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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Por Francesc Fiol, Encarnación Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

EL SR. COSTA I SERRA:

Si em permet, Sr. President, ha sortit un segon, Joan Boned
substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam el primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en les preguntes RGE núm. 11414 i 11417/09. 

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Presidència, Albert
Moragues i Gomila, acompanyat per membres de la seva
conselleria.

I.1) Pregunta RGE núm. 11414/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura del Consolat argentí a
Mallorca.

Per formular la pregunta 11414/09, relativa a l’obertura del
consolat argentí a Mallorca, té la paraula la Sra. Encarnación
Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, bienvenido, y su equipo, y mi pregunta es cuándo
tendrá lugar la obertura del consulado argentino en Mallorca.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em sap greu però no
li puc contestar amb la concreció que vostè em demana. No ho
sabem, realment no sabem quan es produirà l’obertura del
consolat argentí a Mallorca. Per diverses raons. Primera, perquè
aquesta és una competència, com sap, exclusivament estatal, i
per tant són els estats en aquest cas involucrats, que són l’Estat
espanyol i l’Estat argentí, que han de decidir posar en marxa un
consolat amb tota la problemàtica administrativa, burocràtica i
política que açò du per endavant.

En tot cas el compromís del Govern, que es va contreure
durant l’anterior legislatura, nosaltres l’hem mantingut, l’actual
govern l’ha mantingut, i en aquests moments té cedits uns locals
per a la ubicació de l’esmentat consolat. Vull dir que la cessió
formal d’aquests locals es va produir dia 18 de juny de l’any
2008, amb una acta de cessió dels locals que va ser remesa a
l’ambaixada argentina a Madrid, i d’aquest document o
d’aquesta gestió no hem tingut resposta fins dia 9 de juliol del
2009, mitjançant una carta de la mateixa ambaixada a la qual es
proposava al Govern incloure a l’acta de cessió una clàusula per
la qual l’ambaixada, arribat el cas, pogués fer obres de
condicionament dels locals, cosa a la qual vam respondre
perquè evidentment el contracte de lloguer dels locals que li
hem posat a disposició ja ho tenia contemplat.

He de dir que també per part de l’ambaixada argentina se’ns
va demanar que s’inclogués reserva i garantia d’immunitat,
reconeguda pel Tractat de Viena, perquè sabem que açò forma
part de l’estructura diplomàtica, o formarà part quan ho posem
en marxa de l’estructura diplomàtica d’un estat estranger, i per
tant se li han d’estendre aquestes garanties, però òbviament no
som nosaltres que hem d’incloure açò i vam remetre aquesta
petició al Ministeri d’Afers Exteriors espanyol.

He de dir que fins aquests moments no hem sabut res més,
i com a informació extraoficial li he de dir que des de
l’ambaixada argentina ens han anat informant, al Govern i als
colAlectius argentins a Balears, de la progressió de l’expedient
a l’administració argentina, que ens diuen que ens diuen que va
a bon ritme, però evidentment el ritme argentí i el ritme
espanyol segurament deuen estar compassats de manera distinta
perquè fa prop de dos anys que ho tenim tot acabat, i per tant
esperam que encara el Govern argentí decideixi posar-ho en
marxa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra.
Encarnación Pastor en un torn de contrarèplica, de rèplica,
perdó.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, le acabo de
hacer una pregunta que se ha venido repitiendo a lo largo de
estos dos años y medio ya de legislatura del Govern del pacto en
este parlamento, en esta misma sala, en muchas reuniones de
asociaciones de ciudadanos argentinos, y en muchas ocasiones
la ha hecho esta diputada que le habla, la última vez me parece
que fue antes de ayer.

Le aseguro, Sr. Conseller, que me gustaría que fuera la
última vez que le tenga que hacer esta pregunta, porque sería
una buena señal. Mientras tanto comprenda que no me queda
más remedio. A lo referente a las competencias, que usted dice
muy bien que las tiene el ministerio, estoy de acuerdo, pero se
pueden hacer muchas cosas, se puede insistir mucho y de hecho
lo hemos hecho y prácticamente estaba resuelto el tema para en
muy poco tiempo hacer posible ese consulado aquí en la
anterior legislatura. Le aseguro, Sr. Conseller, que me gustaría
que fuera la última vez, de verdad, de tener que hacerle esta
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pregunta. Mientras los ciudadanos argentinos sigan teniendo la
necesidad de viajar a Barcelona para hacer cualquier gestión
relacionada con su país o el nuestro que requiera
obligatoriamente un trámite consular, no nos queda más
remedio que seguir insistiendo, y no tenemos duda de que ha
trabajado en este tema, Sr. Conseller, pero nos preguntamos si
ha puesto usted todo el empeño necesario.

Desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que siga
trabajando para conseguir el consulado argentino, tan necesario
no sólo en Mallorca, sino también en Menorca, Ibiza y
Formentera. Y no lo haga usted sólo cuando esta diputada se lo
recuerda; la última vez que lo hizo fue a raíz de una
intervención mía en esta sala; usted me parece que a los dos o
tres días salió con unas declaraciones que era eminente ese
consulado aquí. 

Sr. Conseller, son casi dos años y medio de legislatura del
pacto, como he dicho antes, y los ciudadanos argentinos
necesitan resultados y no pueden seguir padeciendo el tener que
desplazarse a Barcelona cada vez que necesitan cualquier
documento consular. Su situación se ha agravado con la crisis
económica, y la falta de que se les reconozcan sus derechos a
los descuentos aéreos y marítimos, que ya va siendo hora
también. Hemos repetido en múltiples ocasiones que la
presencia de los consulados en nuestra comunidad no sólo sirve
y es necesaria para que los ciudadanos de los países que
representan tengan los servicios necesarios, sino para la
convivencia, la relación entre los ciudadanos y que ésta sea
cordial. Se nos está yendo en muchas ocasiones de las manos
esa convivencia y yo creo que hay que hacer todo lo posible
para que ésta sea lo más cordial que pueda ser.

Como usted mismo ha reconocido en sus reuniones con el
cuerpo consular, los ciudadanos de cualquier país no pueden ser
objeto de discriminación. Sr. Conseller, trabaje usted para
conseguir que esa discriminación no se siga dando en nuestra
comunidad y que los ciudadanos argentinos no estén
discriminados. Insista, dialogue, exija y consiga que el
consulado argentino sea una realidad lo antes posible. Lo hemos
hecho en la anterior legislatura y nos ha dado buenos resultados
con distintos consulados, y no espere a que vengan unas
elecciones para seguir prometiendo la inminente apertura de
este consulado que no se ha conseguido en cuatro años de
legislatura, sobre todo cuando se habían hecho esfuerzos en la
anterior y estaban tan cerca de conseguirlo. 

Cuente con la ayuda de nuestro grupo, que creo que todos
estamos de acuerdo en esa necesidad, ¿o no? Le ofrecemos
nuestra ayuda sincera en ese sentido, no dude de que la tendrá,
y sólo queremos demostrarle que eso será así si la necesita. No
queremos seguir oyendo declaraciones como la de la Sra.
Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
manifestando: “Parece que el mes que viene -refiriéndose a
marzo- ya estará funcionando en la avenida Argentina”. Ni ha
sido en el mes de marzo ni tiene que ser en la avenida
Argentina. Mire, Sr. Conseller, póngase de acuerdo, hagan una
verdadera acción de gobierno, no actúen por separado, unan sus
competencias, no sigan manejando sin contrastar información,
y esto supone que los ciudadanos tengan promesas que nunca se
cumplen. Existe una imperiosa necesidad del consulado
argentino en Baleares y usted tiene que mediar para hacer que
los que tienen el poder de decisión lo efectúen lo antes posible

para que esto sea una realidad. Cuente con toda nuestra ayuda
en ese terreno. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Bé, ha plantejat moltes coses, algunes
d’elles absolutament colAlaterals, amb les quals li he de dir, Sra.
Diputada, que no hi estic en absolut d’acord, però com que no
són causa que em dugui aquí, idò ho deixaré per a una altra
ocasió. 

Li vull dir algunes coses, de totes maneres. Primera, que el
Govern no va prometent l’obertura del consolat; el Govern ja ha
fet totes les gestions i a més les ha fetes d’acord i al costat de les
associacions argentines a Balears. Totes, a diferència del que va
passar l’altra vegada, a l’anterior govern, aquest local que està
ofert formalment, cosa que tampoc no va fer vostè, també els ho
vull recordar, el local que està ofert formalment va ser visitat i
es va donar el vistiplau per les associacions argentines, que van
ser les que han fet la pressió sobre el consolat argentí de
Barceló, sobre l’ambaixada argentina a Madrid i sobre el
Govern argentí a Buenos Aires, però ho han fet conjuntament.
Per tant totes les decisions que s’han pres per part del Govern,
acceptant l’acord que vostès van prendre a l’anterior govern,
també ho vull recordar. Per tant nosaltres no anam prometent
l’obertura, hem dit clarament als argentins que l’obertura es
produirà quan els dos països que han de donar el vistiplau a
aquesta operació ho facin, i açò està en mans d’Argentina, no en
mans ni d’Espanya ni en mans del Govern de les Balears. Jo
vull que quedi absolutament clar i a més no és el que vostè diu
que nosaltres anam prometent l’obertura, nosaltres hem dit,
repetim i repetirem totes les vegades que falti, i esper que vostè
m’ho pugui tornar a demanar, m’agradaria més que no passàs
però si passa, m’ho torna a demanar, jo li tornaré a dir el mateix,
i jo li vull agrair, a més, les preocupacions que té perquè aquesta
qüestió es resolgui. Primera qüestió.

Segona qüestió. Home!, potser també valdria la pena que
explicàs vostè per què tant d’interès que s’obri el consolat
argentí, quan hi ha altres nacionalitats, nacionalitats que tenen
una representació molt més gran de població. Hi ha algunes
poblacions més importants a Balears que no tenen representació
consolar, i jo, que conegui, no han fet vostès, ni abans ni ara,
cap gestió perquè aquestes comunitats tenguin representació
consolar. Amb açò què vull dir? Home, vull dir que
efectivament les polítiques de presències consolars a l’Estat
espanyol, com és natural, formen part de les polítiques bilaterals
de l’Estat, i evidentment no basta que una comunitat autònoma
o una comunitat d’emigrants demani la presència d’un consolat,
no basta perquè açò forma part de la política exterior dels
països, que sol ser bastant complicada. Per tant jo li vull
recordar que aquí hi ha presències, assentaments tan importants
com del Marroc o de l’Equador que superen amb escreix la
presència dels argentins, amb escreix, i que jo conegui no han
fet cap gestió per tirar endavant aquesta qüestió.
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Tercera cosa que vull dir, i acab, Sr. President. Per resoldre
precisament els problemes que sabem tots que es generen a les
comunitats immigrants en el territori, hi ha una fórmula que
s’ha utilitzat amb èxit durant molta estona de consolats
itinerants, i el govern anterior, i aquest govern, i la Delegació
del Govern, etcètera, la Delegació del Govern estatal, del
Govern de l’Estat aquí, han posat a disposició dels consolats i
de les ambaixades locals per tal que els consolats itinerants
puguin fer gestions a les seves comunitats aquí. Jo els vull dir
que Argentina ha aturat els consolats itinerants; és a dir, el
problema que diuen els argentins que tenen és un problema de
pressupost, tan gran que els impedeix que el cònsol general
d’Argentina a Barcelona es desplaci aquí, es pugui desplaçar
amb tota la gent i pugui fer les gestions que tradicionalment
s’han fet, i s’han fet posant en marxa per primera vegada per la
Delegació del Govern a l’anterior legislatura, també els ho vull
dir. Però perquè vegin quin és el grau de dificultats que té
Argentina, no només de caràcter polític sinó també econòmic,
perquè posar un consolat en marxa representa una inversió que
en aquests moments sembla ser que no poden fer, idò han aturat
fins i tot els consolats itinerants, que era una solució intermèdia
que estava molt bé perquè permetia que la gent no s’hagués de
desplaçar, com passa ara, a Barcelona. 

Evidentment nosaltres som conscients d’aquest problema, jo
crec que n’és conscient la comunitat argentina, crec que n’és
conscient tothom, i evidentment estam intentant que es resolgui
aquesta qüestió, però cregui’m que, la solució, no la tenim
nosaltres, perquè si la tenguéssim ja l’haguéssim adoptada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues.

2) Pregunta RGE núm. 11417/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions desenvolupades per la
Fundació Balears a l'Exterior.

Per formular la pregunta RGE núm. 11417/09, relativa a
actuacions desenvolupades per la Fundació Balears a l’Exterior,
té la paraula la Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller. ¿Qué
actuaciones ha llevado a término la Fundación Baleares en el
Exterior, de la Conselleria de Presidencia, en relación al
concurso literario Sant Jordi que organiza la Federación de
Asociaciones Baleares en Cataluña?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller per contestar.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Com sap la Sra. Diputada es tracta
d’un concurs d’escrits realitzats per algunes persones majors de
les cases balears. Tradicionalment, i perquè ho solAlicitaven els
organitzadors, el Govern aportava els tres trofeus dels
guanyadors, que eren petits objectes decoratius. També en
alguna edició es va arribar a publicar un recull de tots els textos
dels participants. 

L’any 2008 el Govern no va rebre cap solAlicitud de
participació ni cap informació de la convocatòria dels premis
literaris. Enguany la solAlicitud ens ha arribat mitjançant
convocatòria; demanen 2.400 euros per realitzar diferents actes,
entre els quals hi ha els premis Sant Jordi. Aquesta solAlicitud es
resoldrà quan arribin els justificants de la subvenció que varen
rebre l’any 2007 i que també pujava a 2.400 euros. En aquests
moments la Federació d’Associacions Balears a Catalunya està
fent passes per solucionar la justificació pendent i, una vegada
justificada, es resoldrà la solAlicitud d’enguany.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Pastor per un temps de 5 minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller. Desde luego
es una verdadera pena que la Federación de Asociaciones de
Baleares en Cataluña, que durante tantos y tantos años ha
venido organizando el concurso literario Sant Jordi, haya tenido
que suspender la edición de este año, que se tenía que haber
clausurado el día 23 de abril con la entrega de esos premios,
pues debido a la dejadez de la Fundación Baleares en el
Exterior. No lo digo yo, lo dice la Fundación de Asociaciones
Baleares en Cataluña, y venimos advirtiendo de la necesidad
que tienen de ayuda las casas y los centros baleares en el
exterior, ayudas que a veces no son económicas sino humanas.

No podemos entender de ninguna de las maneras cómo la
Fundación Baleares en el Exterior, dependiente de la
Conselleria de Presidencia, no ha enviado los premios Sant
Jordi de los dos últimos años, consistentes en unas figuritas que
representan siurells, ni los diplomas a los correspondientes
ganadores. Desde luego no nos sorprende el malestar que reina
en las asociaciones por la dejadez, ni que la Federación de
Asociaciones Baleares de Cataluña no oculte su enfado al
respecto, porque es que no va bien, Sr. Conseller. No va bien
porque en todos los años anteriores y pasadas ediciones se han
llegado a recibir entre 40 y 50 obras literarias para concursar al
premio Sant Jordi que convoca la Federación, y este año pues
me parece que han sido tres o cuatro, y ese escaso número de
participantes ha obligado a suspender la edición. Se atribuye el
desánimo entre la colectividad, que siempre por otra parte
mostró un gran interés por participar en esta convocatoria, a que
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desde la Fundación Baleares en el Exterior no se han
preocupado de enviar a los ganadores los diplomas ni los
siurells que entregaron a la Federación, que les entregaron la
Federación de Asociaciones Baleares en Cataluña a la
Fundación Baleares en el Exterior, para que se les hiciera llegar
a los galardonados. 

Sr. Conseller, dar largas a las asociaciones y ponerles
dificultades yo no sé qué sentido tiene. No creemos que es el
mejor camino para que las personas que forman esas
asociaciones puedan desarrollar sus actividades a las que, por
otro lado, dedican tantos y tantos esfuerzos. Como usted ha
dicho son personas mayores, personas muy jóvenes, que hacen
todo esto a cambio de nada, y no entendemos estas trabas para
conservar y fomentar pues esa cultura balear que se hace desde
las asociaciones. 

Esperamos, Sr. Conseller, que se solventen las cosas. Lo
esperamos de verdad, que no pongan dificultades y que los
premios Sant Jordi de la Federación de Asociaciones de
Baleares en Cataluña, que tanta ilusión han motivado siempre
en las casas y los centros baleares del exterior, vuelvan a
recuperar todo su esplendor de ediciones pasadas. Desde el
Grupo Parlamentario Popular le pedimos, Sr. Conseller, que
gestione, que pongan y den ayudas necesarias a esa
recuperación de los premios Sant Jordi, y estamos seguros que
se lo agradecerán las personas que tantos esfuerzos hacen por
conservar y fomentar esa cultura, y no les privemos más de más
cosas que se les vienen privando ya, ¿eh?, como Operación
Retorno, poder hacer los encuentros comunidades con las
asociaciones de aquí, con las asociaciones de allí para tener
contactos que siempre han tenido las asociaciones.

En fin, Sr. Conseller, le pedimos que haga un esfuerzo para
poner un poco de orden en todo esto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Amb un exercici de contenció,
cregui’m, Sra. Diputada. Miri, que vostè vengui aquí i digui que
s’ha hagut de deixar de fer aquest premi de Sant Jordi a les
cases balears de la Federació de Cases Balears a Catalunya per
deixadesa de la fundació és mala fe o és desconeixement. Li ho
vull dir clarament -i li ho he dit al començament-, nosaltres no
podem atendre cap petició d’ajuda, de subvenció a aquesta gent
perquè no ha justificat l’any 2007. No, no, escolti’m bé.
Escolti’m bé i trameti-ho a aquestes associacions, ajudi’ns a
resoldre-ho, efectivament. 

Ajudi’ns a resoldre-ho, és a dir, perquè el que feim no és
suspendre...o un exercici de deixadesa, no, no. Feim un exercici
de compliment de la llei. La llei de subvencions -i ho saben
perfectament, perquè la varen fer vostès- impedeix donar
subvencions si no s’han justificat les subvencions anteriors. Jo
li ho vull dir: les subvencions de l’any 2007 que vostès varen
atorgar, nosaltres les vàrem aprovar dia 17 de setembre del
2007, el nou govern les va aprovar, les vàrem trobar ja... molt
avançades i les vàrem aprovar, les vàrem concedir i les vàrem
enviar, 2.400 euros, que era el que ens demanaven. No ens han
justificat res. 

L’any 2008 la federació no ens va demanar res. No ens va
demanar res. L’any 2009 ens ha tornat demanar 2.400 euros per
realitzar activitats, entre altres coses aquest premi literari al qual
feia referència, però li hem dit que evidentment en compliment
de la Llei de subvencions no li podem donar res fins que no
justifiqui la subvenció atorgada l’any 2007 i no justificada. Sé
que fan feina perquè això sigui així. No tenim cap problema
perquè evidentment per a una quantitat d’aquestes no hauríem
de tenir problemes, hem de tenir problemes per a quantitats més
grans, que en tenim molts, de problemes, per a l’any 2010, per
a quantitats grans, però per 2.400 euros... 

Per tant, comprendrà que si haguéssim de complir aquesta
descripció apocalíptica que acaba de posar, el nostre intent
d’exterminar, d’extingir o assetjar les associacions balears a
Catalunya, evidentment no ens mouríem de 2.400 euros, això,
perdoni’m l’expressió, no deixa de ser un poc exagerat per part
seva.

Li dic com està la situació: no podem atendre cap petició de
subvenció mentre es tenguin subvencions concedides no
justificades. Evidentment, les haguéssim pogut reclamar, però
no tenim cap interès a posar més dificultats a una vida
associativa que ja en té prou de per se. 

Per tant, trameti-ho als seus coneguts, a la federació i
ajudi’ns per tant a resoldre problemes al Govern i als seus amics
de la federació, que el que han de fer és complir les lleis i que
per tant, compleixin la llei, justifiquin la subvenció i
immediatament posarem solució a aquesta qüestió.

No els volem desanimar, tant és així que hem posat en
marxa altres activitats amb la federació o directament amb les
cases balears. Amb les cases balears a Catalunya tenim una
relació absolutament normalitzada, hem enviat cada any les
subvencions, hem atès les subvencions demanades, etc. La
federació d’associacions de Catalunya té un altre problema i
segurament vostè els coneix molt més bé que jo, perquè pel que
veig hi continua tenint molt de contacte. Per tant ens doni una
mà, els doni una mà, intenti que compleixin la llei. 
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Si compleixin la llei no tenim cap dificultat, com no la tenim
amb les cases regionals, amb les cases balears tant de Mallorca
com la de Menorca, no tenim problemes per a les seves
activitats i per atendre les seves peticions. Per tant, l’emplaçaria,
Sra. Pastor, si m’ho permet, que ens faci una gestió davant la
federació i que els digui que vostè ha fet una gestió davant el
Govern, que no hi ha cap problema per atendre les peticions,
però que òbviament han de complir la llei.

Gràcies, Sra Pastor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 9405/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears amb la presidència de la Unió Europea
el primer semestre de 2010.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
compareixença RGE núm. 9405/09, del conseller de
Presidència, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Popular per tal d’informar sobre la colAlaboració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la
Presidència de la Unió Europea el primer semestre del 2010.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
la presidència espanyola de la Unió Europea tindrà lloc en
circumstàncies molt distintes a èpoques anteriors. Ens trobam
en un moment clau que no sols afecta Espanya i Europa, sinó
també la resta del món i que ve marcat per una crisi econòmica
d’abast mundial, per un nou model de lluita per al canvi climàtic
que s’acabarà de traçar el desembre a Copenhaguen, per a
l’actualització i el reforçament de l’agenda transatlàntica, per un
entorn molt diferent del que tenia fa tan sols uns mesos en la
relació amb Llatinoamèrica i, per descomptat, per l’entrada en
vigor del Tractat de Lisboa i l’obertura d’una nova etapa a la
Unió Europea amb pilars renovats i noves institucions més
properes i més eficients.

Aquestes són les coordenades bàsiques que marcaran les
rutes que s’han de seguir durant la presidència espanyola de la
Unió Europea que tindrà lloc -com tots vostès saben- el primer
semestre del 2010.

Malgrat la complicada situació econòmica, crec sincerament
que en podem treure profit i n’hem de treure profit, d’aquesta
presidència, com ja ho vàrem fer durant la crisi dels anys 90.
Durant aquesta crisi Europa va reaccionar i va donar un fort
impuls a la integració, va avançar cap a la moneda única i cap
al Banc Central Europeu i va suprimir barreres i aranzels.
Gràcies a aquell impuls avui Europa ha pogut disposar de més

eines per fer front a la crisi d’una manera més eficient i com
més aviat -i això segur que tots ho compartim- Europa surti de
la crisi, més aviat en sortirem nosaltres també.

Això no obstant, aquest nou període de dificultats ens ha
tornat mostrar les mancances, els dèficits i per tant, la necessitat
de donar una nova empenta a l’Europa que coneixem fent-la
més competitiva com fixa l’Estratègia de Lisboa i donant-li una
sola veu que s’ha de sentir amb més intensitat i que serà més
respectada al món.

Al Govern de les Illes Balears som conscients de les
possibilitats que el Tractat de Lisboa ofereix a les regions
insulars. Per això el mes de setembre de l’any passat ja vàrem
comunicar la nostra predisposició a colAlaborar en els grans
reptes i la prioritat que planteja la presidència espanyola.
Consideram que aquesta és una oportunitat única que hem
d’aprofitar per donar a conèixer les nostres necessitats
específiques i també per impulsar la nostra projecció exterior.

El passat 21 de maig, el president Francesc Antich va lliurar
al secretari d’Estat per a la Unió Europea un document que
recull les propostes del Govern de les Illes Balears tant pel que
fa als esdeveniments que consideram que s’han d’incloure al
programa oficial com altres actes de caire internacional que
pensam que poden tenir cabuda a l’entorn d’aquesta presidència.
Aquest document recull aspectes que preocupen i interessen a
les Illes Balears.

Enguany hem continuat presentant iniciatives. Aquestes
propostes són fruit de les aportacions que han fet no tan sols els
diferents departaments de l’Administració autonòmica, sinó
també les diferents entitats representatives dels sectors
econòmics, socioeconòmics, i de la societat civil que així ho ha
volgut fer. 

Els puc avançar que el Govern d’Espanya a més de
manifestar el seu interès d’implicar de manera activa les
comunitats autònomes durant aquest semestre de presidència
espanyola ens ha fet saber que compta amb les Illes Balears i
que han recollit alguns dels esdeveniments i reunions dins el
programa oficial. Tot i això, els he de dir que fins el mes de
desembre no es farà públic aquest programa tal com se sol fer,
per exemple l’actual presidència sueca no va donar a conèixer
el seu programa fins dia 1 de juliol del 2009, el primer dia de la
presidència efectiva de Suècia.

Això vol dir que fins a finals d’any no coneixerem el
programa definitiu. També és cert -i els ho vull anunciar així-
que el proper dimecres 28 d’octubre assistiré al Ple de la
Conferència per a Afers Relacionats amb les Comunitats
Europees en què a part de valorar les activitats de la presidència
europea també se’ns informarà de la futura presidència
espanyola de la Unió Europea.
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A hores d’ara, però, només els puc avançar que a iniciativa
del Govern d’Espanya està previst que tengui lloc a les Illes
Balears un consell de ministres de Defensa els dies 24 i 25 de
febrer. Aquesta reunió està formada pels ministres de Defensa
dels 27 estats membres com també per altres alts càrrecs dels
ministeris i representants de la Comissió Europea al més alt
nivell.

També està previst que tengui lloc una reunió del Comitè
133 de Política Comercial de la Unió Europea els dies 8 i 9
d’abril. Aquest comitè és l’encarregat d’assessorar el Consell de
Ministres de la Unió Europea i de decidir les qüestions de la
política comercial comuna. 

El Ministeri de Treball i Immigració també va acordar a
petició del Govern de les Illes Balears la realització d’una
conferència europea de responsabilitat social corporativa que
tindrà lloc els dies 25 i 26 de març i a la qual es debatrà el
present i el futur de les polítiques i iniciatives que durà a terme
la Unió Europea en aquesta matèria i que reunirà els màxims
experts de la Unió sobre la responsabilitat social empresarial.

Dins la primera quinzena de juny i també a petició del
Govern de la comunitat s’ha programat una reunió de directors
de Consum de regions europees, encara no tenim més dades
sobre els continguts que s’hi tractaran. 

De les propostes de jornades que es realitzaran al marc de la
presidència espanyola que vàrem presentar, sabem que ens han
acceptat la realització d’un encontre sobre desenvolupament
sostenible com a límit al creixement en territoris insulars. Els he
de dir que aquesta jornada ha estat promoguda per la Cambra de
Comerç de Mallorca i tindrà lloc dels dies 9 al 12 de juny. La
Cambra de Comerç de Mallorca exerceix la Presidència de la
Xarxa Insuleur durant un període de dos anys. 

Aquesta xarxa reuneix les cambres de comerç de 45 regions
insulars d’Europa i té com a objectiu principal promoure el
desenvolupament econòmic i social de les illes de la Unió
Europea. Per aquesta raó la Cambra de Comerç de Mallorca ha
demanat que s’inclogui a l’agenda oficial de la presidència
espanyola el X Fòrum Insuleur  que tendrà lloc a Palma el juny
del 2010. Cal destacar que el darrer fòrum Insuleur fet el
novembre del 2008 va coincidir amb el semestre de la
presidència francesa i va rebre també el suport i la promoció
d’aquesta presidència europea. En aquest cas el fòrum debatrà
les estratègies de la sostenibilitat dels espais insulars i la
formulació de models territorials sostenibles a les illes. 

L’altra iniciativa que ens ha acceptat a hores d’ara és la
celebració d’una jornada sobre turisme social. En aquest cas ha
estat impulsada pel Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears i tindrà lloc a finals d’abril, en dates encara per
confirmar. El Consell Econòmic i Social té previst organitzar
una trobada dels CES autonòmics i europeus per debatre el
turisme social a la Unió Europea com a mesura clau per frenar
l’estacionalitat del nostre sector turístic en un context de crisi
econòmica.

Aquesta és la informació de què disposam a dia d’avui i en
tot cas -i si els diputats i les diputades ho consideren oportú- puc
tornar comparèixer a aquesta cambra per explicar de manera
detallada els contingut del programa oficial de la presidència
espanyola una vegada que es tanqui definitivament i en tinguem
un coneixement exhaustiu.

Per part del Govern de les Illes Balears només vull repetir
que és una satisfacció poder colAlaborar en el desenvolupament
del programa de la presidència espanyola i participar en
l’organització d’alguns actes a les nostres illes.

Gràcies, senyores diputades, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
suspensió o si podem continuar. Entenc que podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. José María Rodríguez per un temps
de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller de
Presidencia, en primer lugar felicitarnos porque usted ya ha
encontrado el camino de la comisión de institucionales que
hacía tiempo que lo había perdido, pero ha encontrado el
camino para venir a esta comisión. Es importante, es interesante
que venga aquí y nos dé explicaciones, ¡hombre!, no tan
extensas como las de hoy que no puede decir nada hasta el año
que viene, pero vamos, al menos el gesto de venir es un gesto de
respeto hacia este parlamento que yo tengo mucho en
consideración.

Cuando el 25 de mayo pidió el Grupo Parlamentario Popular
su presencia aquí todavía no estaba anunciada la conjunción
planetaria, pero evidentemente no queremos quedar fuera de
esta efeméride de la segunda presidencia europea el primer
semestre del año 2010 y por eso pedimos que viniese al
Parlamento a explicar que es lo que va a representar esto para
Baleares.

Es verdad que las circunstancias no son las mismas, son
distintas, ¿no?, tanto en las cuestiones jurídicas de la Unión
Europea, es posible que tengamos inclusive aprobado y en vigor
el Tratado de Lisboa, no sabemos todavía si el Sr. Presidente
de... Chequia lo va a firmar o no, está en sus manos ahora
mismo. En cualquier caso son distintas las circunstancias. En
aquel momento hubo unas cuestiones sociales distintas a las de
hoy. Aquella presidencia se cerró con una huelga general, cosa
que hoy no parece que vaya a ocurrir. Se cerró con menos
parados en España y en Baleares de los que hay ahora, cosa que
hoy por desgracia es previsible que aumenten... en España
posiblemente.
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Se cerró también con una recepción a los antitrasvase del
Ebro en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia, donde
insultaron el retrato del anterior presidente de esta comunidad
autónoma, el Sr. Matas; luego tuvo, el Sr. Antich, que pedir
disculpas públicamente por ello, pero bueno esto no ocurrirá
ahora porque ahora no hay ni huelga general a la vista ni
antitrasvases tampoco a la vista y los parados parece que no
tienen mayor importancia, que es un dato estadístico que cada
vez sale y que ignoramos que posiblemente en estas fechas haya
100.000 parados en Baleares, lo que se significará el drama de
100.000 familias, 100.000 personas, 100.000 proyectos de
futuro.

He de decirle, he de darle la enhorabuena porque considero
que han sido una buena gestión los actos que se van a hacer en
Baleares. A mí, más que un consejo de gobierno de ministros de
Defensa, me hubiera gustado mucho más un consejo de
gobierno como el que tuvo hace unos días el Gobierno nuestro
en Canarias, muy distinto al que hubo en Baleares. Este verano
el Consejo de Gobierno de España, de ministros de España, se
reunió en Baleares con un resultado infinitamente inferior al de
Canarias. Evidentemente no nos dieron ni nos ofrecieron 25.000
millones de euros, fueron bastantes menos. 

Me gustaría que hubiera este Consejo de Gobierno en
Baleares y le invito a, si es posible, que lo consiga usted, aunque
fueran nada más 20.000, mire. ¡Oiga!, con 20.000 millones de
euros también nos conformamos nosotros, pero sí que creo que
podría hacer una gestión, usted que es un buen conseguidor,
para que venga el Sr. Zapatero con su gobierno y prometa:
Baleares, un trato similar al de Canarias, porque tenemos igual
de diputados, de un lado y de otro, pero no tenemos los mismos
resultados. El voto de nuestros diputados se ve que es menos
sensible que el voto de los diputados de Canarias y por eso en
Canarias se ofrecen 25.000 millones de euros y a nosotros se
nos ofrecen, me parece que fueron 200 millones. En fin, el
resultado está ahí.

Yo vengo, pero, a decirle que creo que es importante que
todos estos actos que se hagan en Baleares seamos capaces de
hacerlos en positivo, de visualizarlos de cara al exterior como
una región que crece, que es dinámica, que es activa, que es
turística y que esto siempre es positivo para todos. Lógicamente
le felicito por esto, por esta cuestión, que es verdad que tenemos
distintas percepciones del momento, que el momento
actualmente es de crisis en todas partes y en España más que en
ninguna, pero que este momento en Baleares se enfrenta a esta
presidencia europea en unas condiciones nunca jamás conocidas
-nunca jamás conocidas- por el tejido social de Baleares. 

La crisis económica que embarga Baleares en estos
momentos -y en el primer semestre del año 2010 posiblemente
sea peor de la que hay actualmente- nunca se ha conocido aquí
y lógicamente creo que tendríamos que hacer compatible esta
presidencia, esta conjunción planetaria con dar alguna solución
más que no sea de posibles 700 personas que cobren..., que no
tengan subvención, 800.000,  sino dar una solución más amplia
en... creo que... le invitaría a que el Gobierno también hiciera un
plan de inversión extraordinario para atender la demanda de
estas personas que se ven abocadas al paro, más de 100.000
personas en Baleares en este último semestre de este año y el
primer semestre del año que viene y que lógicamente va a ser un
drama importante.

Creo que hay que felicitarnos por la presencia de los...
comisiones, de tantos ministros como de directores generales
como de encuentros sobre sostenibilidad, sobre jornadas de
turismo social, todo esto es positivo, pero creo que hemos de
aprovechar también el poder dar respuesta a las personas que
esperan soluciones inmediatas, ya, y que saben que la
conjunción planetaria, inclusive si usted consiguiera que el Sr.
Obama viniera a Mallorca tampoco sería solución para ellos. La
solución es un consejo de gobierno que al menos traiga 20.000
millones de euros a Baleares y esto sí que sería solución para las
personas que no tienen trabajo o que su perspectiva de mantener
el trabajo que tienen es muy difícil.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt,
alguna intervenció? 

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té
la paraula el Sr. Eduard Riudavets. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair
l’assistència del conseller de Presidència i dels membres del seu
equip. Seré molt breu entre altres coses perquè intentaré parlar
del tema pel qual se li ha demanat la compareixença sense fer
quaranta mil giragonses parlant de tot menys d’això.

En definitiva, de què estam parlant? Estam parlant que la
presidència espanyola de la UE de qualque manera ens ha de
servir per a una projecció exterior de les Illes Balears. Açò és en
definitiva el tema cabdal. Jo crec que el Govern ha fet feina en
aquest sentit, lligat..., ja sabem que encara, fins que no s’anunciï
el calendari definitiu, no ho podem donar per fer, però en
principi lligat a diverses trobades de responsables europeus en
temes de defensa, consum, comerç, responsabilitat social
corporativa, i per tant tenim ja assegurat que les Illes Balears
almanco tenguin una projecció exterior sense un cost afegit, que
açò és substancialment el que es pretén, en clar i català dit. Per
altra part també s’ha fet l’altre vessant de feina, que és
l’organització pròpia d’activitats lligades amb aquesta
presidència, però de motu proprio de les associacions de les
Illes Balears, amb colAlaboració del Govern, vinculades a
aquesta presidència. 

Açò són els dos vessants que crec que es demanaven que
s’exposessin aquí. El conseller de Presidències les ha exposades
i senzillament tot el que hi podem afegir és, si no volem donar
voltes, com he dit abans, és afegir-nos a la felicitació que el
portaveu del Partit Popular li ha fet, Sr. Conseller, que nosaltres
sens dubtes també ens hi afegim.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Miquel Àngel Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, per suposat,
volem agrair la presència del conseller i dels càrrecs que
l’acompanyen.

Volia intervenir primer per expressar la seguretat d’allò que
ja tenim, i per expressar que celebram l’interès manifest
expressat i l’estratègia marcada pel Govern en colAlaboració
amb altres administracions, en colAlaboració amb el Govern
central, en relació a la presència que tendrà la nostra comunitat
a la quarta presidència espanyola de la Unió Europea.

L’estratègia marcada des de Balears lliga perfectament amb
el fons, precisament, del Tractat de Lisboa, per cert cada vegada
més a prop de ser signat pels 27, tocant temes transversals -ja
n’ha citat alguns el conseller-, com els nous instruments per a la
modernització d’Europa, com la mundialització dels serveis, el
canvi climàtic o la seguretat. Per tant nosaltres creim que és
imprescindible aprofitar aquestes oportunitats que té la nostra
comunitat de projecció exterior gràcies a aquesta presidència.

Nosaltres valoram molt positivament la participació i les
aportacions fetes per diversos ens, així com ha comentat el
conseller, d’origen econòmic, d’origen social i d’origen civil. És
el cas de la Cambra de Comerç que, com ja s’ha comentat,
ostentarà la presidència d’Insuleur, o el cas del Centre
Econòmic i Social. Celebram aquesta coordinació del Govern
amb sectors de fora de l’Administració i aplaudim almanco la
proposta d’organització, en principi i pendent de confirmació,
de fins a sis actes ben definits que afavoriran la visibilitat de les
Illes Balears i de les seves necessitats i característiques socials,
econòmiques i culturals, i que sens dubte contribuiran a
sensibilitzar Europa respecte de les necessitats comunes de
territoris insulars, territoris generalment fràgils i sempre
discontinus que mereixen una atenció especial.

Si feim un breu repàs a les àrees temàtiques o als eixos que
es treballaran des de Balears, segons ha anunciat el conseller
durant aquesta presidència, consideram prou rellevant que es
parli de turisme social i de desenvolupament sostenible, dos
temes amb una incidència global en tota la comunitat i dos
temes que requereixen d’una imprescindible coordinació amb
tots els estats, i temes de gran incidència sobre la nostra
comunitat, especialment en el cas del turisme social en favor de
la difícilment pronunciable desestacionalització turística. També
ens sembla particularment interessant ser per uns moments i en
diverses àrees, si ho poguéssim dir així, la capital d’Europa en
diverses àrees de treball que el Govern balear ha estat capaç de
liderar o, si més no, actualitzar continguts, com en el cas de la
responsabilitat social corporativa o en el cas de l’àrea de
consum, reunint en ambdós casos experts de tota Europa i
gaudint de la possibilitat d’intercanviar experiències i de
generar sinèrgies positives dins aquesta concepció de l’Europa
social que sempre hem defensat. Per tant a nosaltres ens
pareixen bones iniciatives; ens pareixen bones iniciatives igual
que el Consell de Ministres de Defensa, igual que pugui ser el
Comitè de Política Comercial.

Ja per acabar voldria fer un reconeixement a les gestions
duites a terme pel Govern, ja sigui amb el secretari d’Estat, ja
sigui amb l’alt representant per la presidència espanyola de la
Unió Europea o amb altres membres del Govern espanyol. Crec
que és de rebut posar en valor l’esforç i la dedicació del Govern
en aquest aspecte.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè el tema que
havíem de tractar avui matí jo crec que ha suscitat no només la
unanimitat dels grups sinó la felicitació, cosa que encara és més
estranya, sobretot perquè la felicitació ha vingut encapçalada pel
portaveu del grup de l’oposició, que jo li agraesc especialment.
Per tant jo em vull quedar amb aquestes paraules de la qüestió
que ens du aquí, que era la presidència espanyola de la Unió
Europea i els actes que es poden realitzar a Balears, i hem estat
felicitats, i jo només per aquesta qüestió, Sr. Rodríguez, estaria
disposat a venir cada setmana si de la seva boca surten
felicitacions, que no és fàcil, que no és fàcil i jo ho sé, perquè el
Sr. Rodríguez, com saben vostès, té una faceta de crítica, que és
el que ha de fer l’oposició, extremadament desenvolupada, i per
tant no és fàcil rebre felicitacions. Per tant jo li ho vull agrair
especialment.

He de dir una coseta de la introducció que ha fet el Sr.
Rodríguez, que com sempre ho ha fet en clau d’humor però
dient les veritats, les veritats que ell pensa que són les veritats.
M’ha dit que jo havia perdut el camí de la comissió; només li he
de dir, per esvair les seves preocupacions, que en absolut, jo
tenc molt clar quin és el camí d’aquesta comissió i he vingut
sempre que la comissió m’ha citat, i crec que no he demanat mai
cap ajornament, una vegada convocat en temps i forma, crec que
no he demanat cap ajornament. Sí és cert que a vegades m’han
demanat si m’anava bé una data o una altra i, evidentment, per
qüestions d’agenda els he dit..., però en absolut. Només perquè
no tengui preocupacions, Sr. Rodríguez, no he perdut el camí i
estic disposat a venir, ho he dit moltes vegades. Però com que
vostè cada vegada comença igual les seves intervencions, jo vull
que també consti en el Diari de Sessions que jo dic el contrari
de vostè. No he perdut el camí i estic disposat a venir perquè jo
certament m’ho pas molt bé, i si en dies com avui a sobre reb
felicitacions, cregui’m que me’n vaig absolutament satisfet.
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Dit açò, evidentment el Sr. Rodríguez ha posat un ample
camp de debat en el qual jo no entraré. Ha parlat de tot menys
de la Unió Europea: Turespaña, Consell de Govern, consells de
ministres a Canàries, pla d’inversions extraordinàries, fins i tot
ha parlat de la presència d’Obama a Balears. Evidentment a mi
totes aquestes iniciatives em semblen interessants, però
evidentment no és una qüestió que haguem de tractar avui i per
tant, Sr. President, si m’ho permet, hi passaré per damunt, i en
definitiva jo crec que, a part de la presència d’actes a Balears,
que encara esperam que en puguem treure algun més o farem
esforços perquè en puguem treure algun més d’aquí a final
d’any, no serà fàcil però intentarem que hi hagi alguna cosa
més, idò jo crec que és molt important la unanimitat de les
forces de la Cambra per tal d’explicar al Govern espanyol que
els actes que vénen aquí són actes ben rebuts políticament
parlant.

I res més, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, es verdad que yo he
hecho un poco de distender la comparecencia para decirle que
usted ha encontrado el camino, y es verdad, hace tiempo que
usted no había venido aquí a esta comisión, hace más de tres
meses y más de cuatro meses que usted no había comparecido
aquí. Lo ha hecho ahora, después de soltarse el lastre de pasar
las competencias de justicia a la Conselleria de Interior, y eso lo
ha hecho usted perfectamente porque usted es muy inteligente
y lo ha hecho así, y en cuanto pueda, se lo voy a decir, en cuanto
pueda se soltará el lastre de la Fundación Baleares en el
Exterior, también en cuanto pueda..., si pudiese se lo quitaría, sé
seguro que se lo quitaría. Usted es muy inteligente, usted y yo
nos conocemos con tiempo y sabemos lo que a usted le pica y
de lo que usted puede sacar rendimiento y de lo que no, y en
ninguna de las dos competencias usted sacará rendimiento
porque la verdad es que son difíciles de explicar.

Yo nada más que he hecho replicar a su comparecencia, Sr.
Conseller. Usted ha dicho la situación en la que se encontraban
Europa y España en esta presidencia europea, y yo le he dicho
que efectivamente es verdad. A diferencia de la anterior no
había huelga general porque a pesar de que tenemos 4 millones
de parados que están todos como si fueran con un cordón
umbilical que los separa de la realidad, a los sindicatos, y que
tenemos 100.000 parados en Baleares. ¿Es o no es una realidad?
Usted la ha contrapuesto con un nuevo tratado de Europa, de
Lisboa, que veremos si está en vigor o no; yo le he dicho lo
contrario, es verdad, ¿sabe usted por qué?, porque yo soy la
oposición a usted, los demás son su apoyo, yo soy la oposición,
y la oposición tiene que resaltar aquello que cree que es
negativo en contra de lo que los demás dirán que es positivo.
Estoy seguro de que están todos encantados, todos encantados,
incluso con que a Canarias... Yo no sé si aquí hay algún
diputado que esté contento con que hayan decidido darles
25.000 millones en un consejo de ministros y a nosotros nos den
200; si están contentos, pues que lo digan, estos grupos
nacionalistas que están tan ilusionados con la financiación de

Baleares que digan si están contentos con esto. Hoy hemos leído
en la prensa que aquella magnífica negociación para el pacto de
financiación autonómica pues no es tan magnífica, que nos han
engañado, y están todos callados, o al menos no tienen ninguna
iniciativa parlamentaria para denunciar eso.

Pero mire usted, Sr. Conseller, no es verdad, perdone, que
yo no le haya felicitado nunca, Sr. Conseller. Cada vez que
usted ha hecho una cosa bien le he felicitado. Le recuerdo la
PNL que hicimos en apoyo al Gobierno para las transferencias
de justicia; la hizo este diputado a raíz de su comparecencia
aquí, y como usted, como nosotros, cuando el Gobierno hace
una cosa bien, hemos de felicitarle, y cuando no lo hace bien le
hemos de decir que no está bien lo que está haciendo. Por lo
tanto no se extrañe, no es la primera vez.

Sí que es cierto que usted no ha comparecido aquí, por un
motivo o por otro, o porque su agenda no venía bien, o porque
era la inauguración del año judicial y usted tenía que ir...; en
definitiva, usted más de cinco veces ha postergado su
comparecencia aquí por motivos de agenda, por un motivo u
otro, o al menos el presidente de la comisión nos ha engañado.
Como yo estoy seguro que el presidente de la comisión no nos
ha engañado, estoy seguro que el presidente de la comisión ha
dicho la verdad, es que usted ha buscado un motivo u otro para
no venir a la comisión. Pero es igual, no se preocupe, es largo
esto, hasta el año 2011 tenemos comparecencias y usted vendrá
más veces aquí.

Pero es igual, mire, para cerrar, le felicito. Cuando yo insté
esta comparecencia era para decir qué había de la presidencia de
España. Veo que hay actos suficientes. Es verdad que usted no
nos dice el programa porque no lo tiene. Le pido que no espere
a que seamos nosotros los que le pidamos su comparecencia,
que sea usted, cuando tenga ese programa más o menos
definido, quien pida comparecer en la comisión. No venga usted
a rastras, venga usted a petición propia, que es uno de los
mecanismos que tiene el Gobierno para dar explicaciones al
Parlamento. Le pido que lo practique, que lo use, en primer
lugar. En segundo lugar, tengo mucho interés en conocer el
documento del Sr. Antich al Sr. Zapatero sobre los objetivos de
Baleares para la presidencia de la Unión Europea. Si usted me
lo envía, yo voy a hacer la petición, le pido que por favor me lo
envíe cuanto antes. 

En definitiva, yo lo que he hecho hoy ha sido la cuestión
ésta. Yo creo que usted se puede felicitar porque ha conseguido
actos importantes dentro de la presidencia de España de la
Unión Europea en Baleares, creo que es su misión, creo que es
su objetivo, y que el deber de este grupo parlamentario es
decirle que por esto le felicito. También acompasarle de que nos
gustaría que en otras acciones similares a ésta tuviera usted más
éxito, como por ejemplo he dicho anteriormente su acuerdo de
consejo de gobierno en Canarias. ¿Alguien duda de que esto
obedece a que a los dos días se anuncia que el grupo
parlamentario del pueblo canario va a apoyar los presupuestos
del Estado? No, todo el mundo lo sabe, estamos aquí (...), pero
resulta que hay también cuatro diputados del PSOE que van a
apoyarlos y no les pagan nada. Es que creo que a lo mejor habrá
que buscar qué solución es ésta, ¿no?
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En definitiva, Sr. Conseller, enhorabuena por lo conseguido,
gracias por su comparecencia, prodíguese usted más, prodíguese
usted más, nos hace ilusión verle por aquí, nos hace ilusión que
usted nos cuente las cosas que está haciendo para poder
felicitarle, o en cualquier caso para poder decirle que lo que está
haciendo no está haciéndolo bien, pero todo esto dicho sin
ningún ánimo de censurarle para nada. Usted, desde el grupo de
la oposición, se puede sorprender, pero no es la primera vez que
le hemos felicitado; por lo tanto reconózcalo usted porque es
así.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Hi ha intervencions per part
de la resta de grups? Si no és així, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Molt bé, molt breument, Sr. President. Jo crec que aquí he
vingut a explicar el que m’ha demanat el Parlament que
expliqui. Vostè, amb l’habilitat que el caracteritza, i a la rèplica
ho ha tornat a demostrar, torna posar damunt la taula un ample
ventall de coses que no tenen res a veure i en les quals, jo que
som un polític veterà, com vostè, vostè em pot provocar, en el
bon sentit de la paraula, en el bon sentit de la paraula, provocar
un debat, i jo amb la meva experiència com comprendrà no hi
cauré, perquè evidentment açò no és el que vostès m’havien
vingut a demanar i vostè sap perfectament com ha de fer aquests
debats, allò on els ha de fer i amb qui els ha de fer, i jo em dedic
a una altra cosa i no a aquestes qüestions que vostè posa damunt
la taula.

En relació a les meves compareixences aquí, jo vull tornar
repetir que he comparegut cada vegada que la Cambra m’ho ha
demanat. Jo també record algunes vegades que hem hagut
d’ajornar, per motius d’agenda, precisament, del portaveu del
Partit Popular alguna compareixença perquè la seva agenda no
li anava bé, ja estava convocat i ho van haver d’ajornar perquè
la seva agenda no li anava bé i jo m’hi vaig avenir, cosa normal
perquè naturalment tots tenim agendes i a vegades no ens van
bé les coses, els calendaris que ens aplica el Parlament. Però jo
no record haver ajornat cap compareixença formalment
convocada aquí, i ho vull tornar a dir. I bé, allò dels quatre
mesos, evidentment, he estat quatre mesos sense venir perquè
enmig hi ha hagut els mesos d’inactivitat parlamentària, però jo
no tenc cap problema per venir aquí, i cada vegada que em
convoquin jo vindré.

Vostè ha fet una petició al final de la seva intervenció sobre
documentació. Vostè que em recorda permanentment la
importància de la Cambra, etc., jo li vull recordar la importància
del Reglament de la Cambra; per tant, si vostè em demana
qualque cosa, faci-ho per conducte reglamentari; jo tenc els
conductes reglamentaris i per tant si vostè necessita alguna
documentació per a qualsevol cosa, com sempre hem fet, li
contestarem.

Per tant, Sr. Rodríguez, senyores i senyors diputats, moltes
gràcies per les seves paraules d’ànim en aquesta qüestió que el
Govern està gestionant. I moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Acabat el debat del darrer punt de l’ordre del dia, agraïm la
presència de l’Hble. Sr. Conseller i dels seus acompanyants, i
s’aixeca la sessió.
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