a causa d’aturada en el corrent elèctric)

...a l’esportista professional. I sobretot no depengui tant dels
resultats immediats, sinó que li donem una projecció. Això què
significa? Si un esportista és campió del món, o campió
d’Europa, en tenim, l’any següent canvia de categoria i no és
campió del món perquè fa una aposta per canviar a més, se li
mantengui la beca i aquesta beca estigui referenciada amb això.
Indistintament de la imatge. Així crearíem una igualtat perquè
un campió del món de ciclisme, possiblement sigui tan
important com un campió del món d’automobilisme, o altres
esports que no siguin tan (...). S’ha d’intentar fer que tots els
esportistes a nivell de beques cobrin el mateix. Òbviament
després hi ha una segona part, hi ha esportistes que són més
mediàtics que altres i que hi ha esportistes que a nosaltres ens
interessa per la imatge. D’acord, que hi hagi un contracte de
patrocini, que se pugui sumar, que sigui per manejar la imatge
de (...). Llavors no és que incrementem, sinó vegem què pagam
per becar els esportistes i que s’hi pugui dedicar
professionalment i quina part dels doblers que els donam es
dediquen a la promoció de la marca de les Illes Balears. I
d’aquesta manera asseguram que a nivell de resultats esportius,
realment és el més important i és el que pretén aquesta
conselleria, tots els esportistes tenguin el mateix tractament. 

Òbviament s’hauran de fer distincions a tipus d’esports, hi
ha esports que són olímpics, hi ha esports que són de gran calat
internacional i hi ha esports que són menys popular, esports que
no es pot comparar un esport com és la natació amb un altre
tipus d’esport molt minoritari i que es juga tal vegada a 2 o 3
llocs d’Europa i no és olímpic, la federació internacional va
d’una altra manera. D’aquesta manera es faran un seguit de
categories, com té el Comitè Olímpic Internacional definit, hi
ha organismes que defineixen quins tipus d’esports i quins
altres. Tal vegada s’han d’adaptar aquestes ajudes perquè un
campió del món no és el mateix que un campió del món d’un
esport més minoritari. I no em referesc minoritari quant a
participació, sinó a la implantació a nivell internacional.
L’atletisme, que és d’allà on jo venc, és un esport minoritari i
no m’estic referint òbviament a l’olímpic. Estic definint altres
tipus d’esports que tal vegada si xerram de pilota basca, el
campió del món de pilota basca no és el mateix que ser campió
del món de natació. Són dues categories esportives totalment
distintes i en això estam treballant. Això és una cosa que
deixarem per a l’any que ve després dels jocs olímpics.

I després a nivell dels equips tenim el problema que, és
veritat, podem donar ajudes a molts d’equips i aquestes ajudes
se’n vagin únicament a fitxar gent de fora. D’aquesta manera
què passa? Que allò que és l’aportació que aquesta comunitat
autònoma fa (...) pot quedar una mica perdut. I la idea és fer
dos tipus de contracte, un contracte que es doni a un projecte
esportiu, en el qual es xerri dels equips inferiors, es xerri dels
tècnics, formació, estructura, futur. És a dir, teixit. És una cosa
que tal vegada quan aquest equip baixa de categoria, o deixi de
fitxar aquests internacionals hi ha una cosa que quedarà,
sobretot perquè haurà colAlaborat, haurà format i tendrà tota una
xarxa. Crear un contracte que vagi cap aquest sentit i l’altre
contracte és exactament igual, el contracte de patrocini
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d’imatge. Hi ha equips que ens interessa que estiguin
patrocinats perquè la seva aportació de la imatge de les Illes
Balears és important i hi ha equips que perquè la seva capacitat
de ser mediàtics és menor tenen menys (...). La idea és que els
doblers que donem serveixin per desenvolupar el teixit esportiu
i que vagin molt més allà d’un simple resultat, o si estan a una
categoria o l’altra. Que ens permeti que siguin els pilars del
nostre (...) esportiu.

De totes maneres això és una idea molt genèrica, és un
avantprojecte..., el desenvoluparem al llarg d’aquest any i ja
direm coses, ja direm quin és el procés, és una cosa que hem
d’estudiar, no és una cosa tancada. És per contestar-li quina és
la política en aquest àmbit que ens faria ganes desenvolupar.
No el tenim tancat, és simplement anunciar una intenció.

Bé, la magnitud del deute del Palma Arena. El deute del
Palma Arena, el cost total que tenim ara són 90 milions d’euros
i hi ha dues grans partides pressupostàries, 50 i 50, són 45 i 45.
Hi ha 45 milions d’aquest deute que està escripturada. És un
deute que s’ha anat al banc, s’ha fet un crèdit hipotecari i ja
estam pagant. Després hi ha els altres 45 milions d’euros que
ens reclama l’empresa constructora i que ens certifica que està
feta, que encara no (...). És en aquesta segona part on Hisenda
ens ajudarà, en aquestes despeses que encara no tenim
administrativament entesos de com s’ha fet, que és on diguem
que tenim tot el suport de la Conselleria d’Hisenda per intentar
que no ofegui la conselleria.

Quant a crear..., bé, ara ja contestant el Sr. Diéguez,
repetesc, jo he qualificat els pressuposts com a insuficients,
inicialment, és a dir, la paraula “inicial” l’he dita grossa, en
majúscula, perquè clar, hi ha un increment d’un 2,68% i si
sabem que hi havia aportacions extres d’altres conselleries idò
pot parèixer que sigui un pressupost insuficient. El que passa és
que després, gràcies als acords i al suport de la Conselleria
d’Hisenda i de Presidència, en el qual una part del deute
l’assumiria directament Hisenda, més aquestes aportacions dels
15 milions d’euros addicionals, més aquesta política de control
de cost que pot fer que..., el més simbòlic pot ser transferir tot
el que és la conselleria al Palma Arena, idò fa que el
pressupost, encara que pareixi insuficient perquè només puja un
2,68% sigui incrementat, i que els doblers de què realment
disposam són més doblers dels que realment pareix quan
analitzam les xifres pures i dures, que a sobre tenim el
problema que com que és una conselleria nova i que és una
conselleria que anteriorment era una direcció insular, era una
direcció general i que les coses estaven una mica, diguem,
desorganitzades, idò fa difícil, però bé, aquest any hi ha
transició, sobretot també quant a la gestió del pressupost,
perquè allò que volem fer són centres de cost, programes,
subprogrames i accions, i tenir perfectament comptabilitzat què
costa cada cosa per poder fer una gestió correcta.

Ja contestant la Sra. Palau, bé, m’ha definit a nivell genèric
dues coses. Per un costat que el pressupost era modest i
decebedor; per altre costat que el pressupost era continuista, i
que a sobre estava contenta perquè era una línia continuista.
Bé, continuista, jo li dic que no ho és, és un pressupost de
transició, i després si és modest i continuista i vostè està
contenta que sigui continuista i (...) que era decebedor, idò són
dues coses que van una mica en contra. O era decebedor el

d’abans i aquest també, o diguem..., ara és un pressupost que
intenta avançar amb les dificultats que ens trobam, que jo crec
que més anirà per aquí.

Bé, el capítol 1 a mi em baixa un 50%, és el que jo tenc en
el meu pressupost perquè xapam la conselleria, i sobretot...; el
que passa és que hi ha coses que s’han de duplicar, perquè un
cap d’UGE ha d’estar en els dos llocs, o sigui que encara que
es xapi no és que ho perdi, és que hi ha de ser, perquè és així
com funciona l’administració; o sigui, que encara que es xapi
no és que ho du ell o ho duc jo, és que ho hem de duplicar, no
hi ha una altra manera de funcionar. I després és vera: tenim la
necessitat de crear noves places dintre de la conselleria, però és
un problema de gestió. Ens hem trobat a nivell d’instalAlacions,
que és un exemple que potser es pot entendre, que s’estan
construint instalAlacions i vénen de distints llocs, una que ve
d’Illesport, altres que vénen de l’EBE, altres que vénen
directament de la Direcció General d’Esports... Llavors què
passa?, que això a nosaltres ens produeix una mica de confusió
i de caos. 

El fet que jo cregui que a la meva conselleria necessitam un
cap d’instalAlacions que per un costat s’encarregui de la
construcció i del seguiment d’aquests nous projectes, o sigui el
que dissenyi el pla d’instalAlacions esportives plurianual que
estam anunciant; que per altre costat sigui la persona que una
vegada que s’han construït les instalAlacions sigui una persona
que vetlli pel manteniment de les instalAlacions i que hi tengui
un contacte directe. Idò fa que jo crec que sigui necessari, i no
és que contracti una persona perquè cregui que la cosa no
funciona o que vulgui posar més gent, sinó simplement és que
quan tu mires com vols gestionar i te trobes que la gestió no és
del tot com tu pensaves que s’havia d’haver fet, i de fet el
problema que tenim per trobar la documentació perquè cada
documentació és a un departament distint per a un mateix tema
que són les instalAlacions, fa que jo cregui adient que s’instauri
un cap d’instalAlacions. Bé, això és la idea, és una política de
gestió però jo crec que és una política de gestió totalment
justificada. Ho podem discutir, però (...) justificar a veure si
vostè pensa que no, jo pens que sí; en aquest cas jo pens que sí
i em puc referir a les proves i a les evidències.

Em diu que augmenta la despesa en despesa corrent. Bé, jo
ja he explicat que hi ha segons quines partides que augmenta la
despesa en despesa corrent, sobretot a nivell de les direccions.
Joventut ha d’augmentar la despesa corrent perquè la despesa
corrent l’assumia abans la Secretaria General directament i
creim que és necessari transferir aquesta despesa corrent.
També creim que és necessari transferir a Calanova i Príncipes
aquests increments que normalment no estaven pressupostats
però que al llarg dels anys ho havien d’anar transferint. Bé,
posem-ho inicialment des del principi i sobretot el que podem
fer és constituir un centre de cost que sabem realment quin és
la despesa corrent que té, i això ens permetrà fer un històric i
amb un històric podrem fer polítiques de control de despesa. En
el moment que tot va, que pareix que a vegades a meitat d’any
improvisam, idò ens du que mai no podem tenir un històric que
sigui fiable i amb un històric no fiable és molt complicat fer
una política de gestió correcta. Llavors l’intent, moltes vegades,
(...).
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Després també han dit que incrementam la despesa corrent
perquè, clar, feim una política de trasllat de la conselleria a un
altre lloc, i hem de renegociar subministraments, el Palma
Arena s’ha d’equipar, hi ha coses que no hi són, hem hagut de
pressupostar totes aquestes aportacions a la nova conselleria o
a la nova reubicació de la conselleria, així com la posada en
marxa d’una instalAlació com és el Palma Arena i a més una
instalAlació com pot ser el casal de les federacions; llavors, clar,
sí que tenim increment del Palma Arena, però també tenim
altres elements que hem de gestionar, i el que no podem fer és
no tenir-ho previst.

Quant al fet que és bo que ja comencem a fer noves
instalAlacions jo consider que allò que és bo..., s’ha de córrer
quan s’ha de córrer, i ara és un moment de pensar i sobretot de
parlar molt amb les federacions, amb els clubs, amb el teixit
esportiu, per intentar que les instalAlacions que facem estiguin
d’acord amb les necessitats que tenim. Si no les podem
inaugurar aquest any idò no les inaugurarem aquest any, tot
això guanyarà el pròxim conseller, que potser som jo o que és
un altre, però jo crec que el fet que jo vulgui inaugurar les
coses ja no m’ha de fer córrer en el tema de les instalAlacions,
jo preferesc que després tothom tengui clar el que feim, tothom
hagi pogut aportar el seu punt de vista, i quan arrenquem això
ho arrenquem de veres i sobretot que solucioni les coses. Jo
advoc més per fer un pla d’instalAlacions i esperar una mica
més, encara que siguin sis mesos després, que córrer per poder
inaugurar dins aquesta legislació. No m’importa, o sigui no
m’importa que sigui un altre que es pengi les medalles si no
som jo que a la pròxima legislatura som el conseller d’Esports.
Jo crec que hem de fer feina per l’esport i no perquè jo inauguri
les coses.

Jo allò que crec és que en el tema de les instalAlacions hem
de cercar un consens, i quan cerquem un consens estarem més
segurs i sobretot és molt més fàcil de defensar, i no un consens,
a més, que només sigui aquesta conselleria i aquests grups
polítics que li donen suport, sinó un consens, com he dit, amb
tots els grups polítics, perquè no sabem què vendrà després i jo
estic parlant d’un pla plurianual a més de quatre anys vista,
estic parlant fins i tot de deu, de dotze, els que facin falta; una
vegada que ho sabrem idò ho posarem i l’escriurem, però jo
crec que ara allò que pertoca és tranquilAlitat i sobretot no frisar
en coses que després poden ser una càrrega i que ens hem
equivocat.

Bé, quant a ficar nous programes de motociclisme,
incorporar nova gent, és vera; nosaltres ens hem trobat en
segons quines àrees que la gent estava bastant preocupada. En
el cas del motociclisme ens va venir el president de la federació
i ens va venir el secretari tècnic i ens deien: “Mira, que enguany
no feim campionats de Balears”, i tu dius: “Bé, per què no fas
campionats de Balears?”, i diu: “Ens estan tancant tots els
circuits de motocròs i ens estan tancant tots els circuits de
trial”. I tu dius: “I això per què?”; “perquè s’ha anat deixant,
s’ha anat deixant, s’ha anat deixant i tenim aquest problema.
L’hem de solucionar”. I tu dius: “I com el solucionam?”. “No
ho sé, perquè la federació..., nosaltres us ajudarem”. Bé, idò
vàrem arribar a un acord en el qual per solucionar els
problemes del motociclisme, ja que no hi havia un programa de
tecnificació de motociclisme i que a més ens reclamaven que
per què s’ajudava els nedadors i no s’ajudava el motociclisme,

idò vàrem dir: “Agafau una persona que en sàpiga, que els de
la federació la triau, no la triam nosaltres”, de fet l’acord ha
estat d’ells, ells ens han dit qui ha estat, i nosaltres la
contractam, i la idea és que desenvolupi el Pla de motociclisme
de les Illes Balears. De fet per a tothom amb qui he parlat és la
persona més adequada i tothom m’alaba aquesta persona que
hem agafat, i la idea és que precisament lluiti contra aquesta
situació que té ara el motociclisme. És una solució que hem
donat al món del motociclisme i que consideram que potser és
una manera de fer. No és contractar gent per contractar, sinó
que tenim un problema i intentam donar una solució.

Si el món del motociclisme ha d’esperar que jo tengui
l’agenda una mica descarregada, o que el director general
tengui l’agenda una mica descarregada, ens podem trobar amb
el problema que passen els dies i les coses no s’han solucionat,
i jo crec que nosaltres estam per solucionar i això ha estat una
aposta per solucionar una situació del món del motociclisme.
Com hi ha altres situacions de distints esports, de distintes
federacions, que no entraré a valorar el perquè s’ha arribat fins
aquí, però jo és el que he heretat i és a allò que he de donar
solució, i si jo consider o el meu equip considera que hem de
reorganitzar la conselleria i hem d’incorporar noves figures,
sempre que siguin justificades, idò jo ho faré i a sobre ho
defensaré perquè crec que a més no he incorporat quasi ningú,
ningú que no necessitàs.

Palma Arena. Bé, m’està demanant en el Palma Arena... Sí,
és vera, jo ja li he dit que jo som una persona que mir cap
endavant i el meu equip és un equip que mira cap endavant. És
el que tenim. Intentarem aclarir el procés administratiu perquè
se’ns demana que ho facem, però hem d’arrencar el Palma
Arena i ha de funcionar; crec que en part estarem d’acord i que
m’està dient que hem fet ben fet d’emprar el Palma Arena per
arreglar problemes. És el que he dit abans: solucionam
problemes; el Palma Arena no serveix? Idò tira amb el Palma
Arena. El que no farem és dir que no funciona res i no emprar
les eines. Tenim el Palma Arena, potser no hagués estat la meva
manera de fer una instalAlació, però ja que el tenim emprem-lo,
i si podem solucionar problemes d’equips i demés idò els hem
de solucionar. El tenim, és a dir, és una manera de mirar cap
endavant i no llevarem el Palma Arena, el tenim i l’hem de fer
funcionar.

Bé, i esport té un increment; és vera, té un increment. Hem
parlat amb Presidència i Presidència feia una aportació a
Illesport, directament a ells, la feien a Illesport, i aquesta
vegada ens la fan a través de nosaltres. Llavors hi ha un petit
increment i nosaltres ens hem vist obligats a incrementar també
l’aportació a Illesport perquè Illesport vivia també
d’aportacions de Turisme i, clar, Turisme no fa aquesta
aportació, i si no la fa queden les beques mig penjades. Allò bo
és que hem hagut de fer l’esforç d’aportar més a Illesport per
compensar, diguem, el fet que encara no sabem si Turisme farà
l’aportació que feia cada any.

El tema del personal, bé, hem fet una sèrie de permutacions
-crec que m’han fet una pregunta i li hem passat tota la
documentació- i allà diu totes les altes i totes les baixes que
teníem. A Illesport el que hem fet ha estat la contractació de la
gent que necessitàvem per la situació que teníem en un moment
determinat; hem tengut un Eurobàsquet, hem tengut un Palma
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Arena i molta gent anava cap allà. El consorci del Palma Arena,
de la construcció del Palma Arena, depèn d’Illesport. Llavors
és òbviament des d’Illesport que hem de solucionar tots aquests
problemes.

Príncipes i Calanova. La idea és fer inversions sobretot de
manteniment o de restauració d’elements que són instalAlacions
velles i d'altres, i necessiten constantment una inversió de
manteniment. I després sí que estam fent distintes inversions,
com és un gimnàs a Príncipes, i a Calanova estam mirant de
regularitzar la residència Reina Sofia, que en depèn, i sobretot
enguany s’han arreglat les teulades però segons ens ha dit el
gerent de Calanova es necessiten inversions constants perquè
és una instalAlació que deu tenir 30, 40 o 50 anys, és una
instalAlació bastant antiga i allò que necessitam és fer
constantment una posada a punt.

Bé, a nivell d’Illesport i a nivell de la Direcció General
d’Esports i a nivell d’EBE, és vera que hi ha una mica de
problemàtica a l’hora d’entendre les coses, però és que ens hem
trobat amb un problema gros i és que hi havia una espècie de...,
vegem, una espècie de desorganització en segons quins temes:
subvencions venien d’un lloc, subvencions venien d’un altre i
eren subvencions d’una mateixa matèria. Després teníem un
altre problema, i és que moltes vegades alguna cosa tècnica es
pagava des de l’EBE, perquè estava constituït així; però llavors
hi havia la Direcció General d’Esports que pagava
tecnificacions o programes de tecnificació per un altre lloc, que
això crèiem nosaltres que havia d’anar a EBE, que a posta és la
part de tecnificació de... Allò que estam intentant és ordenar tot
aquest..., de l’articular, intentar que sigui una mica més
racional. La nostra idea és que Illesport sigui únicament i
exclusiva per a patrocinis i per a grans esdeveniments, i l’EBE
es dediqui més a la part de tecnificació i contempli tots els
convenis i totes les ajudes que siguin de tecnificació; i després
els convenis i les ajudes que pugui donar la Direcció General
d’Esports siguin ajudes més singulars, convenis més genèrics,
que no siguin tan tecnificació, que potser siguin més de
promoció que no siguin més la part més tècnica i demés. 

El que intentam és crear, ja que tenim una conselleria nova,
idò aquest primer any estructurar la conselleria des d’una
manera de gestió optimitzada, i l’esforç que intentarem fer és
des d’aquí. A posta moltes vegades nosaltres ja hem planificat
canvis de partides i pugen unes, pugen unes altres; és perquè
hem fet aquests moviments per intentar racionalitzar i que les
coses que tenen a veure amb tecnificació venguin d’un lloc, les
coses que tenguin a veure amb patrocini venguin d’un altre i les
coses que tenguin a veure (...) que venguin de grans
esdeveniments venguin per un altre, i d’aquesta manera el que
farem serà poder comparar un any amb l’altre i poder crear
estructures de cost que ens permetin saber generalment què ens
estam gastant amb què, perquè ens estam trobant que conceptes
iguals es paguen de distints llocs i, clar, és una mica caòtic per
a nosaltres.

A nivell de transport entre illes i transport dels equips, a un
lloc augmenta, a l’altre es manté, és la idea de donar estabilitat
i que tothom es mantengui. Jo sempre he dit que allò que està
ben fet ho hem de mantenir, i no em cauen els anells i això era
una cosa que anava bé i l’hem de continuar fent.

És normal que hi hagi un increment d’estudis i treballs
tècnics a l’àrea de joventut. Precisament se’ns demanava que a
l’Observatori de la joventut i el Pla Jove s’investigàs això i es
fes en funció d’una observació del món dels joves, i a posta
hem incrementat aquest capítol. Després, com he dit, una
vegada que tenguem clar o una vegada que haguem pactat què
feim ja aplicarem polítiques de fer-les, però clar, a mi m’és
molt complicat aplicar des del principi polítiques de què feim
quan encara no hem decidit i a sobre quasi tothom m’ha
demanat un consens en saber què hem de fer. Llavors és un pas
previ; tenim quatre anys i tampoc no és qüestió de córrer.

Els espais destinats als joves de creació és un projecte que
té la Direcció General de Joventut a base de treballar molt amb
els joves i d’estar molt a prop dels joves, que ens han dit que
necessiten aquests espais perquè cada vegada es troben com a
més limitats, i és una aposta per donar llocs on el talent creatiu
dels nostres joves es pugui desenvolupar. Jo sempre he defensat
o el meu equip sempre ha defensat que tenim moltes beques per
als esportistes, però hi ha talents que no són esportistes, que
són d’altre tipus i que també els hem de donar cabuda. Tothom
pensa que d’aquí a deu anys seria molt bo tenir un Rafel Nadal,
un altre Rafel Nadal; a mi també m’agradaria que d’aquí a deu
anys tenguéssim un altre Miquel Barceló, i una manera és donar
aquest suport i aquesta ajuda. És una primera iniciativa de la
Direcció General de Joventut per poder donar suport als joves
talents de les nostres illes.

L’increment de l’EBE també inclou una sèrie de noves
modalitats esportives, i també consideram que així com hi ha
distints esports també hi ha distints llocs que..., àmbits artístics
dintre el món dels joves. Llavors el fet d’incorporar noves
modalitats artístiques, noves modalitats d’expressió,
consideram que és una manera també que molta més gent pugui
adherir-se a l’art jove. Jo sempre he pensat que l’art jove és una
porta, una oportunitat perquè els joves puguin tenir una ilAlusió
i puguin materialitzar una ilAlusió. Jo crec que tant de bo
poguéssim tenir art jove en totes, totes les modalitats
artístiques, plàstiques o qualsevol tipus d’interpretació. Amb
aquest afany poc a poc anirem incorporant noves modalitats
artístiques, per intentar que les ilAlusions i les portes a millors
coses es veiés reflectit com a més joves millor.

Bé, la partida 457 del capítol 7, que són transferències a
ajuntaments, a Felanitx..., són plurianuals que s’havien acordat
amb ajuntaments, i van directament a Felanitx, a s’Horta, a
Valldemossa i a Bunyola; són 200.000, 69.000, 218.000 i
90.000; diguem que és la partida plurianual que s’havia acordat
i que el que hem fet ha estat respectar-la.

Després, bé, el capítol 6 crec que hem parlat (...) que hi
havia un problema de transcripció, i que realment faltava una
sèrie de despeses a incorporar i que bàsicament és el
programa..., ja li he dit abans que no tots els programes de
tecnificació anaven directament a l’EBE, sinó que n’hi havia
algun que assumia la Direcció General d’Esports a base de
pagar factures directes, factures de fisioterapeutes, de transport,
de material, i és aquesta partida que incorporam. Òbviament la
nostra idea és que poc a poc tot això vagi a l’EBE i l’EBE sigui
el que amb programes de tecnificació i amb convenis, fins i tot
plurianuals per donar estabilitat, es vagi desenvolupant.
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I jo ja no tenc res més apuntant. Si volen entram en el
segon...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, quan jo he dit que
era un pressupost modest així ho pensava i ho pens; crec que és
un pressupost modest per justificar l’existència d’una
conselleria d’Esports i Joventut en exclusiva, sincerament.
Nosaltres esperàvem una mica més de la primera conselleria
d’Esports i Joventut que hi ha hagut en la història de
l’administració autonòmica d’aquesta comunitat.

Li repetesc que crec que hi ha poques novetats en relació als
objectius, i no ens acaba d’agradar la distribució de les
partides, aquesta pujada de capítol 1, personal, i capítol 2,
despesa corrent, mentre que la resta de capítols que tenen una
incidència més directa o un benefici més directe en els
esportistes i els joves no ens acaba d’agradar i no veim que
acabi de justificar ni l’increment de les xifres.

Personal. Vostè m’ha parlat de la plaça del tècnic
d’instalAlacions. No és aquesta l’única plaça que es crea, n’hi ha
altres. I, bé, la passada legislatura el govern anterior va invertir
moltíssim en instalAlacions esportives a totes les Illes a través
del Pla D de la Conselleria de Turisme, i es va fer sense tenir
necessitat d’un cap d’infraestructures esportives. Per tant crec
que potser que sí, que si es crea aquesta plaça i hi ha una
persona que l’ocupa tendrà feina, però també crec que es
podrien fer les infraestructures sense haver de cobrir aquesta
plaça i tenir aquest cost.

Per cert, li pregunt en relació a aquest nou pla
d’instalAlacions esportives que vostè diu que aniran fent:
tendran res a dir-hi els ajuntaments i els consells?, o serà una
decisió només en exclusiva del Govern balear?

Quant a la problemàtica del motociclisme esper i desitj que
les solucions que vostès puguin aportar a través d’aquesta
persona que farà de director de l’escola i que vostè diu que ha
estat a petició i consens de la mateixa federació, idò esper que
aquestes solucions també arribin a les illes de Menorca i
d’Eivissa, perquè la mateixa problemàtica que poden tenir aquí
està també a les illes menors.

Illesport. Pel que es desprèn del que vostè ens explica
l’increment que es pugui contemplar en el pressupost de
transferència a Illesport no repercutirà en un increment final de
les ajudes; és una reorganització que vostès fan però sembla ser
que les partides de subvencions seran molt similars a les que hi
havia hagut abans. 

Quant a les ajudes d’ajuntaments, que jo li havia demanat
que vostè ens explicàs, ens diu que això ja ve d’abans. Només
vull comentar que tots els ajuntaments que vostè ha citat són de
l’illa de Mallorca. No sé si tenen cap previsió que es repeteixin
aquests tipus d’ajudes; jo li demanaria que si no s’ha fet abans

idò que es tengui en compte al llarg d’aquesta legislatura, que
crec que aquestes ajudes han d’arribar a totes les illes, no
només a Mallorca.

Ens parla també d’estudis, de fer més estudis. A mi em fa
por això d’estudiar tant; no sé si ens deixarà arribar a massa
solucions. Per exemple l’esborrany del Pla Jove ja estava fet.
No ho sé, no sé el temps que destinaran a fer aquest estudi i a
fer un nou pla, però crec que allò que fa falta és posar-se a fer
feina i executar les iniciatives dels documents que ja estiguin
elaborats; si s’han de fer petites variacions es fan però no
començar de zero, perquè si no se’ns passaran els anys i no
arribarem a trobar les solucions que necessiten els joves o els
esportistes en aquest cas.

Torn a dir-li que crec que la memòria d’objectius no
concorda amb la distribució de les xifres. Ja abans li he explicat
alguns exemples i crec que aquí hi ha una incoherència notable,
per exemple hi ha casos en què vostè ens diu que faran coses
noves, molt poques, però algunes n’hi ha, però llavors en la
traducció en les xifres no hi ha un increment en concordança
amb aquestes novetats que vostè planteja.

També remarca vostè una vegada més la insuficiència
d’aquests pressupostos i confia molt en les aportacions que
puguin venir al llarg de l’exercici pressupostari. Bé, esperem
que venguin, esperem que venguin i que donin sentit a
l’existència d’aquesta conselleria com a tal. Per això en aquests
moments només és una incertesa; vostè hi confia, esperem que
sigui així i nosaltres haurem de confiar en la seva paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Palau, vagi acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab, ja acab, Sr. President, un segon. I també pensam
que ens fa pràcticament en tot uns plantejaments a llarg termini;
no ho sé, tenc la impressió com si volgués treballar a càmera
lenta, i crec que vist allò vist haurem d’esperar tenir aquest any
de transició que vostè diu i esperar que els focs artificials ens
arribaran el 2009.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per contestar, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Palau, és un
pressupost modest i són unes... Bé, contestant a allò d’un
plantejament modest i que pensaven que perquè aquesta
conselleria es feia nova diguem que es justificaria amb un
increment del pressupost i demés. Miri, la justificació d’aquesta
conselleria és la gestió. O sigui, jo no vull emprar paraules
malsonants a l’hora de qualificar la gestió anterior, però la
gestió va ser bastant, bastant, bastant dolenta. 
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Parlant d’estudis a mi ja m’hagués agradat que s’hagués
estudiat millor el Palma Arena a l’hora de contractar o a l’hora
de fer diguem un pressupost inicial; potser ens haguéssim
estalviat, o s’hagués reconsiderat, o haguéssim tengut aquests
45 milions que ara ens falten i que hem de, diguem, pagar
nosaltres. Són moltes coses, són moltíssimes coses que
s’haguessin pogut fer de les coses que potser necessitam a
altres illes. El problema que tenim és que la manca de previsió,
la manca d’estudis, potser la manca de gestió, el que han fet és
que un pressupost inicial de 40 milions d’euros s’incrementàs
en 80 milions, i a mi em pareix que quan jo deman prudència,
quan jo deman sobretot seny, és perquè crec que és el que ha de
caracteritzar aquesta conselleria així com la tenc. Jo crec que
si parlam d’un pressupost jo crec que s’han gastat moltíssims
doblers dintre de la Direcció General d’Esports a la legislatura
passada i s’han deixat molts de deutes. Jo crec que sí que es
justifica una conselleria, perquè sí que significa la gestió de
l’esport com l’esport de les Illes Balears mereix, i no sortir,
desaparèixer, treure un titular que diu “yo cumplía órdenes”
d’una altra persona, i “yo ya no estoy metido en política”. Si
això és el resum d’una gestió anterior a mi em preocupa, i jo
crec que la gestió sí que realment justifica la creació d’una
conselleria amb una cosa tan complicada i tan complexa i amb
una cosa tan important com són els esports i la joventut, perquè
la joventut és el futur nostre.

Diu que a nivell de gestió hi ha poques novetats, que pujam
el capítol 1, és normal que el pugem, en segons quines coses és
normal que el baixem, es fa una conselleria nova, hi ha
estructures administratives que s’han de duplicar, i perquè es
xapi aquesta estructura administrativa no es pot xapar en dos,
hi ha de ser i les hem de crear noves, òbviament les hem de
crear perquè no hi són, perquè si es xapen i un se’n du l’UGE
cap a una conselleria, en queda una altra que no en té i aquí
l’hem de crear totalment nova, si no la cream, no podran
funcionar com a conselleria, i això és la conselleria que es fa.

He explicat el capítol 2 per què era. Crec que el gran
problema que teníem en el capítol 2 és que estava mal fet
inicialment i que aquest increment és simplement per arreglar
el que estava mal calculat. A Illesport agafaven pòlisses de
crèdits constantment, agafaven crèdits per gastar, per cobrir
despeses corrents, ho hem d’intentar solucionar, el que no
poden fer és agafar crèdits per pagar despeses corrents, pòlisses
de crèdits que al final se’ns sumen 8 milions de pòlisses de
crèdit. Jo crec que el capítol 2 està justificat perquè hem de
contenir tota aquesta despesa de despesa corrent com demostra
el fet que haguem d’agafar any rera any una pòlissa de crèdit
nova, és que en varen agafar un a principis del mes de maig i
després ens hem trobat que al final de l’any no podem pagar ni
als esportistes, llavors el capítol 2 ha de ser el que realment és
el capítol 2, si després hem de fer capítol 2 inicial i hem de fer
aportacions extres, crec que és millor des d’un principi dir
quina és l’aportació del capítol 2 i d’aquesta manera ja no hem
de fer aportacions i els doblers se’n poden anar realment allà on
han d’anar.

El pla d’instalAlacions noves, sí és un pla a llarg termini, sí,
és que són les instalAlacions. Quan jo dic que n’han fetes moltes
vostès de noves, a mi em sembla molt bé i molt correcte,
chapeau, llàstima que ens hagin deixat un deute tan gros, que
no hi hagi doblers per mantenir aquestes instalAlacions i que

hagi estat tan difícil el fet de poder saber què és el que realment
s’ha fet, perquè a mi el que m’agradaria és que aquest cap de
personal, que jo crec que hi ha de ser, doni una mica de
coherència tant a la gestió, com al manteniment, com que eviti
els embulls, sobretot perquè jo em pos a la pell d’un conseller
que entri després de mi, i si li deix els mateixos embulls, bé, tal
vegada li passa el mateix que m’ha passat a mi, que durant tres
mesos, tant jo com el meu equip, no vivim, i són les 12, les 10,
i estam fent reunions, intentar trobar documents, intentar trobar
els coses que ens fan falta per al funcionament normal de la
conselleria. Jo continuo dient que necessitam un cap
d’instalAlacions, i no em val que em diguin que abans s’han fet,
perquè jo crec que s’han fet i se’ns ha deixat un gran deute,
s’han fet i no s’ha previst com es mantendran, s’han fet i no
sabem ni com es gestionaran segons quines.

No vull tornar a fer referència al Palma Arena, però això sí
que és un mort, i jo el que necessit és que aquesta persona eviti
això, no per nosaltres, sinó pel tema que pugui, qui vengui,
gestionar més adequadament i sobretot no trobar-se que durant
tres mesos, en lloc de posar-se a pensar a veure què va en el
futur, hagi d’aclarir el que té aquí dins, jo crec que això no és
gestió, és herència que, encara que entri una altra persona, no
s’ha de deixar abandonada, i el cas de les instalAlacions és
totalment necessari i ho defensaré allà on sigui i, a més, és que
podré dur documents, podré dur documents per demostrar que
una cosa està firmada per un lloc, una altra cosa per l’altre, una
altra cosa, ... no té sentit, carpetes buides, hem hagut de rompre
armaris en segons quins llocs per poder trobar la documentació,
documentació que hem hagut d’anar a cercar al ColAlegi
d’Arquitectes, i tot això fa que jo consideri que és necessari.

En el cas de la contractació de Sebastià Crespí, jo vull
rompre una llança a favor d’ell, no és una persona que l’hagi
contractada jo, és una persona de la federació de les Illes
Balears, aquesta federació representa totes les Illes Balears,
l’ha triat, i a més jo he parlat amb gent del món del motor
demanant què tal és?, i tothom m’ha donat uns informes
boníssims d’aquest tècnic, i aposta hi és, i jo crec que, com que
és una persona que ve d’un estament que representa les Illes
Balears i que fa feina per a un estament que és de les Illes
Balears, tractarà exactament igual totes les Illes.

Les aportacions a Illesport, nosaltres incrementam el
nombre de becats i també igualam els equips que competeixen
a la mateixa categoria, hi ha hagut moviments, però no és un
reajustament, simplement és un intent de complir una normativa
que ha estat referència durant tot l’any 2007 i que s’ha d’aplicar
per a la temporada 2007 i 2008, i clar, nosaltres som conscients
que les coses vénen d’una herència del 2007 i no és que sigui
una transferència de ..., simplement un (...), és intentar complir
una normativa, una manera de donar les beques i uns criteris
que s’han aprovat i que nosaltres hem fet el necessari perquè
això es pugui fer.

Del tema dels estudis ja n’he parlat, i tendrem en compte
tots els seus suggeriments en el tema d’ajudar les Illes i dels
ajuntaments i d’altres. De totes maneres, aquesta conselleria té
convenis amb un munt d’ajuntaments, jo n’he esmentat un
parell, però després també tenim Maó, Ciutadella, que no són
de Mallorca, i també tenim consorcis, i a posta el que hem de
crear és un mapa d’acord amb el que es fa. Per això dic, moltes
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vegades consensuar i tenir clar com feim les instalAlacions, és
a dir si parlam d’una instalAlació perquè la fa l’EBE, podem dir,
no, és que l’EBE només fa aquí, però clar si les altres
instalAlacions vénen d’un altre lloc i unes altres d’un altre, el
que hem de fer és un mapa d’on ve tot i després posar puntets
i veuran que vénen de totes les Illes, i el pla d’instalAlacions
òbviament tendrà referència a totes les Illes, perquè això és el
Govern de les Illes Balears.

I sí, jo tenc molta confiança en el president i en el conseller
d’Economia, perquè si m’ha promès que aquests doblers
vendran, jo no tenc cap dubte que vendran, som conseller
perquè tenc confiança en aquest govern i si m’han dit que
aquests doblers vendran, vendran. Aleshores jo he de pensar
que vendran, de totes maneres aquest pressupost està muntat de
tal manera que el bàsic ho cobrim i després el que vengui nou
serà el que usarem per augmentar, no? Bàsicament jo he dit,
hem de donar una estabilitat a tot aquest món, hem de fer una
sèrie de coses que són necessàries, bàsiques, que les hem
d’arrancar i també hem de fer una sèrie d’activitats extres. Bé,
idò tot això ho hem muntat en aquest sentit, per això dic que és
un pressupost continuista, de transició, quan vengui el pròxim
ja veurà que quan hàgim fet i presentem les coses d’una altra
manera, amb centres de costs, que tot vagi referenciat al
mateix, podrem veure les activitats.

I això que no hem fet coses noves, fa tres mesos que
solucionam problemes de la gent, i si solucionam problemes és
que feim coses noves, i molts de problemes és ver que vénen
d’abans, però bé els estam solucionant i estam fent coses,
aportacions, estam avançant. I ha estat complicat, perquè amb
un embull que teníem impressionant, arreglar coses, o sigui
ubicar-nos, trobar solucions per al Palma Arena, per al cap de
fibló, per a federacions que estaven amb coses complicades,
per a esportistes que van als jocs olímpics amb ajudes
inadequades, planificar anar tota la conselleria al Palma Arena,
són cent dies, poc més de cent dies, jo crec que el que no
podem dir és que nio hem fet coses, perquè n’hem fetes,
possiblement d’aquí en endavant en farem moltes més, aquesta
és la idea, i sobretot sempre en construcció i intentant que
l’esport vagi cap endavant.

Bé, ja tot el que m’han passat ho he dit i ja no tenc res més
a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt i
esgotat el debat i la presentació dels pressuposts de la
Conselleria d’Esports i Joventut, només queda agrair la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants i aixecar
la sessió. Gràcies.
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