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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Començam una nova sessió de compareixences, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Miguel Jerez.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Antoni Garcias Simón.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Esports i Joventut per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2010.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller d’Esports i Joventut, Sr.
Mateu Cañellas i Martorell, a qui saludam, acompanyat dels
següents alts càrrecs: Sra. ApolAlònia Serra i Barceló, secretària
general, Sr. Joan Artigues i Roig, director general de Joventut,
i Sr. Javier Rodríguez del Rey, cap de Premsa.

Passam a la intervenció de l’Hble. Sr. Conseller per explicar
els pressuposts, quan vulgui.

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

Moltes gràcies. Primer de tot, bon dia a tothom i gràcies per
la vostra assistència. La veritat és que defensar el meu
pressupost enguany és..., més que defensar el que farem és
defensar el que no farem. Dins el context global del Govern i
dins de la situació de crisi en què estam el Govern de les Illes
Balears ha prioritzat una sèrie d’actuacions, sobretot en matèria
de foment del treball, en matèria d’educació i en matèria de
serveis socials, hi ha hagut una sèrie de conselleries que s’han
considerat menys necessàries i han tengut una rebaixa. 

Primer de tot he de dir que, a nosaltres ara, enguany, ens
queda un pressupost de 33.959.000 euros, però que tampoc... i
es veu que hi ha una rebaixa de devers un 10%. Aquesta rebaixa
d’un 10% és fictícia, en el sentit que és molt més sobretot
perquè enguany hem de començar a tornar el capital dels
préstecs tant del Palma Arena com del pàrking del Palma Arena.
Se suposa que parlam d’uns 2 milions i mig d’euros més, i és
clar, són 2 milions i mig que en teoria al pressupost surten, però
que és una despesa que hem d’assumir i que hem de llevar els
doblers d’altres llocs. Calculam que realment del que teníem
l’any passat, si tenim en compte aquests 2 milions i mig com a
una despesa afegida, parlam que, marge de maniobra, en tenim
un 20% menys. Així hem hagut de fer els pressuposts.

Són uns pressuposts, diria que la paraula “molt ajustats”
seria quedar-se curts. Són uns pressupostos que intenten reflectir
o que intenten ajustar-se a dues coses bàsicament. La primera
són tots els compromisos de deute que tenim: tornar préstecs,
pagar plurianuals, pagar el capítol 1, de funcionariat,... i després
tot el que queda ho hem dirigit a mantenir tant l’estructura
esportiva de les Illes Balears, l’estructura bàsica esportiva de les
Illes Balears i per altre costat, l’estructura bàsica de serveis als
joves.

Al capítol joves, l’Institut Balear de Joventut sí que puja una
mica perquè hem considerat que fins ara ho teníem massa baix,
hi ha projectes que funcionen i que es demanen molt, llavors els
hem hagut d’ampliar, però bàsicament l’hem enfocat a fer això,
a mantenir les ajudes als clubs perquè entenem que els clubs fan
una feina molt important dintre de la societat amb les seves
categories inferiors -diguem- fent que molta gent, nins de 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20 anys facin esport i en aquest moment
aquesta labor social consideràvem que no la podíem tocar,
perquè en un moment de crisi en què ningú no pot fer res -per
dir-ho d’alguna manera-, si nosaltres llevàvem les ajudes als
clubs que tenen categories de base faríem que els nins haguessin
d’estar en una altra banda i tampoc no consideràvem que això
fos adequat. 

Després mantenim totes les ajudes a la tecnificació, és a dir,
tots els programes que fan que els entrenadors, els tècnics, els
nostres esportistes que ja destaquen una mica més, que ja estan
per damunt d’aquesta categoria base es puguin mantenir, puguin
continuar estudiant, puguin tenir les seves ajudes, puguin tenir
els seus viatges. Ells són el futur de l’esport, no parlam només
dels d’elit, parlam dels que hi arriben. Si tallam aquí, en aquest
moment, aquestes ajudes dels esportistes tendrem resultats, però
això d’aquí 4 o 5 anys ja no en tendrem. Llavors, hem
considerat que tot el que és la tecnificació ho hem de mantenir.
Totes les ajudes a les federacions i als projectes directes a
l’EBE s’han de mantenir perquè si no, tendríem el problema que
ens carregaríem tota l’estructura esportiva i crec que en temps
de crisi allò que hem de fer és aguantar. No farem grans
filigranes, no farem grans coses noves, però sí hem d’intentar,
com a mínim, aguantar el que tenim.
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A nivell d’ajudes i beques als esportistes, bé, tenim molta
gent professionalitzada que es dedica professionalment a això
i també tenim la necessitat de mantenir-ho, sobretot perquè si
els tallam les ajudes és gent professional que s’hi dedica
professionalment, serien nous aturats que tendríem, a més és
gent que el seu retorn publicitari és moltíssim en promoció de
les nostres illes, llavors ho necessitam. Un dels exemples és bé,
tots aquests que han quedat campions d’Europa o campions del
món vesteixen les camisetes que posen Illes Balears i això és
una manera més d’ajudar el turisme.

També mantenim totes les ajudes als grans esdeveniments
puntuals que tenim, no nous esdeveniments, sinó esdeveniment
que sí que ens serveixen per tenir una entrada de doblers directa
a aquesta comunitat gràcies a aquests esdeveniments. Posaré dos
exemples: la Setmana Internacional Màster de Ciclisme, hi
ajudam amb una petita part, això fa que molta gent i moltes
famílies i molts d’equips venguin a Mallorca a participa-hi.
Quan vénen a participar-hi 500 o 600 persones i donam 30.000
euros, està clar que compensa perfectament el que ells deixen
aquí i el que nosaltres donam perquè es pugui fer aquest
esdeveniment.

Una altra de les coses que mantenim i això sí que crec que
és una pedra angular i que hauria de ser una pedra angular de
turisme per les dades que manejam és la regata Princesa Sofia.
Té dos caires molt importants pel quals vàrem decidir mantenir-
la. Per un costat la Casa Reial hi està molt implicada perquè és
el seu trofeu, llavors ja sabeu quan els reis, la Casa Reial va
alguna cosa l’enorme impacte que té en l’àmbit dels mitjans de
comunicació nacionals i diguem la referència turística en què es
converteix Balears simplement perquè els reis estan aquí;
després és ja un efecte molt més directe i és que la Federació
Internacional de Vela ha fet que el Princesa Sofia sigui una de
les cinc regates que fan el seu Gran Prix, és l’única europea, i 17
nacions per ara han dit que volen fer el seu test preolímpic aquí
per a la classificació a les olimpíades del 2012. 

Això significa que per ara ens han demanat ajuda per venir
a entrenar a Mallorca, a l’Arenal precisament, 235 tripulacions,
tripulacions, això significa que és moltíssima gent més, però és
que a més aquestes 235 tripulacions són de 17 països distints
que fan que als seus països d’origen, ells que són líders de la
seva categoria..., és com si Indurain volgués venir a entrenar
aquí, no?, idò està clar que tot el món del ciclisme pensaria que
Mallorca és un lloc ideal per entrenar, bé, idò tenim aquest
efecte a 17 països distints. Llavors també pensam que és una
altra cosa que hem de mantenir i hem mantingut un primer
d’aquests esdeveniment que siguem importants perquè
consideram que és una manera d’utilitzar l’esport per sortir
d’aquesta crisi, poca cosa més hem fet en aquest apartat.

En l’àmbit de Joventut hem mantingut les ajudes al
voluntariat, hem mantingut els doblers destinats al Pla jove, al
departament interdepartamental de coordinació, consideram que
som una espècie de nucli, que el que fa és una espècie
d’aparador que fa que tot el que fa el Govern es pugui passar als
joves, i això pensam que és important; hi ha moltes polítiques
que es fan dins les distintes conselleries destinades a fer que els
joves tenguin un menor impacte de la crisi, i la informació,
l’observatori i aquest canal de comunicació amb la joventut els
mantenim perquè si feim les polítiques per ajudar als joves i no
les comunicam de cap manera, al final no farem res, no?

L’Institut Balear de la Joventut ha passat d’un pressupost de
468.000 euros a un pressupost de 793. Després hem ficat més
feines amb el tema de comunicació amb els joves i ens hem
basat molt amb el carnet jove. Hem tengut la sort que amb el
carnet jove els bancs han apostat per ell i ens han donat doblers
per poder impulsar el carnet jove. És una de les coses amb la
qual ens hem basat. El carnet jove, diguem, és la manera de
donar descomptes, oportunitats i avantatges als joves a través de
canals de comunicació propis i típics seus, i a posta els empram
per comunicar totes les ajudes que el Govern dóna a aquests
joves.

El pressupost queda amb un total de 33.959, dels quals a
Secretaria General hi ha 5.550.000. Aquí la despesa corrent
queda en 2.336.000, que sembla que encara que hem baixat la
despesa corrent respecte de l’any passat, l’hem baixada molt
més del que es veu damunt les xifres, sobretot perquè en el
moment que hem duit a la conselleria el Palma Arena d’aquest
capítol s’estira tota la vigilància del Palma Arena i tota la
despesa de neteja del Palma Arena. El concurs ha sortit per prop
d’un 1,5 milions. Després, realment, si llevam aquest 1,5
milions en el capítol de despesa corrent, que són 2.300.000, ens
adonam que la despesa corrent que queda dins la conselleria per
a totes les altres coses són 800.000 euros. I això és un esforç
molt gran d’intentar llevar tot, tot allò superflu i, sobretot, tot,
tot allò que en un moment d’estrènyer-se el cinturó s’hagi de
llevar.

La Direcció General de Joventut queda amb 4.884.000. La
Direcció General d’Esports amb 20 milions, és el més fort que
hi ha, però aquí hi ha totes les transferències corrents, l'EBE,
esport, crèdits, etc. També hem de dir que enguany es posen en
marxa dues instalAlacions a full time, una és el Palma Arena,
perquè ja hem acabat les obres i ja hem tret els concursos de les
pistes poliesportives que han d’anar ubicades en el centre de la
Pedus, i això significa curar molta més gent que hi participarà,
i això significa que l’hem de mantenir. Hem hagut de
pressupostar llum, hem hagut de pressupostar aigua, hem hagut
de pressupostar monitors, etc. 

El centre de tecnificació de Manacor també es posa en
marxa en full time i això significa una despesa associada a
aquests doblers perquè el centre de tecnificació es posi en
marxa. A part de tenir menys doblers, a part que ens han pujat
els doblers que hem de destinar a tornar el capital, per altre
costat també ens hem trobat que hi ha instalAlacions noves que
hem de posar en marxa. Per això hem hagut d’ajustar, al màxim,
el pressupost.

Príncipes de España, hi va 1.400.000 i al centre de vela de
Cala Nova hi va 1.600.000. Total, 33.959.000 euros amb un
pressupost destinat a sobreviure durant un any, un any de crisi,
per solidaritat intentam ser solidaris amb polítiques que el
Govern ha considerat més necessàries que l’Esport i la Joventut.
Quan el Govern ha decidit això nosaltres hem decidit anar
directes a les coses més necessàries per mantenir l’estructura
tant de la informació de les ajudes als joves com perquè el
nostre esport sofreixi el menys possible. 
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Aquesta és, breument, l’explicació de com estan els
pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts si algun
grup la solAlicita. No? Per tant, passam a la formulació de
preguntes o observacions per part dels grups parlamentaris.

En primer lloc intervé el Grup Parlamentari Mixt, es
dividiran el temps? No. Intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc, òbviament, donar-vos les gràcies per
la vostra exposició i per aquesta compareixença avui per
explicar-nos aquests pressuposts del 2010 que heu elaborat amb
tota la conselleria. 

Ens trobam en un any de contenció pressupostària, la
situació econòmica fa que els ingressos de la comunitat
autònoma hagin baixat, per tant, tot això condiciona aquests
pressuposts que són uns pressuposts, diríem, que no són aquells
que fan més ilAlusió haver de presentar, m’imagín, com també
s’ha dit aquí per part de molts altres consellers. Per tant,
podríem resumir que és un any de contenció pressupostària, i
pens que s’haurà de fer allò que diuen, que de la necessitat
haurem de fer una virtut, així com podrem també. 

Ara bé, aquests pressuposts de la Conselleria d’Esports i
Joventut són -pens- d’una gran, gran contenció i això sap greu
especialment, no ho heu dit, però sap greu especialment pel que
fa a l’àrea de joventut. Malgrat totes les polítiques i la
importància que puguin tenir les polítiques de joventut aquesta
àrea sempre, no sé per quina raó, sigui quin sigui el color polític
que hi hagi al govern, sempre és la primera àrea, diríem, que rep
les conseqüències de qualsevol retallada pressupostària. Heu
parlat d’un 10%, un 10% que és fictici perquè s’hi ha d’afegir
el retorn d’una part del deute del Palma Arena i, per tant, encara
la situació és més negativa. Lamentam aquesta situació encara
que, òbviament, pensam que també, com heu exposat, és positiu
que sigui una àrea transversal i que, per tant, també depenen de
les altres conselleries les polítiques de joventut que es puguin
fer.

Si concretam una mica més també hem pogut observar que
els pressuposts que ens presenteu no estan territorialitzats i des
del punt de vista de ..., no sou els únics tampoc que heu
presentat, diríem, aquesta manca de territorialització dels
pressuposts, hi ha d’altres conselleries, com a mínim dues més,
on també s’ha observat aquesta manca d’aquest punt;  però des
de la perspectiva d’Eivissa pel Canvi és difícil analitzar aquests
pressuposts si no hi ha aquesta territorialització. Per tant, us
demanaríem tota una sèrie d’aclariments a tota una sèrie
d’aspectes concrets. 

Si començam per l’àrea de joventut, el programa 323A,
sobre protecció i foment de la integració de la joventut, posau
en marxa com un dels punts importants tot l’Institut Balear de
la Joventut, l’IB-Jove, com a empresa pública que haurà
d’executar les polítiques de Joventut a les Illes Balears. Pensam
que és un bon fet, és una bona idea i una iniciativa molt positiva
que segurament podrà sistematitzar i farà que també funcioni
més adequadament totes aquestes iniciatives. Així i tot ens
interessaria saber de cara al futur com funcionarà l’Institut
Balear de la Joventut a les diferents illes, com és territorialitzarà
l’activitat d’IB-Jove.

Ens agradaria saber si programes com els que hi apareixen
i que són importants punts d’assessorament, per exemple el
PAS, també com es faran aquests PAS a les diferents illes.
Entenem que són qüestions prou importants perquè sigui
adequadament present a totes i cadascuna de les Illes Balears.

Les campanyes, per exemple, per promoure hàbits
saludables també ens interessaria saber com es descentralitzaran
i com es duran a terme. 

Un altre dels punts que ha tengut molt d’èxit i que té molt
bona acollida dins el sector de la joventut és tot l’apartat d’Art
Jove que en tots els certàmens que s’organitzen, etc., ens
podríeu aclarir una mica més com es faran aquests certàmens?,
certàmens per illes, un certamen important a Mallorca i després
certàmens, no ho sé ..., si ens ho poguéssiu explicar una mica
més, us ho agrairíem.

I finalment, dins l’àrea de Joventut una última observació;
a la pàgina 425 parlau, dins el programa 323A, de les inversions
que hi haurà a la xarxa d’instalAlacions per a la joventut de les
Illes Balears, però és una inversió molt petita, pensam que amb
aquesta inversió poca cosa es podrà fer. I ara li feia gràcia al
meu company quan li deia si Formentera tendria alguna partida
per a la millora de la instalAlació d’allà, i jo li deia és que a
Eivissa no tenim aquesta instalAlació, li feia gràcia, jo li he dit
que a mi no em feia poc ni mica que a Eivissa no tenguéssim
encara aquestes instalAlacions. A veure si hauria la possibilitat
de fer aquest esforç en aquest punt.

Quant a l’àrea d’esports, celebram també les inversions que
sí que apareixen del centre de tecnificació de tir amb arc,
apareix al pressupost, precisament és l’única, diríem, vegada en
què apareix el terme d’Eivissa; per tant també voldríem saber si
aquesta serà l’única inversió que hi haurà en tecnificació o bé si
teniu la possibilitat que s’ampliïn. També quant al programa de
nous equipaments per cobrir tot allò que són les necessitats
insulars i municipals, també com el pensau desenvolupar, si
tendríem les partides territorialitzades.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 62 / 11 de novembre del 2009 1209

 

I finalment pens que al darrer punt esmentau sempre, i pens
que en això també hi estam d’acord, l’esport escolar, l’esport
base, l’esport escolar, que és un dels pilars bàsics de la política
esportiva d’aquest govern. Esmentau a la memòria que hi haurà
l’organització de tot el programa de finals balears i que també
es farà d’una manera rotativa descentralitzada. Per tant
celebram aquesta idea però també, si pogués ser, si ens
poguéssiu ampliar una mica més com anirà l’organització
d’aquest certamen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també al Sr. Conseller per
la seva presència i al seu equip. Gràcies també per la franquesa
amb la qual ha exposat aquests pressupostos; hi hem de
coincidir amb un punt de tristesa però crec que també dóna una
anàlisi correcta i apelAla jo crec que a la maduresa de tots els
actors quan els explica clarament quina és la situació econòmica
del país; si hi ha vaques magres, es miren al mirall i es veuen
grasses, és que segurament pateixen d’anorèxia. Crec que és bo
saber que són magres, i per tant a partir d’aquí tothom miri de
treure el màxim profit dels recursos, prioritzar, però essent
conscients de les dificultats que tenim. Nosaltres també des del
nostre grup voldríem afrontar molts de reptes que té l’esport de
les Illes i que té la joventut, que difícilment sense recursos no es
podrà dur a terme. 

Per paga, com ens apuntau, a més a més hi ha aquest gran
deute del Palma Arena que la veritat és que s’haurà de valorar
i mirar si qualcú també dels que va cometre irregularitats, si es
demostren, pogués contribuir a retornar-los perquè aniria molt
bé. En qualsevol cas creim que la instalAlació, com vostè diu, ja
està en marxa i que per tant també algun estalvi, amb la
intelAligència, jo crec, que hi ha posat a dur-ho i tot el centre
d’esports, en podrem treure. Per cert, que d’ençà que vostè va
entrar li anava demanant a veure si canviaríem aquest nom, i ara
que m’ha dit que quan ja estigui tot fet ens ho plantejarem, jo
l’anim que el 2010, tant si és un nom genèric com si és per al
gran timoner o pel que vostè consideri, o un nom genèric, però
la veritat és que, fugir d’aquest Palma Arena d’infaust record,
crec que li ho agrairé.

Per cert, una qüestió, ara que se m’ocorre amb la magnitud
del Palma Arena, és si havent-hi entrades almenys per a molts
d’espectacles i per a determinades actuacions esportives, la
veritat és que és una pregunta que no havia plantejada i ara li
vull demanar ja sí ho té present, és si s’ha recuperat tot l’IVA
d’aquesta inversió a base de..., o havent-hi preu que té IVA si
s’ha recuperat tot l’IVA que va suposar fer-lo i ara totes les
obres que s’hi han fetes.

Bé, respecte de les prioritats que vostè ha apuntat en les
instalAlacions i en l’activitat esportiva, hi coincidim. Només li
volem demanar si té una precisió sobre els ajuts del bàsquet, de
voleibol, sobretot més enllà de tots els altres clubs i l’esport
base, que també si ens podria apuntar quines novetats

representarà aquest pressupost per a aquests clubs, fins a quin
punt hi poden confiar o si en patiran les conseqüències. Ens
agradaria que ens donàs alguna precisió de com vostè preveu
l’evolució de les ajudes als clubs.

Respecte de joventut una primera qüestió són les
transferències als consells, si creu que seran ja el 2010, si seran
de cara al 2011, en quin punt estan. La veritat és que és un any
tan magre que agafar el valor pressupostat supòs que als
consells no els resultarà especialment atractiu, però certament
hi ha d’haver aquest procés, el tenim tots pactat i assumit, i crec
que seria bo per al país, però certament també amb un
finançament adequat perquè Eivissa pugui tenir el seu casal de
colònies i perquè realment hi hagi una activitat.

L’altra qüestió sobre estructura en aquest sentit, tant de cara
a la transferència i abans, són tots aquests comentaris que han
anat sorgint sobre la reducció del sector públic i en concret dins
la seva àrea, si té vostè previst o fa comptes madurar-ho, o
encara no, la unificació o la simplificació de les entitats que
depenen de la seva conselleria. O fins i tot passar a altres
macroentitats a altres conselleries, si això està previst, no està
previst, està en estudi, o en quin moment es troba de cara als
pressupostos del 2010.

I una darrera pregunta, perquè tanmateix les propostes
sobretot és evident que, el debat, l’ha de suscitar més l’oposició,
li volia demanar sobre la situació del casal d’Inca, del casal de
joves d’Inca, que fa anys ja que hauria d’estar inaugurat, amb
una important aportació per part de la conselleria, però que
continua talment amb tots els problemes que va tenir el fracàs
de la contractació, etc., i m’agradaria saber si vostè té qualque
previsió de cara al 2010 respecte d’aquesta inversió o si tot està
en aquests moments en seu municipal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té ara la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair al
conseller la seva presència aquí, així com a les persones que
l’acompanyen, i jo no som molt dat a felicitacions, però el vull
felicitar per una qüestió doble. En primer lloc per haver
plantejat i haver-se fet seva una priorització com a Govern, i
defensar una priorització de les polítiques del foment de treball
i de les polítiques socials. Nosaltres com a Grup Parlamentari
Socialista creim que és un encert aquesta qüestió, i com que
normalment un pastís té tantes tallades que al final si s’hi
afegeix més gent es redueix, queda més petit. Per tant jo pens
que no es pot estar..., si d’alguna banda s’havia de reduir, i li ho
diu, a part d’un portaveu, una persona amant de l’esport, pens
que el món de l’esport aquí havia de fer un esforç, perquè estam
en uns moments de reducció i per tant s’han de prioritzar
polítiques, i pens que és un encert del conjunt del Govern allí on
s’ha enfocat aquesta línia. Aquesta és la primera felicitació.
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La segona felicitació és que, tenint una reducció d’un 10%,
que a més s’incrementa per tornar un tema d’amortitzacions,
interessos, Palma Arena i altres infraestructures que s’han
realitzat en anteriors èpoques, com s’ha confeccionat el
pressupost? Jo pens que té una explicació molt senzilla:
infraestructures i nou “daixò”, si no canvia, poca cosa, i s’ha
prioritzat el que vostè ha dit, que jo pens que és important
ressaltar-ho: bàsicament mantenir els compromisos que hi ha i
mantenir l’estructura esportiva a les Illes Balears, que és diversa
i rica, i per tant en un moment de crisi -ja li ho vaig dir en privat
i ho vull dir aquí- és a dir, quan tots els clubs estan amb la
maquinària en marxa, que normalment els pressupostos van un
parell de mesos després de les confeccions dels pressupostos de
tots els clubs de les Illes Balears, idò crec que ha estat un
compromís encertat el que vostè ha fet de garantir que no hi
haurà retalls pressupostaris a tots els clubs de les Illes Balears.
Jo amb això el vull felicitar públicament en nom del Grup
Parlamentari Socialista.

Però pens que també és encertat el que ha plantejat després,
mantenir la qüestió de tecnificació pel que suposa de política
esportiva de futur, perquè no ens podem aturar i per tant la
maquinària dels futurs esportistes ha de continuar en ple
funcionament. Per tant la política de tecnificació, d’ajudes i
beques, era important mantenir-la. 

Moltes felicitacions, però els ho dic sincerament, jo
simplement li faria dues petites reflexions. Crec que hi ha
qüestions de polítiques transversals, que també ho ha plantejat
a l’àrea de joventut, però sí que li faria un esment. Crec que amb
aquestes polítiques transversals no tenc necessitat d’explicitar-
ho però pens que vostè té un repte i que com a conseller de
l’esport ho ha de fer: implicar-se en polítiques d’igualtat en
tractament de l’esport, independentment de gènere o de sexe, i
no li ho dic perquè vostè no ho faci, sinó perquè lideri això
davant d’altres conselleries que fan política en matèria
d’esports. Per exemple li diré que IB3 acaba de firmar un
conveni de bàsquet masculí, de lliga femenina 2, subvencionant
dos clubs de segona divisió per entendre’ns, i un equip de
primera divisió femenina no rep subvenció, per exemple. Crec
que és molt important fer polítiques per aconseguir que els
mitjans de comunicació prioritzin polítiques de tractament
informatiu igual independentment de polítiques de gènere. Sé
que és una feina complicada, però crec que seria bo que vostè
pogués contribuir perquè l’esport femení no sigui vist des d’una
posició masclista com que és mig esport.

Crec que és una contribució que un govern d’aquestes
característiques deu a polítiques d’igualtat, a polítiques de
gènere. Per això, com que visc això en primera línia, som molt
conscient del que passa, i crec que hi ha un camí llarg a recórrer,
que serà molt més llarg aquesta legislatura, però pens que hi ha
molta cultura masclista dins el món de l’esport, i li ho dic des
d’un profund convenciment: els tractaments mediàtics, sobretot,
allà on hi ha esport masculí no existeix el femení, i pens que
això s’ho hauria de plantejar com una política prioritària de la
seva conselleria. No val dir que això ho fan altres sinó que vostè
hauria de liderar polítiques d’igualtat en matèria d’esport.

L’altra qüestió que li volia plantejar crec que és molt
important i no s’hi fa referència, però pens que també el tema de
l’esport laboral és una de les altres qüestions que està allí i que
a altres comunitats i a altres indrets és una cosa molt habitual,
que entra dins polítiques saludables, i pens que és una cosa en
què hauríem d’aprofundir molt més. Però com que és un debat
pressupostari, jo he volgut fer esment a les dues qüestions que
crec que són les línies mestres del pressuposto, i per tant li he de
dir que des del Grup Parlamentari Socialista tendrà tot el nostre
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Costa. Perdoni, la Sra. Cati Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, gràcies, Sr.
Conseller, a vostè i als alts càrrecs que l’han acompanyat, i bé,
passat el capítol de felicitacions podem entrar a debatre el seu
pressupost.

Miri, fa exactament un any i una setmana que érem aquí
mateix i vostè ens presentava el pressupost per a l’any 2009
amb alegria, perquè realment havia experimentat un increment
molt considerable. Tenia uns 10.700.000 euros el 2009 més que
el 2008, però malgrat aquest notable increment vostè afirmava,
i jo citaré literalment, “és un pressupost bàsic, un pressupost que
no permetrà fer grans coses, però sobretot permetrà que estigui
quadrat amb la realitat”. És a dir, que si fa un any una pujada de
10.700.000 euros només ens havia de permetre quadrar els
comptes amb la realitat i no patir tensions de tresoreria que feien
retardar el pagament de les subvencions a les entitats esportives,
i que fins i tot posaven en perill el pagament regular de les
nòmines del seu personal d’alguns organismes, idò miri, tot això
és el que ens va dir fa un any i la veritat és que avui teníem
molta curiositat amb aquests pressupostos que presenten per a
l’any 2010, de veure què ens contava enguany davant aquests
pressupostos, que tenen una retallada de 3.600.000 euros
respecte a l’any passat.

I avui ve aquí i ens diu que són uns pressupostos ajustats,
uns pressupostos per sobreviure, però també, a part de la tristor
que demostra, crec que té una actitud com si li haguessin caigut
del cel aquests pressupostos, com si vostè allí davant abans
d’entrar li haguessin dat, li haguessin dit: “Mira, això és el que
tens per a l’any que ve, ves allí a la Comissió de Pressupostos
i els defenses com puguis”, i jo crec que això no és exactament
així. Vostè és conseller, vostè és un polític, membre del Govern,
i té, a més d’una responsabilitat, unes possibilitats de triar, de
decidir, si no la quantitat global sí com s’ha de distribuir aquest
pressupost. 
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Tots sabem que la causa d’aquest retall és la crisi econòmica
que estam patint a tots els nivells, una crisi de la qual
difícilment veim el final, tal com està actuant el seu govern i
també el Govern del Sr. Zapatero, i pensam, suposam que
aquest pressupost si de vostè depengués no vendria amb aquests
comptes, però sí que ens preocupen les conseqüències que
tendrà la retallada d’aquests comptes en el sector esportiu balear
i en el sector de joves. I és que si fa un any teníem aquests
3.600.000 euros més que ara i només ens havien de servir per
quadrar les xifres amb les necessitats reals, que això és el que
ens va dir fa un any, no sabem exactament com quadrarà
enguany, el 2010, la realitat amb aquests comptes, i patim
pensant que no podran donar compliment a les necessitats que
tenen el sector jove i el sector esportiu, i que fins i tot potser
posin en perill el pagament de les nòmines, com vostè ens deia.

Aquestes manifestacions que vostè feia, d’elles es desprèn
que les ajudes principals patiran retallades, que el pagament de
les subvencions a les federacions, els clubs, els equips i els
esportistes vendrà amb retards, i també que potser, com dic, que
el personal no cobri quan ha de cobrar. 

Nosaltres entenem que hi ha una crisi, que els pressupostos
s’han de retallar, som conscients que això és necessari, però no
entenem la distribució que vostès fan per capítols d’aquests
pressupostos. Vostès disposaran per al 2010 de gairebé 34
milions d’euros, i no entenem, per exemple, que si la línia
general és la d’estrènyer el cinturó perquè no queda més remei,
el capítol 1 ens torni a pujar; això pensam que no té sentit ni
justificació. L’any passat, el 2009, pujava 350.000 euros
respecte del 2008, i ja hem dit que era un pressupost que va
experimentar una pujada molt considerable; enguany només
puja gairebé 25.000 euros, però i què?, si estam en temps de
vaques flaques allò lògic seria que si tot ha de baixar també
baixàs el personal. A més per què necessitam més personal si
tenim menys recursos per repartir i menys per gestionar? Allò
coherent no seria reduir aquest capítol 1 en concordança amb la
xifra global?, i procurar mantenir, per exemple, les ajudes de la
Fundació Illesport als equips, que vostè diu el contrari però els
equips que competeixen en categoria nacional veim com la
partida baixa 1.100.000 euros respecte de l’any passat, les
ajudes a esportistes destacats també baixen en 100.000 euros, i
a més no entenem..., vostè va dir ja fa mesos que volia blindar...

No, no, li parl de la memòria que vostè ha presentat, les
xifres globals d’Illesport, no li parl d’equips en concret, no li
estic parlant d’equips en concret, per favor, estam analitzant les
xifres globals dels pressupostos i en aquest cas les xifres globals
que vostè presenta de la Fundació Illesport.

Vostè havia dit que el pla de subvencions quedaria blindat,
en això es basava el famós mètode Cañellas; idò miri,
expliqui’ns-ho molt bé perquè els comptes que tenim aquí no
diuen el mateix, que una cosa és el que diuen i llavors una ben
diferent el que fan. A més, tornant al tema de personal, a la
Fundació Illesport cada anys que passa creix el personal; el
2007 la Fundació Illesport funcionava amb 7 persones; el 2009,
amb vostès, ja necessitam 13 persones, i ara per al 2010 15
persones. No sé, en aquest pas els haurà d’instalAlar a la pista del
Palma Arena, perquè a les oficines no l'hi cabran, tot aquest
personal, i a més tenint en compte que el pressupost global de
la Fundació Illesport també ha baixat.

L'Escola Balear de l'Esport gairebé manté el seu pressupost,
l'any passat va experimentar un increment notable, no sabem si
aquí també té previst pujar el seu personal, tal vegada ens ho
podria explicar, perquè amb les dades que surten als pressuposts
no tenim cap informació del que fa l'EBE. 

També volem destacar que baixen les partides per donar
suport als ajuntaments i als consells insular, bé, els consells
insulars no és que baixin, és que directament desapareixen, a la
direcció general no hi ha res, i ens estranya que després vostè
digui que vol fer una política de proximitat, que el millor és
traspassar els sous a les institucions locals i insulars perquè
puguin fer directament aquelles coses que els ciutadans
demanen d'una manera més pròxima, doncs bé, els seus
pressuposts també es contradiuen aquí amb el que vostè afirma,
perquè no saben, a veure amb aquests pressuposts del 2010 d'on
és que vostè pensa donar suport als consells insulars.

També baixa la partida de subvencions de la Direcció
General d'Esports, són aquelles que es concedeixen no només
als equips i esportistes d'elit, sinó que van adreçades al global
del teixit esportiu, també baixen. I el que ens sembla més greu
de tot és que han disminuït la partida destinada a trasllat
d'esportistes, la 4048 que baixa en 300.000 euros, i pensam i
esperàvem de vostè que respecte del que és el principal obstacle
que tenen els esportistes d'aquesta comunitat autònoma, que és
la mobilitat per poder anar a competir, tant entre illes, com des
de les illes a la península, seria una mica més sensible, i ens
trobam que no, que també baixen. Vostè està segur que de quasi
34 milions d'euros que té el global del seu pressupost, només
podrà destinar el 2010 1.700.000 euros a pagar desplaçaments?
A nosaltres no ens sembla normal.

Capítol 6, inversions, aquí ja és per plorar! Per al 2010 la
nostra comunitat disposarà d'1.855.000 euros per a
infraestructures esportives i juvenils, i d'aquests sous encara
resulta que 888.000 són per a inversions de caràcter immaterial
i que només ens queda, perquè no hi arriba, 1 milió d'euros per
a inversions reals en esports i joventut. Jo li deman, quin
manteniment d'instalAlacions pensa fer vostè a les quatre illes
amb 1 milió d'euros?, i parl de manteniment perquè parlar de
creació de noves infraestructures ens sembla que certament és
fer el ridícul.

Passaré a l'apartat de joventut, aquest és el tercer pressupost
que vostè fa, i en general podem dir que más de lo mismo, com
en matèria d'esports. Baixa el total, estam en crisi, s'ha
d'estalviar, però les partides de personal i de despesa corrent es
mantenen o pugen. Ens demanam si no hagués estat possible
contenir més la despesa dels capítols 1 i 2, vostè diu que en el
trasllat al Palma Arena, al qual duen dedicant-s'hi tota la
legislatura, per fi hi han arribat, això baixa, el capítol 2, però
pensàvem que suposaria una baixa més significativa.
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Com així cada any ens trobam que apareixen al seu
pressupost de joventut partides destinades a estudis i treballs, i
fins ara no n'hem vist cap, d'estudi i treball, tal vegada és que
vostè els fa, els guarda i no els presenta, però, quan pensen
desenvolupar la Llei integral de joventut?

I el Pla Jove, i el seu flamant Institut de la Joventut, que fa
un any que va crear, quan es parla de reduir organismes i reduir
institucions, idò bé, el que vostè ha fet aquesta legislatura, de
moment, és crear-ne. 

Ens agradaria que ens explicàs a què s'ha dedicat durant el
2009 i què pensa fer amb un pressupost d'1.700.000 euros que
té per al 2010, que pensam que són sous suficients per donar
resultats.

Quant al capítol 4 de joventut, es manté la subvenció anual
al Consell de la Joventut, congelada per vostès fa ja tres anys
consecutius, i també li demanam quines compensacions pensa
donar al Consell de la Joventut de les Illes Balears a canvi que
no vegin mai incrementat el seu pressupost, jo m'imagín que
amb aquestes reunions que ha tengut amb ells, que estaven tan
molests pel tracte que rebien del Govern i que vostè ha fet,
algun altre compromís haurà adquirit i ens agradaria que ens
l'explicàs.

El capítol 6 d'inversions en joventut pràcticament ha quedat
en res, 336.000 euros menys que l'any passat, només 168.000
euros té el pressupost per invertir en joventut el 2010, dels
quals, miri, la mateixa quantitat també és per a inversions de
caràcter immaterial, i ens agradaria saber en què es gasten
aquestes partides, tant en esports com en joventut. L'any passat
en joventut n'hi havia quasi 500.000 per a despeses de caràcter
immaterial en el capítol d'inversions, i ens agradaria saber amb
què els han gastat aquest any i amb què se'ls pensen gastar el
2010.

Del capítol 7, voldríem que ens explicàs la partida 76000 de
transferències als ajuntaments, a què va destinada, ja que té un
increment molt considerable.

I res més, això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Correspon ara la intervenció per
part del conseller per explicar totes aquestes qüestions.

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

Moltes gràcies. Com que he anat prenent notes, perdonau si
vos contest de manera desordenada, però el que vull és que
tothom se senti contestat en el que ha dit.

Començaré amb el capítol de personal. Si jo he d'obrir dues
instalAlacions noves i mantenc pressupost, és que amb menys
faig més, o amb el mateix faig més, són dues instalAlacions
noves que hem d'obrir, una molt grossa, el Palma Arena té 24
punts d'accés, que han d'estar vigilats i controlats, no és una
instalAlació feta per gestionar dia a dia, va ser una instalAlació
feta per fer un campionat del món, i a partir d'ara l'hem de
gestionar. Tenim 24 punts d'accés, 24 punts que no es poden

bloquejar perquè són les sortides d'emergència, hi ha un pla
d'emergència i diu que ha d'estar tot controlat. I no puj quasi
quasi personal, digui'm com ho faig.

Després he d'obrir una instalAlació a Manacor, i no puj
personal, digui'm com ho faig; i puj un 0,46% i em trob que a
joventut, a joventut, allà s'ha colAlocat a tot "quisqui" durant
quatre anys, i què passa?, que els sindicats se'ns tiraren al
damunt perquè hi havia titulacions per amunt, titulacions per
avall, titulacions per un costat, i què passa?, que el pla de
personal realment amb el que cobraven estava totalment
descontrolat, jo necessit quadrar les titulacions que tenen i fer
un pla de places nou, segons qui ha de cobrar més i segons qui
ha de cobrar menys. Això fa que en el capítol 1 tenguem una
modificació del 0,46%, 0,46 ni arriba ni a mig punt. No em parli
de capítol 1, perquè què vol que hi faci?, s'hi han de fer unes
coses que són necessàries.

La Secretaria General baixa un 10%, la Direcció General de
Joventut baixa un 3,67, és la que baixa menys; la Direcció
General d'Esports baixa un 10%, Príncipes de España baixa un
0,89, Calanova baixa un 15% perquè hi hem invertit molt
enguany i hi invertirem menys; total de la conselleria, baixa un
9,54. Així és com queda, no?

Per què baixam quasi 1 milió d'euros en el tema de les
ajudes als equips? Molt fàcil, el Vive Menorca ha baixat de
categoria, nosaltres li donàvem 1 milió d'euros, i ara té 1 milió
menys, què passa?, nosaltres ens vàrem comprometre a donar-li
1 milió, però ells ens han de tornar 1,5 milions, perquè va ser el
que la conselleria va avançar perquè ells poguessin jugar a
primera divisió, i ens els torna, aquest era el pacte, eren un
doblers dipositats a la Federació espanyola, i ens els ha de
tornar. Clar, el milió se'l queden i nosaltres no els ho hem de
donar, és una manera de compensar, nosaltres no el posam com
a ingrés, ells no ho posen com a despesa, el tenen ells i ja està.
D'aquesta manera tenen aquest milió i no hi ha cap problema.

Per què no hem territorialitzat segons quines coses? Miri, els
criteris són per territori, o sigui que els equips que vénen tenen
comptabilitzat si viuen a Menorca, si viuen a Eivissa, si viuen
a Formentera, aquests doblers es donen en funció del territori.

Hem fet inversions, hem fet inversions de tal manera amb el
Govern que no ens computen a nosaltres, el que hem fet ha estat
donar al Consell de Formentera, al Consell d'Eivissa i al Consell
de Mallorca que inverteixin els doblers de la conselleria com
vulguin, crec que són uns 10 milions d'euros que s'han repartit
a totes les illes de la manera més equitativa per població, tirant
na mica per avall, perquè després Mallorca en tendria molt més
que els altres, però són els consells que decideixen com ho ...,
de fet enguany tenim una sèrie de doblers en metàlAlic, per dir-
ho d'alguna manera, que ja hem pogut firmar i ja hem firmat a
tots els consells. Sé que Eivissa vol invertir una part en esports
i un 20% en matèria de joventut, però trien ells, vàrem anar a
firmar i així està; a Menorca exactament igual; i a Formentera
també triaran com ho volen fet. Jo crec que és el millor, és el
que ens vàreu demanar, que fos la gent que té proximitat la que
triï. Llavors els doblers els repartim d'aquesta manera.
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Per què hem baixat les inversions directes que no són
d'aquest pla als ajuntaments?, perquè si tenim l'altre podem tirar
..., si tenim l'altre que és molt més grossa, podem baixar de més,
a posta jo no les tenc reflectides aquí, perquè són transferències
que feim als consells, estan fetes, hi són i estan firmades, i són
per a 4 anys. En total crec que sumen 20 milions d'euros i estan
repartits, hi ha una part de tecnificació, òbviament, i hi ha una
part per a consells, i als consells les donam.

El PAS, que és la informació que donam als joves, el PAS
està ubicat a Palma de Mallorca, davant els instituts, però una
de les coses de què ens hem adonat i que hem estudiat, és que
els joves no ... el PAS és un punt d'assessorament sobre salut, i
bàsicament parla de drogues, de sexualitat, ..., bé, de coses una
mica delicades, perquè un jove no s'atreveix de vegades a anar
a parlar amb un metge o amb un especialista cara a cara. La
nostra idea en aquest punt és desenvolupar tota una xarxa
telemàtica, basat en els vídeos i en la comunicació anònima
perquè ens puguin informar d'aquestes coses. El que feim és, a
mesura que recollim cadascuna de les entrades d'informació que
ens donen, es graven vídeos, perquè realment els joves ja no
llegeixen les webs, han canviat, la web 2.0 funciona distint, i
d'aquesta manera ells s'estan desenvolupant, han fet cursos,
s'han comprat càmeres i, per exemple, si algú demana, que ho
estan demanant, si una besada pot transmetre la SIDA, sí que hi
ha possibilitats que una besada transmeti la SIDA, sobretot si
una de les persones té genives sagnants, no?, idò bé, això, que
és una cosa que demanen via telemàtica i ho demanen des de
qualsevol lloc de les Illes, perquè és via internet, perquè sí que
els joves usen internet, i això va dirigit als joves,
automàticament quan hi ha dues o tres entrades d'aquest tipus,
el que es fa és una FAQ, que és una pregunta freqüent, però en
lloc d'escriure-la, el que es crea és un vídeo en el qual
l'especialista ho diu, i el jove ho pot consultar, és la manera que
els joves consultin les coses, els joves no consulten el Google,
consulten al You Tube, manen nassos!, estam davant uns joves
que són de la imatge. I el que nosaltres intentam amb el PAS és
fer això.

També hi ha una altra cosa, feim cursos de formació de
monitors de temps lliure a tothom, a gent d'Eivissa, de
Formentera, i el PAS dóna aquesta informació a cadascun
d'aquests monitors. Aquests monitors solen ser gent jove, gent
líder, líder, una altra de les maneres que els joves consulten
informació és demanar a l'amic, al amigo enteradillo, "no, és
que a mi m'ha dit un amic que això és així", ho heu sentit moltes
vegades, no? I una de les coses que fa el PAS, juntament amb
Infojove, és collir aquests monitors, aquests líders juvenils per
donar-los la informació vertadera del que fa, perquè quan al seu
grup d'amics, al seu grup d'influència es parli d'aquest tema, ell
pugui dir la veritat. Tots aquests continguts es desenvolupen en
el PAS, que també serveix perquè hi hagi visites presencials,
però també hi ha visites per videoconferència, per si algú de
Formentera -dic Formentera perquè és l'illa més allunyada- vol
demanar si ..., doncs preguntes tan tremendes com jo he vist,
perquè són fortíssimes, hi ha una pregunta que no em varen dir
qui era, però que me la feren, que va ser "jo vull consumir
cocaïna, el que vull saber és com he de consumir cocaïna de la
manera que em faci menys mal", ostres, la pregunteta!, clar, la
vàrem respondre, li vàrem donar una sèrie de consells, primer
de tot li vàrem dir que no hi havia cap manera que no et fes mal,
però li vàrem donar una sèrie de consells, dient, home!, primer
objectiu: no en prenguis; segon objectiu: no en prenguis; tercer

objectiu: no en prenguis; quart objectiu: mira, fer una sèrie de
coses -només me'n record d'una-, quan esnifis per la dreta, al dia
següent esnifa per l'esquerra, que així et carregaràs menys el
nas, però és que li vàrem haver de dir, això és el que ens
demanen. I això està posat allà, primer de tot, òbviament
dissuadir totalment el consum de les drogues, però és que la
pregunta era aquesta, la pregunta era aquesta, i això és el PAS.
Pensau que he anat a la pregunta extrema, eh?, però és que
arribam a aquestes alçades. Vàrem fer una taula i és que hi ha
joves que reconeixen que ells tenen les drogues ficades a la seva
vida social, i hem hagut de fer aquestes mesures perquè
contestassin especialistes, òbviament el primer de tot és
dissuadir, no?

Art Jove. Bé, es canvia el format a poc a poc però es manté,
el problema és que no sabem quanta gent hi participarà de cada
... Art Jove és un programa a nivell balear, amb intercanvis, a
més, amb altres comunitats autònomes, aquí nosaltres posam el
certamen en marxa, el que no sabem és quants s'inscriuen a cada
certamen, normalment hi ha unes eliminatòries a cadascuna de
les illes i després hi ha unes finals que de vegades s'han fet a
Mallorca, de vegades s'han fet ..., jo he anat a Menorca a una
final de teatre; a una altra, supòs que Joan haurà ..., però
s'intenten fer. Moltes vegades quan es presenta molta gent de
Mallorca, fas la final a Mallorca, simplement per despeses; si hi
hagués molta gent d'Eivissa, ho faríem a Eivissa, també hem de
ser una mica ..., sobretot perquè Art Jove costa molt moure gent
i no ens hem d'enganar si hi ha set equips, set finalistes, cinc són
de Mallorca i es fa a Mallorca, t'assegures que vendrà molta més
gent perquè aquests cinc grups faran que tots els seus amics, la
família venguin, per tant el problema també és aquest, que si
n'hi ha un d'Eivissa i n'hi van set de Mallorca, els de Mallorca
no duran a ningú, i el d'Eivissa, un tot sol, durà menys gent, i
també els hem de donar l'oportunitat als joves que tenguin una
mica d'ambient on participen, perquè si això és una gelera, no
serveis per a massa.

A l'esport base el podem ajudar a través de les ajudes,
impulsant els clubs que tenguin més esport base, però ostres!, és
que l'esport base no és competència nostra, és competència dels
consells. Nosaltres mantenim les finals, mantenim els viatges
als (...) d'Espanya, que és el que feim. Abans es feien totes les
finals a un mateix lloc, ara el que volem fer és rotar-les a
distints llocs i sí que es vol rotar a distintes illes, perquè és el
mateix, a nosaltres quasi quasi ens costa el mateix, dur la
selecció de Balears que siguin 12 a Eivissa o dur la selecció
d'Eivissa que són 12 a Balears, és el mateix; a posta no tenir cap
problema en rotar, fins ara s'ha fet sempre al mateix lloc, i a
posta ha estat una de les coses que hem separat.
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Ja vaig dir al Sr. Alorda que estava disposat, si tothom hi
estava d'acord, a canviar el nom al Palma Arena, no tenc cap
problema, ha estat una de les seves reivindicacions des del
principi, però no és una cosa que hagi de decidir jo. som el
conseller d'Esports, però això és una instalAlació de tothom i si
tothom hi està d'acord, cap problema.

Del Casal d'Inca, l'Ajuntament d'Inca hi ha renunciat, però
és l'única nota que m'ha passat Joan i no em demani què més hi
ha, perquè ho desconec.

Bé, els pressuposts s'han fet per mantenir els compromisos
adquirits, bàsicament, des del punt de vista de donar estabilitats
als esports, als esportistes, als clubs i a les federacions, i no hi
haurà cap problema perquè les federacions i els esportistes els
cobrin, de fet és el nostre gran objectiu, la necessitat.

L'estructura esportiva i la tecnificació també s'han de
mantenir, és que, a veure, és el que hem posat damunt, hem
deis, els viatges, no?, que hem baixar una partida de viatges.

També a través del Carnet Jove s’han firmat convenis amb
Iscomar, s’han firmat convenis amb Acciona i Balearia, s’han
firmat convenis amb hotels; Joventut ha firmat convenis per als
albergs a la Direcció General d’Esports i estam a punt de firmar
un conveni amb una agència de viatges molt grossa, perquè hi
hagi descomptes amb el carnet jove, entre un 15 i un 20. De fet,
Acciona ens fa el 50% de descompte si ve a través de la
federació, d’un equip en el seu desplaçament i el seu material,
però no un 50%, o sigui un 50% sumat al 50% del descompte de
resident, per exemple; clar, un bitllet que valia 50, una butaca
que valia 50, que és el clàssic, li dones el 50% pel descompte de
resident, es queda amb 25, però si a més li fas l’altre 50, es
queda en 12,5.

Nosaltres no hem pogut, hem baixat una mica això perquè
els hem donat molts avantatges per altre costat i pot sortir molt
més compensat. Molts d’equips ja s’han posat en contacte amb
nosaltres, tots els esportistes treuen els bitllets i d’altres. Això,
a més, ho hem amb AVIS també, o sigui, tots els equips que es
desplacen a la península i hagin de llogar cotxes autobusos i
d’altres AVIS també els fa un preu especial.

Molts d’equips de Menorca i d’Eivissa que venguin a
competir a Mallorca tenen descomptes a hotels, a determinats
hotels, a quatre hotels exactament, i el que ja no pugui anar a un
hotel, té descomptes, que em pareix que hem fet 7 euros per dia,
pensió completa, en els albergs de la Platja de Palma i en els
albergs d’Alcúdia, en funció d’on vagin a competir, o sigui, han
baixat moltíssim les despeses.

A part de no baixar les ajudes als clubs, a part de no baixar
les ajudes als desplaçaments, a part de no baixar, el poc que
hem baixat per a l’interilles, ho hem compensat d’altres
maneres, és que al que ens hem d’acostumar és que tots fem
feina per sortir de la crisi, no és jo viuré el millor possible, com
que total m’ho paguen, no, mira, és que ara ens hem d’estrènyer
tots el cinturó i nosaltres ja hem avisat i hem donat una solució.
Una solució que a més, quan l’hem calculada, si tothom
l’empràs, encara s’estalviarien molts més doblers, parlam d’un
50 damunt el 50 de resident.

Bé, quant a les polítiques d’igualtat, jo puc parlar amb IB3,
que em digui que els homes les dones els he de tractar
exactament igual, el que em diuen d’IB3 és que ells no ho fan
per suportar l’esport, ho fan per la quota de pantalla i que quan
juga un equip masculí en té 15 de share i quan té un equip
femení en té 3, i que ells ho calculen en funció d’això.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, però bé, jo no som el director de televisió.

Jo el que sí puc fer és el que he fet: igualar les ajudes a
tothom, i el campió del món olímpic, o sigui el campió olímpic
cobra exactament que la campiona paraolímpica, hem igualat
olímpics i paraolímpics homes i dones, que això ja ho hem fet.
Jo ja li puc dir a n’Antoni. De totes maneres ara s’està
renegociant una quota de pantalla; o sigui, el que nosaltres diem
a IB3 és que a veure, si tu vols el bàsquet femení, el masculí i
no vols el bàsquet femení, doncs tu deixa que altres televisions
ho puguin treure amb imatge, no t’ho vulguis quedar tot tu. I ara
arribam a un acord amb les televisions, des d’IB3, Televisió de
Mallorca i totes les que tenim per allà enmig, on hi hagi un
calendari i que triï el que vulgui triar, però a continuació que no
bloquegi la resta. O sigui, així com ara IB3 tenia ,tot el que el
Govern tenia al seu abast era d’IB3, doncs ara ja diem que no,
que si IB3 no vol retransmetre aquests partits, hi hagi una altra
televisió que sí els pugui transmetre i d’aquesta manera la quota
de pantalla s’omple. Amb aquest avantatge és que els
patrocinadors privats, si surten a la tele, fa que patrocinar aquest
equip sigui molt més adequat.

L’Institut Balear de la Joventut puja un 5,44% i Turisme
Jove baixa un 0,65%. Bé, els estudis s’han fet, crec que ja hem
publicat les primeres taules rodones, en què hi ha hagut un
llibre, jo si vol dimarts que ve li duc un exemplar de cada cosa
perquè ho vegi. I l’estudi gros, el que és obligatori per llei crec
que s’està acabant d’imprimir i s’està acabant de maquetar i a
finals de novembre m’han dit que estaria més o menys, i ho
traurem.

Hi ha coses que són bastant característiques del que surt, o
sigui hi ha informació que et xoca moltíssim, perquè jo he vist
certs comentaris, certes frases sobre el que surt dels joves que
arriba a ser preocupant. Turisme Jove ha baixat un 0,65 i IB
Jove ha pujat un 5,44.

Hem fet moltíssim d’esforç en el Carnet Jove, però ara
començam a arrancar, de fet, li diré un detall, fins ara ens
tornàvem bojos perquè les empreses volguessin adherir-se a
Carnet Jove i ara resulta que són les empreses que ens criden a
nosaltres per estar en el Carnet Jove. Fa un moment, quan
entrava, hi havia una empresa que em deia què havia de fer per
ser a Carnet Jove. Li hem donat molta força a això, perquè
consideram que és una de les eines que podem donar als joves,
perquè, ja que no els podem donar doblers, puguin tenir una
vida més agradable.
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Primer de tot hem començat amb les grans multinacionals o
amb les empreses tipus AVIS, tipus Iscomar, tipus Acciona, que
ajuden a totes les conselleries; també amb els cinemes, ara hem
acabat de negociar amb CINESA per als cinemes de Mallorca;
amb els cinemes de Menorca i Eivissa ens costa una miqueta
més, però bé, som allà negociant. En aquests moments hi ha
descomptes en gimnàstica, en tendes de motos, en tendes de
cotxes; li puc dir, per exemple, el grup Rocha, que ens fa fer una
oferta per a tots els seus números de cotxes, Opel, Seat,
Volkswagen i d’altres, a través del Carnet Jove fa dos mesos ja
havia venut 41 cotxes. Per què? Perquè són 300 euros menys a
la compra d’un cotxe; hi ha joves que s’han comprat el Seat
León amb el Carnet Jove, de fet jo em pensava que seria una
cosa que ningú no compraria i resulta que es compren cotxes
amb el Carnet Jove pels 300 euros de descompte.

També tenim, bé, impulsam moltíssim les empreses, és a dir,
primer de tot hem anat a les grans empreses que afectaven tot i
ara, localment, començam aquesta feina. Hem parlat amb els
consells insulars perquè ens ajudin, perquè nosaltres aquí tenim
més accés a les empreses i el consells insulars tenen més accés
a les empreses d’allà; però més o menys va avançant poc a poc.
Creixem una mitjana d’uns 800 cada mes, però bé, l’esforç és
molt gros i el fem.

En Turisme Jove podem veure un per què del pressupost, jo
deia que era molt ajustat i ara és més fàcil. Mirau, quan
nosaltres vàrem arribar, la despesa del Carnet Jove, o sigui el
deute, els impagats de Turisme Jove eren prop dels 3 milions
d’euros, ho dic de memòria, si després són 2,8, no, són 3
milions d’euros; en aquests moments, clar, què passava? Eren
proveïdors del albergs i proveïdors de la conselleria i d’altres,
ningú no ens volia donar doblers. Què passa? Doncs que durant
aquest any hem anat pagant aquest deute, hem pagat el deute i
hem pagat el deute que nosaltres generàvem; en aquests
moments només tenim 1 milió de deute. Hem passat de 3
milions de deute d’impagats heretat, més 1 milió que nosaltres
havíem generat, a només tenir 1 milió de deute, clar, hem
necessitat compensar tot això, però per què? Perquè la
maquinària funcionàs, perquè és que no ens volien donar ni carn
ni llet ni res per als albergs. Clar, ara arribam a acords amb la
Conselleria d’Agricultura perquè tot aquest sobrant de Menorca,
doncs sigui la llet que emprin els nostres albergs per a quan hi
vagi la gent, i d’aquesta manera ajudar entre tots. Però és una
feina molt puntual, és una feina de moltíssima gestió i que costa
molt.

Després, l’any passat nosaltres vàrem organitzar campionats
d’Espanya, campionats de Balears, copes del món i d’altres,
abans un campionat de Balears costava, un campionat
d’Espanya de ciclisme costava 60.000 euros, ara ho fem per
prop de 20.000, 22.000. Quina és la diferència? Que nosaltres
hem incorporat tècnics a Illesport que ens ajuden a fer això, i
clar, al principi pots dir un tècnic a Illesport et costa 30.000
euros, sí, però quan ha organitzat cinc o sis campionats, que
t’has estalviat 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, t’adones que
només posant una persona més ja et surt rendible. Quan no tens
doblers per gastar has d’augmentar la capacitat de gestió; quan
vols donar avantatges amb el Carnet Jove, necessitam gent que
vagi a les empreses a cridar i que s’entrevisti i que hi vagi una
vegada i que hi vagi una altra; fins que hem arribat a un acord
amb CINESA perquè ens donàs, som l’única comunitat
d’Espanya que té el Carnet Jove a un 4,70, que té l’entrada al

cine a 4,70, de dilluns a diumenge, i som l’única comunitat
autònoma. Clar, això no ha estat cridar i dir, eh, em fas això? Sí,
d’acord, va. Això han estat reunions, reunions i reunions i algú
les ha de fer i les ha de fer la gent. Quan falla el capital el que
s’ha de fer augmentar la gestió, aposta a segons quins llocs hem
hagut d’incrementar, però és que a segons quins llocs el fet que
haguem incrementat va perfecte.

Illesport és qui dóna els doblers a Palma Arena, al Consorci
Palma Arena; quins són els administratius i els tècnics que han
augmentat a Illesport? Els de manteniment, els que pinten, els
que arreglen ..., i s’ha incorporat un electricista, un fontaner,
però clar és que el Palma Arena l’hem de mantenir, i què passa?
Doncs que, com que la conselleria és al Palma Arena, el que
fem és que aquests tècnics donen servei a tot el Palma Arena i
són els que posen les bombetes i d’altres. Hem trobat molt de
material per allà acumulat, a mi em varen dir, jo sempre m’he
queixat que el Palma Arena és fosc i que necessitàvem, el
vespre fosc, per fora, a dins hi ha una lluminària, però per fora
és fosc. Però és que ara hem trobat 29, hem trobat per allà, per
un magatzem, quan hem començat allà, 29 faroles; bé, doncs ara
tenim una persona, aquest grup de manteniment posen les 29
faroles. Perquè clar, podríem fer una altra cosa, podríem
contractar una empresa que ens posàs les faroles, però jo crec
que a la llarga ens sortiria més car, i això és una de les coses que
hem fet.

A més, jo crec que dir que el capítol 1 s’ha d’abaixar, jo
tampoc entenc per què; o sigui, s’ha d’abaixar si la gent que fa
la feina la fa mal feta o no la fa; s’ha d’abaixar si llevam
serveis; s’ha de llevar si és un “colAlocadero”, però si no es un
“colAlocadero”, si donam més servei que mai i la gent és
rendible, per què diem que el capítol 1, que el capítol 1, que el
capítol 1? És que el capítol 1 és la gent que gestiona i que fa la
feina; el que hem de veure és si realment tota la gent que és a
capítol 1 fa la feina que ha de fer, i això, això de dir que en
temps de crisi s’ha d’abaixar el capítol 1, home, si diem que no
hem de crear llocs d’atur, que hem d’aguantar, és que baixar el
capítol 1 és treure gent fora, tal vegada gent fora que fa la feina
ben feta, i jo no ho entenc, o sigui, mai no ho he entès, crec que
és un tòpic, el capítol 1 i el capítol 2.

Vostè em diu, no, és que el capítol 2 no baixa, és que els
manteniments van al capítol 2, jo necessit mantenir qualque
cosa de capítol 2. Per què? Perquè si no a Calanova, per
exemple, que és un port esportiu, que té vaixells, que té la mar
que li pega tot el dia, la seva agressivitat, si jo no tenc capítol 2
arribarà un moment que Calanova anirà per terra, necessit
mantenir el capítol 2. Una altra cosa és que el capítol 2 l’empri
per fer segons quines coses, però la despesa corrent jo crec que
a la meva conselleria no malgastem res, aposta he de defensar
el capítol 1 i el capítol 2.

Però és que a més em diuen: no, és que el capítol 2 de la
secretaria baixa molt. Clar, baixa, però no baixa una burrada,
però és que assumeix la vigilància i la neteja del Palma Arena;
ostres, és que sabeu què ens costa fer nets els vidres del Palma
Arena, els vidres? 3 milions de pessetes cada vegada que els
fem nets; per què? Com que són 20 i busques de metres
d’alçària, amb una coberta que fa que la gent no es pugui
despenjar amb corriola, perquè hi ha la coberta, ha de venir una
grua que puja i veus el tío amb la grua fent, bé, això dels cotxes,
però damunt una grua, i hem de llogar la grua. És que no hi ha
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altra manera, perquè no hi ha una manera d’accedir als vidres
per mor de la plataforma que hi ha. Però jo amb això no hi puc
fer res, o sigui, o això o els tenc bruts, i miri que els hem tengut
bruts, bruts. Jo l’altre dia, quan hi vaig anar, deia: fantàstic, veia
el que hi havia darrera, hi va haver qualcú que em deia que es
pensava que els vidres eren “tornasols” d’aquests, però bé, ...,
és el que passa i ho tenim i ho fem, i no ens hem de queixar
tampoc d’això.

Bé, això del Bàsquet Menorca ho he dit, el milió d’euros que
baixam ho baixam per això.

Baixarem molt, miri, nosaltres hem arribat a un acord amb
els consells i és que tots els esdeveniments que no siguin
singulars i bàsics per al turisme, perquè siguin emblemàtics els
haurem de deixar fer, o sigui la carrera del pollo no la farem,
és que de qualque lloc hem de llevar els doblers i aposta tots
aquests convenis que teníem amb els consells per fer aquest
tipus de coses, doncs no ho farem. És ver que Turisme ens passa
una sèrie de doblers perquè puguem mantenir totes aquestes
ajudes turístiques que tenim, totes aquestes ajudes a
esdeveniments que turísticament ens serveixen, i aquí sí que
farem un esforç per mantenir-ho; però és que moltes vegades la
conselleria estira de doblers. Per exemple, el Princesa Sofia, hi
ha ajuntaments que tenen problemes econòmics, hi ha altres
institucions que tenen problemes econòmics i l’hem d’assumir
nosaltres, i ara l’ordre que li he donat a la meva secretària és
que, mira, cerca 100.000 euros, perquè és el que falta per
quadrar els comptes dels darrers dos anys del Princesa Sofia
perquè el puguem fer. Però bé jo crec que el Princesa Sofia és
una cosa que hem de mantenir, perquè és que som líders
mundials; està considerat pel Comitè Olímpic Espanyol com el
millor esdeveniment esportiu cíclic, o sigui anual, que es fa a
Espanya, el millor esdeveniment esportiu. Tots els que han estat
campions olímpics, tots els que són campions olímpics i tots els
que seran campions olímpics hi participen. Bé, doncs, mira, en
això sí que farem l’esforç. En el que no farem l’esforç serà per
la carrera del pollo, doncs mira, jo ho sent molt, ja m’agradaria
a mi, perquè em ve l’organitzador de torn i em munta uns
embulls de nassos, però bé, estam en crisi.

Aposta dic que aquests pressuposts hem intentat que siguin
uns pressuposts el més justs possibles al tronc i a la base, perquè
l’any passat vaig dir que amb 3 milions més estava encantat;
clar, però és que també havíem de pagar moltes coses que
teníem penjades, que encara en tenim, de penjades, però ens va
donar una mica de gano i sobretot una capacitat de negociació
amb els proveïdors que fins ara no teníem.

Bé, ja està, crec que ho he contestat tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Correspon ara un segon torn
d’intervencions per part dels grups parlamentaris que ho
solAlicitin.

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per compartir i agrair les
explicacions que ens ha donat, evidentment mirarem de
demanar-li més precisions sobre aquesta renúncia de
l’Ajuntament d’Inca. A la resta agrair-li les explicacions.

I només dos puntets, un, que efectivament a la meva
intervenció no havia apuntat aquest suport al Consell de la
Joventut i crec que, malgrat les dificultats de la conselleria,
també l’animam, com l’any passat, a intentar fer un esforç. No
és una qüestió sensible pels recursos que gestiona i creim que
realment la tasca també que la societat civil contribueixi, faci
també de matalàs i dinamitzi aquesta tasca que fa la institució,
creiem que sempre és positiu.

I per l’altre vent, clar, la frase que a Joventut es colAlocava
a tot “quisqui” realment m’ha arribat i crec que és important
també animar-lo que si ha de fer qualque tipus d’estudi o de
valoració de la colAlocació o de la manera com s’ha incorporat
la gent a qualsevol de les empreses públiques o dins Joventut,
que precisi, en el moment que trobi oportú, supòs que no pareix
que avui sigui el moment més adequat, però en tot cas sí que el
convit que acabi d’arribar al bessó d’aquesta denúncia pública,
entenc que vostè ha fet, i que en traguem entre tots les
conseqüències adients, de caràcter jurídic i de tot ordre, que
s’escaiguin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, bé, gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per agrair les
explicacions que s’han donat i únicament fer dues
consideracions. La primera, ha fet el plantejament, contestant
una mica al plantejat pel Grup Popular sobre el tema del
transport i únicament voldria reflexionar que seria tal vegada
important que els mateixos acords a què s’arriba en transport
marítim, que jo crec que és un exemple i és bo, però que només
ajuda a viatges entre illes, als clubs, perquè no crec que, excepte
qualque equip d’Eivissa, que tal vegada l’agafi per anar a
València i poca cosa més, crec que seria bo que una de les
despeses més importants pogués arribar amb alguna de les
empreses que operen amb avió. Crec que aquest seria el repte i
simplement el volen animar a això.
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No em vull fer pesat en una qüestió, però entengui'm, vull
dir que moltes vegades un se sensibilitza amb un tema en funció
que hi està prop i estic prop de l’esport femení i li vull dir que
crec que no m’ha entès. No parl d’IB3, parl que vostè com a
conseller té una lluita molt polida que és mirar d’equiparar
l’esport en igualtat de gènere. Aquesta és una feina molt més
complexa que ha de convèncer el conjunt de la societat.

Li posaré un exemple que és molt senzill d’entendre. Vostè
agafa qualsevol dels diaris que surten els dilluns i veurà Pavelló
X, 200 persones, Pavelló Y, 200 persones, tractament
informatiu de qualsevol mitjà de comunicació privat a les Illes
Balears el doble per a l'esport masculí i l’ha vist la mateixa gent.
Això és una feina, s’ha de fer molta política per convèncer la
societat, els editors dels mitjans de comunicació, molta gent per
convèncer-la d’això i aquesta d’alguna manera és la prova que
és molt més difícil de posar de manifest damunt dels mitjans no
escrits, però li podria constatar que els mitjans escrits prioritzen
d’una manera -i amb perdó dels que em sentin- escandalosa
l’esport masculí. Això és una manera... el masclisme incorporat
dins el món de l’esport com en altres branques de la vida
pública o de la vida privada.

Per tant, simplement el vull animar a una feina que crec que
és molt lloable, aconseguir l’equiparació de tractament a molts
d’àmbits, és a dir, tenim grans esportistes com Marga Fullana,
per exemple, o una gran esportista que va ser Cati (...), medalla
d’or a Estats Units. Per tant, tot això hem d’aconseguir que
tengui el mateix tractament, la mateixa sensibilitat per part de
la població.

Quant al tema d’IB3, crec que és un tema puntual i el
deixarem, però li diré que el share que ells diuen, aquesta
paraula anglesa, té una gran part de mentida i quan donen
l’explicació, li diré que el partit final de la Copa de la Reina
segons IB3 el varen veure 100 persones i, això, només es veia
a dos bars d’Eivissa. Per tant, què és el que passa?, que com es
manegen pels shares aquests, crec que es diuen, idò és al
conjunt de les Illes Balears. 

Què és el que passa? Que quan juga el Sóller, idò si només
a Sóller n’hi ha un i un a Alcúdia i un a no sé on més, és molt
difícil tenir un termòmetre correcte amb els pocs termòmetres
-i em perdonarà l’expressió- que tenen, perquè normalment es
veu a llocs d’una concentració de població. Què és el que li vull
dir amb això? Quan juga el PDV probablement a Mallorca o a
Menorca no ho veu ningú, però a l’illa d’Eivissa està ple de gent
veient això i això no ho reflecteix l’estadística que té IB3 i passa
el mateix amb el Vive Menorca. Per exemple, quan juga el Vive
Menorca probablement a Eivissa ho veu molt poca gent i les
televisions de Menorca, de Maó i de Ciutadella, totes juntes,
estan plenes de gent veient el Vive Menorca.

Per tant, aquesta informació que li dóna IB3, posi-la en
remull. Únicament l’anim, no a una qüestió amb IB3 o amb
turisme, sinó que l’anim a una feina de molt més llarg abast i
estic segur que hi ha molta gent i molts d’equips femenins i
moltes esportistes femenines que li agrairan per mor que hi ha
una certa indignació i impotència en l’esport femení.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, si és possible
no em renyi tant ni em posi males cares, si els seus pressupostos
són de pena no és culpa meva. Escolti el que li diu el Sr. Costa
que avui sembla que va ben encertat en les seves declaracions
i té raó amb això darrer que li ha explicat. 

Bé, avui hem descobert que del Palma Arena li vénen tots
els problemes i que del Carnet Jove li vénen totes les solucions,
almenys ens alegram que dos anys després d’estar pel Palma
Arena hagi trobar vostè les faroles. 

Quant a personal li he de dir que ens fa unes explicacions de
fets consumats com si vostè no hi tengués, una vegada més, cap
responsabilitat. Miri, quant a Esports, la seva resposta és que és
inevitable pujar en matèria de personal perquè com té el Palma
Arena l’única solució que hi havia era posar més personal. 

De Joventut ens diu que nosaltres posàvem a tot "quisqui",
que és que vostè no ha colAlocat ningú? Li sona allò d’una
trentena de persones, o és que vostè tampoc no en pot acomiadar
cap si troba que no són necessaris? Una vegada més no sé què
fa vostè aquí, vostè no és el conseller, vostè és un alt funcionari
que sembla que li donen els fets i vostè asume, acata, però no
mana.

Partides d’inversions als consells. Ens diu que hi ha un altre
pla firmat, m’agradaria que em digués als pressupostos on
apareix reflectit aquest pla i si no hi és idò doni’ns un poc més
d’informació perquè és clar no hi podem arribar de cap de les
maneres i ens alegraria certament que fos veritat que existeix.

També ens diu que aquests pressuposts s’han fet per
mantenir els compromisos adquirits amb el teixit esportiu. Miri,
les subvencions baixen, ho digui com ho digui, però les
subvencions baixen. Certament sí que és veritat que hi ha el
tema del Menorca Bàsquet que s’ha baixat la seva subvenció,
però, i la baixada de 100.000 euros als esportistes d’elit també
de subvencions d’Illesport?, i els 300.000 euros menys que hi ha
de les subvencions de la Direcció General d’Esports que vostè
obri en diverses convocatòries al llarg de l’any a federacions i
a clubs? També han baixat. 

Reiteram la baixada dels 300.000 euros a la partida dels
desplaçaments. Pens que per molts d’esforços que facin el
Carnet Jove no serà la solució a tota la problemàtica de
desplaçaments d’esportistes i clubs d’aquestes illes o almenys
el primer any, tal vegada quan duguem uns anys de rodatge i
tothom ho sàpiga i tothom hi tengui accés i ho utilitzi tal vegada
sí que serà una ajuda important, però d’entrada pensam que no
serà així. Per tant, no ens digui que aquests pressupostos, amb
tota aquesta baixada de subvencions i ajudes, el que fan és
garantir i blindar les ajudes i el suport al teixit esportiu de
Balears perquè consideram que no és veritat.
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També per aquí la Sra. Mayans, li ha dit que aquests
pressupostos no estaven territorialitzats, trob que això Sra.
Mayans és una mentida, sí que estan territorialitzats, 90% per a
Mallorca, 5% per a Eivissa i Formentera i 5% per a Menorca, o
és que Sra. Mayans no ha sentit vostè quan el conseller ha
explicat les ajudes a esdeveniments esportius? Ha citat la
Challenger de Mallorca i el Princesa Sofia, la carrera del pollo
que no sé on la celebren, no sé si al seu poble la fan, però
sempre que sigui d’altres illes, els esdeveniments esportius, ha
deixat ben clar que ja ho ha acordat amb els consells escolars
que no tendran cap suport.

Trob que això no és la manera més encertada d’enfocar el
tema perquè si els esdeveniments esportius tenen importància en
l’àmbit turístic i tenen beneficis i són positius  haurien de ser
per a totes les illes i si el Govern s’implica en els grans
esdeveniments d’una illa estaria bé que aquesta implicació
pogués arribar a les altres tres.

Em sap greu dir-li avui... bé, també hi ha un altre tema, el
tema d’inversions immaterials, no m’ha contestat, li he demanat
tant en el cas d’Esports com de Joventut, a què els havien
destinat el 2009 i a què es destinarien el 2010 i no ens ho ha dit.

Li dic que em sap greu dir-li-ho, però crec que vostè avui no
ha vengut aquí a fer una anàlisi pressupostària. Ha vengut trist
per aquests pressuposts que sembla que li han tocat per sort i el
que ens ha contat és una relació d’anècdotes, que no me
molestaré a repetir perquè els ha contat amb molta de gràcia,
però creim que bàsicament l’explicació dels pressupostos de la
seva conselleria hauria de tenir una mica més de nivell, a més
ja que els comptes no ens agraden, almenys que l’explicació
hagués estat una mica més a l’alçada del que és el Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. En darrer lloc intervé, novament,
el conseller per contestar.

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

Moltes gràcies. Jo volia explicar, primer de tot, Sr. Alorda,
quan dic que s’ha contractat tothom és ..., quan nosaltres vàrem
entrar una de les coses que ens varen demanar els sindicats era
que tenguéssim una plantilla de llocs de feina definint grau,
titulació, etc., això no hi era, això ho hem hagut de fer. En el
moment que ho hem aplicat hi havia gent que cobrava i que feia
feina com a titulat superior i cobrava un altre tipus de feina. Es
va haver de fer un estudi -el tenim fet, si vol l'hi puc passar- on
definíem cada lloc de feina de l’institut i de Turisme Jove i
ubicàvem cadascú al seu lloc amb, diguem, la retribució salarial
que tenia per antiguitat, tipus de feina, titulació, etc. Això he dit,
quan nosaltres vàrem arriba i per què cobres això?, ah, no ho sé.
Clar, els sindicats vengueren i ens varen dir que arregléssim
això i nosaltres ho hem arreglat. Aquí hi ha hagut moviments
dins de la composició del capítol 1 o de l’augment del capítol 1,
destinat a això.

Bé, ja parlaré amb IB3 del tema, estic segur que és bo, jo
crec que ..., l’altre dia vaig estar molt content quan Núria
Llagostera va guanyar el màster de Qatar. Per què? Doncs,
perquè estava content per dues coses. Una, perquè parlaven de
tennis, i dues, perquè aquesta vegada no parlaven de Rafel
Nadal, amb totes les ganes de parlar amb Rafel Nadal, però,
almenys, parlaven d’una esportista que també havia destacat en
tennis i era una alegria. Em record que li vaig telefonar aquell
dia, li vaig dir, va firmar i ja està. Jo també hi estic d’acord.

Miri, Sra. Palau, al final tenc 34 milions d’euros i he de
repartir 34 milions d’euros i seria molt irresponsable, si vostè
em diu, pugi aquí, pugi aquí, pugi aquí, em digui d’on puc
baixar perquè jo no puc baixar. Jo no puc pujar d’un lloc i
baixar de l’altre. Clar que m’agradaria donar a tots els equips tot
el que volguessin, clar que m’agradaria pagar a tots els
esportistes, clar que m’agradaria tenir universitat gratis, tot
gratis, per als joves, però no puc. Ser gestor significa tenir uns
doblers i decidir on els poses, i nosaltres hem fet no el que hem
considerat sinó el que amb la societat civil que nosaltres
manegem hem acordat. 

Amb el Consell de la Joventut hem parlat i hem arribat a un
acord, ens mantens la subvenció, ens pagau el lloguer, ens
pagau amb retard el lloguer i, a més, ells necessitaven en aquells
moments passats una sèrie de cursos de monitors de socorristes
per poder adaptar-se a la normativa que surt que cada curs que
tengui qualque cosa a veure amb (...) de monitor que no el tenim
també ho vàrem pagar nosaltres i ho vàrem organitzar. Amb el
Consell de la Joventut, arran d’una reunió que vàrem tenir, sí
que hem arreglat i sí que feim feina conjuntament.

Amb el tema dels estudis, aquest dimarts, Joan em donarà
dos llibres perquè vegin els resultats de les taules rodones fetes
amb problemàtiques que hem decidit entre tots, Consell de la
Joventut inclòs, i que es varen fer taules rodones amb
especialistes per donar informació. Aquesta informació l’hem
recollida i l’hem passada a cada una de les conselleries que
tenguin qualque cosa a veure. Hi havia política d’habitatge, ho
hem passat a la Conselleria d’Habitatge dient, mira, això opinen
els joves, aquests són els problemes. Crec que és una de les
coses que hem de fer quan són transversals.

Jo no venc aquí a divertir-me amb els pressuposts, són uns
pressuposts que fan devers dos mesos que no em deixen dormir
perquè jo sé què em jug. Jo venc del món de l’esport i tenc
molts d’amics que encara són joves i m’estic jugant el meu món
i m’estic jugant el món dels joves. Sé el que he fet. No venc
amb gràcia, no venc a dir al Parlament, però tampoc no
m’agrada que venguin a dir-me segons quines mitges veritats,
direm.  Que em diguin que jo no ajud els altres consells, crec
que és la primera vegada que un conseller cedeix el
protagonisme als presidents dels consells, que no són del seu
partit, perquè decideixin on volen invertir. Sí, jo podia invertir,
sí, ..., doncs se'n vaig vostè a Menorca i que li diguin com es
varen invertir els doblers a Menorca quan hi havia dos partits
diferents que governaven. Li he de dir? No, però a Eivissa
governaven els mateixos.
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Jo sí que he dit, els doblers no els invertiré jo, no aniré a fer-
me la foto jo, et don els doblers i els inverteixes on millor els
pots invertir. Això no és agafar la territorialitat, canviaré el tema
de la territorialitat, jo som d’Unió Mallorquina, nosaltres sofrim
la territorialitat respecte de Madrid. Jo no faré el que em fa
protestar. Quan nosaltres hem fet els equips i vàrem repartir les
ajudes, també em vàreu dir que si jo afavoria els equips de
Mallorca, de Mallorca, de Mallorca, i jo vaig llevar els
contractes privats, sota mà, que hi havia en els equips de
Mallorca i els doblers els vàrem repartir, i ara resulta que hi ha
equips d’Eivissa i de Menorca que tenint pitjors resultats
esportius que els de Mallorca cobren més, i cobren més per
l’efecte de la insularitat. Quan s’han sumat tot els doblers al
final s’adonen que això és així. I això és el que hem fet. Jo no
he tractat per illes, he tractat com a esport perquè el problema
de l’esport és que no és insular, hem fet criteris de tot, repartim
els doblers amb criteris. 

Quan no sabem com invertir a Menorca o a Eivissa donam
els doblers als consells perquè ho decideixin, ho pagam
nosaltres, però ho decideixen ells. Jo no tenia ni idea que hi
havia unes cases a Menorca per allà perdudes que estaven a punt
de caure en terra perquè eren una escola de la república i que
ells volien fer un centre a Formentera. Jo vaig anar al president
del Consell de Formentera i li vaig dir, mira, aquí tens els
doblers i ja em diràs amb què vols que els gasti i el conveni és
aquest, li puc passar còpia de tots els convenis. Nosaltres tenim
els doblers i ells proposen. Així és com ho hem fet. 

Entengui que això és el Parlament i dir coses que jo no he
fet, i sense demostrar-ho, tampoc no es pot deixar de respectar
perquè si em diuen que jo no he tengut en compte la insularitat
de les altres illes quan sí l’he tenguda en compte, i ho puc
demostrar perquè així ho hem fet amb els criteris, amb la
manera que hem invertit, amb els temes de les ajudes, ho farem.
Jo no tenc la culpa que Formentera, tal vegada, no tengui un
Princesa Sofia, però, què faig? perquè Formentera o perquè
Menorca o perquè Eivissa no tenguin un Princesa Sofia, em
carreg el Princesa Sofia de Mallorca? 

Hi ha clubs nàutics a totes les illes, és bo que promocionem
l’esport de la vela a totes les illes, però allò que no puc fer és si
a Menorca, si a Eivissa, si on sigui hi ha un acte que és molt
important és clar que aquell conseller ho mantendrà. Jo sé que
la consellera d’Economia inverteix en una passarelAla de joies,
de bijuteria, i és a Eivissa. Només faltaria que jo li digués,
escolta, ho fas mal fet perquè ..., no, és que si és allà, és allà, ara
estam en crisi, ara no hem d’inventar, ara hem d’aguantar el que
tenguem. Si jo tenc aquí el Princesa Sofia, doncs ho tenc aquí,
si vostè em digués, no mira, ara tenim dos milions d’euros i hem
de promocionar nous esdeveniments esportius, val, jo li dic,
perfecte, anam a fer-ho a totes les illes, però ara és aguantar el
que tenim i hem d’aguantar el millor, no perquè jo tengui
aquesta illa aquí me l’hagi de carregar perquè no en tengui una
altra. Això, al final, és el Govern de les Illes Balears. 

Així com jo cedeix doblers perquè altres puguin fer accions
a altres llocs i es puguin fer plans econòmics tal vegada a l’illa
de Menorca perquè està més afectada amb el tema del camp ,
etc., igual és doblers que em lleven a mi per enviar cap allà. Jo
som solidari d’aquesta manera també, però és el conjunt total,
no és només ..., és que si vostè fa aquí, ho hem de veure en
global. Jo he deixat d’ingressar doblers per ajudar que altres
conselleries poguessin fer polítiques d’impacte a altres llocs,
altres llocs que són Eivissa, Menorca i Formentera. Jo ja he
donat aquests doblers i a posta m’han baixat a mi més. 

I a posta defens aquest pressupost, no el de la meva
conselleria, defens el pressupost del Govern de les Illes Balears
perquè crec que són uns pressuposts que són coherents i que tots
feim pinya perquè tot vaig bé. Jo també podria dir, no el vull
fer, el Princesa Sofia, que el faci Turisme, però gràcies que jo
faig el Princesa Sofia tal vegada Turisme pot fer una altra acció
a una altra illa que li vagi millor, en aquest cas, en qualque cosa
que té significat per a ells. Crec que és això, hem de veure el
pressupost en conjunt, no el pressupost només hem de dir, és
que vostè ha fet això aquí, he fet això aquí perquè ja hi era i no
m'ho vull carregar

Hem fet tecnificació. Hem anat a parlar amb els presidents
del Consell d’Eivissa, el de Menorca i el de Formentera, teniu
els doblers i feis el que millor vos vagi, a vosaltres, perquè si ho
faig jo m’equivocaré. 

També sap greu que diguin segons quines coses quan la teva
tendència ha estat una altra, i a més una tendència que es pot
demostrar.

Bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, per
la seva presència i la del seu equip.

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