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EL SR. PRESIDENT:

Podem començar, si us sembla bé passarem llista primer
als que hi sou de manera telemàtica o virtual.

Maria Assumpció Pons i Fullana, bon dia, Sió.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT:

Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Joan Mascaró. Joan, hi ets? 

(Remor de veus)

No sé si ens sents o no... Joan fes així amb el cap si ens
sents... va bé.

Cristina Mayor, també.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

I Patricia Font també... també la veig.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam i en primer terme correspon demanar
si es produeixen substitucions. Es produeixen substitucions,
per part del Grup VOX em pareix que sí, no és veritat?

(Remor de veus)

Bon dia. Si es produeixen substitucions...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En substitució d’Idoia Ribas.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més substitucions? No.

Proposició no de llei RGE núm. 7003/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regularització del
col ·lectiu de persones migrades sense papers que fan
tasques de cura. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu al debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 7003/20 presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a regularització del col·lectiu
de persones migrades sense papers que fan tasques de cura.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.
Sra. Font, en voler.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, les tasques de
cura estan protagonitzades en gran mesura per les dones
d’origen immigrant. Aquestes tasques són feines molt poc
valorades que es realitzen en situació de gran precarietat,
d’explotació i de manca de drets.

Aquestes dones ja patien aquestes situacions de manca de
drets i precarietat i el que ha fet la crisi de la COVID-19 és
agreujar encara més aquesta situació. 

S’han donat casos d’acomiadaments per WhatsApp dient
que no tornin més a la feina i que quan passi tot açò ja els
pagaran, però aquestes dones han de pagar lloguer, menjar...
Altres dones que estaven treballant durant el dia s’han vist
obligades a passar el confinament a la casa on treballen i diem
obligades perquè moltes d’elles estaven en procés de
regularització i si aquestes dones no acceptaven aquestes
condicions es quedaven sense feina, el que vol dir quedar-se
sense poder fer papers, sense feina i amb zero ingressos.

Moltes de les que es queden sense feina perden el seu
habitatge i en aquesta situació que vivim és molt difícil trobar
algú que vulgui llogar una habitació.

Moltes han hagut d’anar-se’n a les segones residències
fent cura de fillets i de majors a poblacions desconegudes i
sense que se’ls pagui més. Aquelles que s’han negat a treballar
els caps de setmana s’han trobat que les famílies no els
donaven ni berenar si sopar perquè no treballaven, només el
dinar.

No poden sortir perquè les famílies no les deixen per por
que es contagiïn. Altres dones estan cuidant gent gran que
tenen símptomes i ho fan sense material de protecció i si es
compren elles el material les famílies no els el volen pagar.

Són dones invisibilitzades, les primeres que arriben a
aquesta crisi per acomiadaments, per no pagar el que toca, per
posar-les en situació de risc, sobrecàrrega laboral i tot açò ho
viuen totes soles.

La gran majoria de dones que treballen com a internes no
tenen els papers regularitzats i tenen poc marge per negociar
per por a quedar-se sense feina. No existeix la
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corresponsabilitat i en aquells casos en què les famílies els
continuen pagant tot i passar el confinament a casa de
cadascuna d’elles aquestes famílies veuen aquest pagament
com a un favor, no com a una corresponsabilitat. No valoren
la importància d’aquestes feines.

I és realment contradictori perquè aquestes dones cuiden
de les persones que ens estimam però a les quals no podem
donar l’atenció necessària. Són feines que cal dotar de drets,
s’ha de visibilitzar aquesta feina i posar-la en valor. 

Hem de tenir en compte el llenguatge que empram quan
parlem de les ajudes cap a aquestes dones perquè no són
ajudes perquè siguin bones persones, sinó perquè fan una feina
vital per a la nostra societat, però la fan en condicions de
manca de drets i de gran precarietat. Si aquestes dones
cobressin el sou que es mereixen per fer aquesta feina no
haurien de menester ajudes i açò és el que cal posar en valor.

Si alguna cosa està deixant clara aquesta crisi sanitària és
la importància de les cures. Per açò trobam molt necessari el
debat d’aquesta proposta en aquesta comissió.

Ja vaig acabant, però voldria fer una correcció a l’únic punt
de què costa la nostra PNL, que diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que reclami al
Govern de l’Estat espanyol regularitzar la situació del
col·lectiu de persones migrades sense papers que fan aquestes
tasques de cura a l’empara de la disposició addicional primera
del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya”.

El que voldria corregir és (...), hauria de dir “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol” la
resta continuaria igual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part dels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
s’ha presentat l’esmena RGE núm. 8250/20. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Ferrer, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies, president. Nosaltres coincidim amb... -se sent
un renou...

EL SR. PRESIDENT:

Els que ens seguiu telemàticament si podeu apagar el
micròfon mentre no parleu, la veritat que millora molt la
qualitat del so.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies. Nosaltres coincidim amb l’exposició raonable
feta per part de la portaveu del Grup MÉS per Menorca de la

problemàtica exposada precisament per aquest col·lectiu tan
sensible. Consideram també que la proposta està ajustada a
l’emergència sanitària i econòmica que vivim ara mateix
provocada per la COVID-19 i en aquest sentit, nosaltres hem
presentat una esmena que té l’ànim de completar la proposta
a la qual nosaltres condicionam l’acceptació d’aquesta esmena
poder donar-li suport.

Nosaltres consideram que amb aquesta esmena ajustam la
proposta a la normativa vigent pel que fa a la informació prèvia
que es necessita per tirar endavant aquesta regularització que
es proposa a la proposta original. Nosaltres ens hem anat
justament a la literalitat del que exposa el punt quart de la
disposició addicional del Reial decret 557/2011 i el que
consideram és que prèviament s’ha de fer una anàlisi laboral,
econòmica i social perquè es puguin produir aquestes
regularitzacions. 

Dins d’aquesta qüestió, també nosaltres volem recordar
que ara mateix, almanco a la nostra comunitat autònoma,
existeix la RESOGA, existeix també la renda mínima
d’inserció i en breu també existirà, per part de l’Estat, l’ingrés
mínim vital. Tota una sèrie d’ajudes que donaran protecció a
les persones que resideixin en territori espanyol, amb el
requisit d’estar empadronades. 

Per tant, nosaltres ens reiteram en la importància
d’incorporar la literalitat del que diu el Reial decret 557
perquè contempla, a més, poder fer aquest procés de manera
regulada i ordenada. Sense més, basta recollir el disposat en
aquest reial decret, que es necessiten els  informes de la
Secretaria d’Estat d’Immigració, Secretaria d’Estat de
Seguretat, Sots-secretaria d’Assumptes Exteriors i
Cooperació, Política Territorial i Administracions Públiques;
i només amb això el Consell de Ministres poder aprovar
aquestes regulacions sempre i quan, a més, compti amb la
prèvia consulta i autorització per part de la Comissió Laboral
Tripartita d’Immigració.

Per tant, creim que és tot un conjunt de requisits que
ordenen i regulen aquest procés que s’estableix en aquesta
proposta i  que, per altra banda, nosaltres el que feim amb
l’esmena és completar-la i que pugui abastar no només a
aquest col·lectiu sensible, que esmentava la diputada de MÉS
per Menorca amb el qual coincidim, sinó que també pugui
abastar altres col·lectius susceptibles de l’aplicació d’aquest
reial decret. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Darrerament sempre
començo les meves intervencions recordant que vivim un
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moment terrible, vivim la pitjor epidèmia dels darrers cent
anys i vull enviar una abraçada i tot el nostre afecte a les
famílies i als amics de les persones que han mort per aquesta
pandèmia, a les que han estat i estan afectades a dia d’avui i
reiteram tot el nostre agraïment a les professionals de tots els
sectors que han treballat per fer front a la COVID-19. Per
acabar, no ens podem oblidar de donar les gràcies a tots els
treballadors i treballadores del Parlament pel seu esforç. 

La situació sanitària, econòmica, social i humanitària que
vivim deixa veure de forma explícita les vulnerabilitats i també
les fortaleses d’alguns dels sectors que componen la nostra
societat. Les persones migrades i refugiades o aquelles que
cerquen asil poden trobar-se en una situació de vulnerabilitat
agreujada a causa del problema sanitari de la COVID-19.

Avui fem debat i votació de la proposició no de llei que
presenta MÉS per Menorca sobre la regularització del
col·lectiu de persones migrades sense papers que fan tasca de
cures. És cert que les dones migrades que es dediquen a
activitats relacionades amb les cures de persones dependents
als domicilis, ja de normal, s’enfronten a situacions d’especial
vulnerabilitat i discriminació. Però no només les dones
migrades es dediquen a les cures, una gran part de les persones
migrades, tant homes com dones, treballen o tenen formació
a l’àmbit de salut, neteja, agricultura o qualsevol de les
activitats que han establert com a essencials, i per la seva
situació administrativa no poden exercir o estan treballant
sense la suficient protecció.

És per això que demanem a MÉS per Menorca que accepti
l’esmena RGE núm. 8250/20, que insta el Govern de l’Estat a
estudiar i a aplicar la legislació de tots els perfils de les
persones sense permís de residència i/o treball, no únicament
el col·lectiu que treballa en les cures, a més de tots els motius
exposats pel Sr. Ferrà. 

Des d’Unidas Podemos creim que cal protegir les
persones migrants o en situació irregular o pendents d’asil. Si
ja és difícil per a un espanyol o per a una persona que té
permís de residència suportar aquesta crisi, imaginem com ho
és per a les persones migrants. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, des del Partit
Popular, el primer que volem dir és que entenem perfectament
l’esperit d’aquesta PNL. Podríem donar suport a gran part de
la intervenció que ha tengut la diputada de MÉS per Menorca.
Hem de dir que aquesta problemàtica que tenen, que ella ha
expressat, les dones que es dediquen a la cura dels nostres
majors és pràcticament la mateixa problemàtica que tenen les

mateixes dones que també ho fan estant regulades i tenint la
residència aquí. 

Hem de dir que el gran problema d’aquestes persones que
es dediquen a la cura o que fan feina en la neteja de les nostres
llars és que la gran, gran majoria no estan regulades, la seva
feina no està regulada. És a dir, que no estan donades d’alta a
la Seguretat Social. És la mateixa problemàtica que ella ha
exposat d’un cas en concret que ha dit de tot el que ha
expressat, jo també conec casos en concret que estant
regulades els ha passat el mateix. És a dir, que la problemàtica
no és tant, que també ho és, de si regulació o no ara en aquests
moments en calent i haver de regular ara en calent una sèrie de
qüestions que ja estan regulades en el nostre ordenament
jurídic sinó que després, a més, tenguem el manco de
persones en economia submergida. Em puc referir a les dones
que fan neteja, em puc referir als homes que vénen a pintar les
cases o que fan manteniment o tants, tants de sectors de
persones que es dediquen a l`economia submergida i molts
d’ells des de dia 13 de març no han tengut cap ingrés i sí que
han tengut totes les càrregues d’haver de pagar el seu lloguer
o en molts de casos just poden pagar una habitació. 

I, en canvi, tal vegada han viscut dones que, com a les quals
es referia abans la diputada de MÉS per Menorca, que no
cobren res des de dia 13 de març i que comparteixen una
habitació amb un fill o amb dos fills a un habitatge i sí que els
demanen 250 euros pel pagament d’aquesta habitació i ho han
hagut de pagar el mes d’abril i ara ho han hagut de pagar el mes
de maig.

Crec que aquests tipus de debat són debats profunds, que
s’han de fer amb calma. Crec que tot el que sigui
modificacions legislatives s’ha de fer amb calma. Però és que,
a més, en aquest moment no parlam d’una modificació
legislativa, demanam el compliment de la pròpia llei, perquè
tant la proposta de MÉS per Menorca com l’esmena que han
presentat conjuntament el PSOE, MÉS per Mallorca i Unides
Podem es basa a estudiar els casos per a l’aplicació de la llei,
de la disposició addicional primera el punt 4, a què abans ha
fet menció el diputat Sr. Ferrer.

Nosaltres creim que això ja s’està fent. De fet, segons
CEAR, Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, en aquest
moment a Espanya tenim més de 100.000 persones que
esperen una regularització. La regularització du un procés
bastant complicat. En aquest moment hem de mirar per totes
aquelles persones, dones i homes es dediquin al que es
dediquin, que passin dins un procés. 

Nosaltres creiem en la regulació, creim en la normativa,
creim en el compliment de les lleis i no creim que en aquest
moment sigui oportú encetar segons quins melons. Hem de
complir la llei? Clar, però és que s’està fent. De fet, ara hi ha
tota una sèrie de bufets d’advocats que en aquests casos que
consideren oportú de persones que no estan regulades o
persones que fa anys que han presentat la sol·licitud per a la
seva regularització han demanat precisament, en virtut del punt
4 de la disposició addicional primera del reglament de la Llei
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d’estrangeria, poder tenir la porta oberta a determinades
regulacions. 

Nosaltres creiem en les tramitacions adequades que no ens
podem botar però ni una passa. 

També hem de dir que el mes de febrer va comparèixer al
Congrés de Diputats el ministre d’Inclusió, Seguretat Social
i Migracions, el febrer de l’any 2020, ara fa una sèrie de
mesos, i ell ja va anunciar que en aquest moment s’està fent
tota una tramitació per modificar la llei, no només modificar
la Llei d’estrangeria sinó també el seu reglament i també la
Llei d’emprenedors. Per tant en aquest moment ja s’està
preparant aquesta modificació. Els dic que el ministre el que
volia era afavorir la incorporació de treballadors estrangers
d’una manera regulada al mercat laboral; i de quina manera va
dir que ho faria?, idò evidentment a través de tot el procés que
du les modificacions de la llei dins el Congrés, i es proposaria
modificar el catàleg d’ocupació, una simplificació del sistema
d’autorització de residència i de treball, un accés al permís de
treball molt més flexible, una simplificació de procediments,
i facilitar la reagrupació familiar.

Hem de dir que avui en dia la gran porta d’entrada de les
regulacions és la reagrupació, és l’arrelament, l’arrelament
social, l’arrelament laboral -aquí entraria el cas que comentava
abans la diputada de MÉS per Menorca, l’arrelament laboral-,
o l’arrelament familiar. Per tant el que es pretén és que la gran
via d’entrada no sigui a través de l’arrelament sinó que sigui a
través d’un procés regulat que simplifiqui.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha acabat el seu temps, pot anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Dit això, nosaltres a l’esmena que s’ha presentat votaríem
abstenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola per un temps
màxim de cinc minuts. Sr. Gordiola, pot intervenir des de..., sí.

No, no, cap problema.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia a tots. La veritat és que quan es du una proposta
sobre millorar les condicions dels ciutadans, i especialment
aquells en situació molt més vulnerable, és molt difícil, quasi
impossible, rebutjar qualsevol tipus d’acció, però la
responsabilitat sobretot i fugir de qualsevol oportunisme ens
fa valorar altres vies per donar suport. Per tant jo ja
directament -no s’ha esmentat per part de la Sra. Font a la
proposició no de llei que du aquí- li manifest que el nostre
grup parlamentari li demanaria que acceptés l’esmena
presentada per tres grups, que reorienta i crec que condueix a

uns objectius que permetrien donar sortida al mateix
plantejament i anàlisi que ha fet a la seva proposició no de llei,
primer per complir la llei, és indiscutible que no podíem de
cap manera donar suport a una proposició no de llei que no
demanés complir la llei; segon perquè no deixa cap col·lectiu
i evita la discriminació, i per descomptat un greuge
comparatiu cap altres treballadors i treballadores o gent
ocupada en una activitat, perquè no es pot dir treballadors i
treballadores perquè no tenen els drets que contempla la
nostra Constitució i l’Estatut dels Treballadors de ser
treballadors amb tots els drets i les garanties i dignitat en el
treball, però que hi ha altres col·lectius evidentment que estan
en la mateixa situació realitzant altres tipus d’activitats i que
la seva proposició no de llei no contempla.

A més a més complir la disposició addicional primera en
el seu punt 4 ja reconeix vies excepcionals d’anàlisi en
treballadors, en persones que es trobin en aquesta situació.
Per tant demanaria que perquè pugui sortir, sembla, pel
posicionament de la gran majoria de grups, perquè pugui sortir
i orientar un vot per part del nostre grup parlamentari perquè
permeti dur endavant aquesta mesura que es reclama, sí que
demanaríem que accepti l’esmena que presenten, com he dit
abans, els tres grups.

Jo volia fer una sèrie de referències. Estam en una
conjuntura de crisi sanitària greu, i en una situació que ens ha
conduït..., i aquesta situació ens ha conduït a una crisi social
i econòmica molt greu, molt greu perquè ja supera una
recessió, supera una situació en què ja hi ha una incertesa fins
i tot de quin és l’escenari i que cada dia anam analitzant quines
són les millors mesures. Dur propostes molt selectives que
encetin un debat i promoguin sobretot esperances que no es
poden haver cobert amb el que no només l’Estat espanyol i el
seu sistema de cobertura pot donar, sinó que poden animar a
frustrar expectatives de vida per a altres persones i, el pitjor
de tot, el pitjor de tot, incentivar encara més les màfies que
puguin traficar amb persones a crear aquest efecte crida del
qual es pengen moltes vegades per moltes iniciatives que
duim, amb bona proposta fins i tot, per part de les
administracions és molt, molt greu.

No qüestionaré de cap de les maneres la voluntat política
de tots els grups, especialment del proposant, de donar aquest
tipus de resposta necessària a aquest col·lectiu molt, molt
vulnerable, però sí que haurem d’arribar a fer un debat en
aquest parlament, i l’hauria de fer el Govern d’Espanya i també
el Congrés de Diputats, envers quina és la nostra política
migratòria, quines són les mesures que s’han de dur a terme
per tenir una política conjunta amb la Unió Europea, per lluita
contra les màfies, per assegurar que qualsevol treballador i
treballadora pugui exercir amb dignitat la seva feina vengui
d’on vengui, que no creem efectes crida amb discursos
demagògics i paternalistes que l’únic que fan és donar negoci
a moltes màfies que trafiquen amb persones.

Per tant crec que el debat és molt més profund, qualque
grup parlamentari ja ho ha esmentat aquí, i les iniciatives i
propostes que duguem, a més a més de conjunturals de la crisi
i la situació de gravetat que tenim, sí que han d’anar
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encaminades amb un pla, amb un bon pla, com hem demanat
Ciutadans, amb un bon pla d’acollida i integració de les
persones migrades, tant a nivell estatal com a nivell
autonòmic, a les circumstàncies actuals que es donen, amb una
política conjunta d’acció exterior i de cooperació, d’ajuda,
juntament amb els països emissors de fluxos, i sobretot
reformular com està funcionant el tema del permís de treball
i de residència per arrelament, que se n’està abusant i moltes
vegades s’està fent amb vicis de contracte.

Sí que vull dir i reconèixer la tasca que estan fent els
treballadors i les treballadores de cura a les persones i el
treball a la llar, però hem de dir una cosa: la redacció
d’aquesta proposició no de lle i que presenta avui MÉS per
Menorca, amb la seva redacció, amb el seu relat, estigmatitza
tots els demandants d’aquesta necessitat, i no és ni molt
manco el cas. Tenim una oficina d’estrangeria saturada, que a
més a més en aquesta situació conjuntural que s’està donant no
pot prestar els serveis que es vénen demanant de majors
recursos i major agilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha esgotat el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Acab, president. Per tant moltes persones han perdut o no
poden renovar el seu permís de treball i es troben en una
situació  irregular induïda per la manca de recursos de la
mateixa administració. Per tant la voluntat també de molts de
demandants d’aquests serveis és digna i pretenen fer-ho amb
la major regularitat i amb les millors condicions per als
treballadors que ho fan. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gràcies, Sr. President. A ver, yo creo que España es un
país tremendamente solidario, fruto, a aunque a alguno le pese,
de la influencia del catolicismo en nuestra educación, en
nuestra manera de ser, el sentido de la caridad; al igual que no
somos un país racista, lo demostramos con la gesta americana,
con las leyes de Indias, con el trato y la protección que
ofreció la corona a los indígenas, con las denuncias de Fray
Bartolomé de las Casas, etc.

Llegados a este punto, esa solidaridad España la está
ejerciendo incluso más allá de sus potencialidades, porque a
día de hoy -quiero recordárselo a la Sra. Diputada de MÉS per
Menorca- hay miles, miles de españoles que no han cobrado
sus ERTE y hay miles de autónomos que tampoco han cobrado
sus ayudas. Sin embargo, y le reto a que me desmienta, miles
y miles de inmigrantes ilegales y sin papeles están cobrando
desde el primer día las ayudas, y le reto a que cualquiera de

ustedes, cuando vaya a su sucursal bancaria, hable con los
empleados y les diga cuántas personas sin tarjeta de residencia
y con pasaporte están cobrando esas ayudas.

Porque dicen “es necesario articular medidas para proteger
este colectivo vulnerable”. Afortunadamente, y digo
afortunadamente, a ese colectivo le estamos protegiendo, y le
estamos protegiendo incluso por delante de nuestros
nacionales. Y para nosotros, lamento decírselo, nuestra
preocupación a día de hoy son nuestros compatriotas y por
supuesto la del resto de personas que conviven con nosotros,
pero ya lo estamos haciendo. Y ustedes vienen aquí a
proponernos prácticamente cometer un fraude de ley, acto
seguido el Partido Socialista intenta arreglarlo diciendo que
se cumpla la ley. ¿Hace falta que este parlamento se pronuncie
para decir que se cumpla la ley? ¿Hemos llegado al punto de
que el Partido Socialista está tan acostumbrado a retorcer la
interpretación de las leyes que tenemos que venir aquí a decir
públicamente, cúmplase la ley? 

Yo quiero pensar que seguimos viviendo en un estado
social, democrático y de derecho, donde las leyes se cumplen,
porque también nos ha dicho el diputado del Partido
Socialista, no se preocupen, a partir de ahora todo el mundo
que esté empadronado va a recibir unas ayudas. De ahí que la
gente se pueda empezar a empadronar en los bancos de los
parques, en las cuevas, ... Se ha llegado a plantear que los
ocupas se puedan empadronar en las casas que ilegalmente
están habitando, ¿qué será lo siguiente, que cuando uno robe
un coche puede ir a Tráfico a ponerlo a su nombre? 

No dejan ustedes nunca de sorprendernos y más en un
momento en que muchos de los países de esos inmigrantes no
están cumpliendo la legalidad. Hemos visto de manera
vergonzosa, sin ningún tipo de protesta por parte del Gobierno
español, como a ciudadanos por ejemplo de Marruecos se les
prohibía volver a su país cuando querían hacerlo. Ningún país
civilizado ha prohibido a sus nacionales la vuelta a sus países,
aún en este episodio de pandemia. A día de hoy seguimos
ayudando a repatriarse a compatriotas españoles que quieren
volver a España y hay países que han cerrado sus fronteras a
sus propios nacionales, ante la absoluta pasividad de nuestro
gobierno.

En definitiva, me parece muy bien que quieran ustedes que
se cumpla la ley, incluso en las contrataciones, o sea, ¿nos
viene aquí a hablar de las ilegalidades de las contrataciones, un
partido que tiene como portavoz en el Congreso a una persona
que tenía contratada irregular e ilegalmente a la persona que
lo cuidaba? Miren, señores de la izquierda, menos predicar y
más dar trigo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
diputats i diputades que avui ens trobam per videoconferència.
Nosaltres avui tenim el corazón partío que deia Alejandro
Sanz, és a dir , és un d’aquests dies en què amb les
intervencions dels meus predecessors, no n’exceptuaré cap,
tot i que tan sols m’ha agradat un trosset de la del Sr. Sergio
Rodríguez, faríem un puzzle. És a dir, efectivament tot el que
s’ha dit aquí o pràcticament tot és ver, pensam que és un debat
que s’ha d’obrir, pensam que és interessant que s’apliqui la
llei, pensam que l’esmena que s’ha fet és necessària, però
pensam que això ja està establert. 

Tenim la sensació  que en aquesta societat nostra vivim
sempre amb molta hipocresia, és a dir, hipocresia per part de
la societat que de vegades no volen tenir treballadors
regularitzats, els paguen en negre i els surt més barat. Per part
d’alguns treballadors que no volen cobrar ni estar donats
d’alta. Per part de la política, que tenim una llei, però que no
s’aplica ni la feim aplicar. Per tant, nosaltres estam en el
tarannà d’aquesta proposició no de llei, per suposat, com no
podia ser d’altra manera, per suposat, regularitzar sí i pensam
que l’esmena és més encertada perquè s’han d’estudiar els
perfils i s’han de fer les coses bé.

Ara bé, tenim una llei que ja s’hauria d’haver complit, que
ja s’ha de complir. Per tant, nosaltres en aquest sentit, per
posicionament de vot, acceptaríem si l’esmena s’accepta, si
no, ens hi abstendríem, perquè per suposat tampoc no volem
dir que no a una situació com aquesta. Ara bé, he de recordar
també que estam en una situació molt complicada, no amb una
proposició no de llei a una Comissió d’Assumptes Socials del
Parlament de les Illes Balears solucionarem el problema que
tenim. Estam en una situació com deia molt complicada, què
passa a més a més?, que el Producte Interior Brut, ho ha dit el
Govern sense esparadraps i sense cotons, caurà un 31% i allò
que ens ve és molt complicat i serà molt complicat per a
aquestes persones. 

Què hem de pensar en elles? Sí, que s’apliqui la llei, però
tenc la sensació que si això surt que sí, com es planteja,
tendrem un efecte contrari a allò que perseguim i no sé si
m’explic perquè la situació és tan complicada que no és
qüestió de resumir-la en cinc minuts d’intervenció. És un
debat que s’ha d’obrir, però s’ha d’obrir seriosament i d’una
vegada per totes, com un pacte per l’educació, com un pacte
per la salut. És a dir, hem de ser valents i afrontar aquesta
problemàtica, però pensam que aquí nosaltres diputats, des de
la nostra humilitat, no arreglarem un problema que tenim i que
tendrem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara si escau a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de deu minuts, si
així ho demana el grup proposant, Sra. Font, podem continuar?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, té  la paraula la Sra. Font per tal
d’assenyalar si accepta les esmenes. Sra. Font, té la paraula per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i gràcies a tots els grups que ens han
donat el seu suport en un tema tan sensible i també per totes
les aportacions fetes.

Té raó la Sra. Durán quan diu que cal una regularització de
moltes feines submergides, açò no li discutiré i sense cap
dubte cal treballar-hi. També coincidim amb la necessitat d’un
debat més profund, totalment d’acord. I tampoc compartesc en
gran part allò que ha dit el Sr. Gómez.

Respecte de l’esmena presentada, l’acceptam evidentment,
perquè tot i que ens interessava posar l’accent en el cas
concret de les dones migrades que fan tasques de cura, pensam
que l’esmena, com ja han dit altres portaveus, amplia a altres
col·lectius que han col·laborat activament durant aquesta crisi
i cal donar valor a tots  e ls implicats, perquè no podem
permetre emprar els migrants només quan ens convé, no tenir
permís de treball i residència significa no poder contribuir a
la reconstrucció social i econòmica que necessitarà el país
després d’aquesta pandèmia.

Aquesta reconstrucció passa per protegir la vida de
tothom, per la qual cosa hem de marcar-nos com a objectiu la
transformació de les condicions d’extrema precarietat i
vulnerabilitat en la qual viuen la majoria de les persones
migrants. Es tracta de teixir allò comunitari des de baix per no
deixar ningú enrere. Són temps de solidaritat, perquè entre
tots hem de tenir la capacitat com a societat de protegir la vida
de totes les persones. 

I és cert que propostes com aquestes han de sortir amb
acords, com és el cas, i els estic molt agraïda per la voluntat
dels grups per aconseguir-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I atesa la participació d’alguns
diputats i diputades per videoconferència, la votació de les
proposicions no de llei serà pública per crida i, per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la Secretària de la
mesa anomenarà els diputats i les diputades que respondran sí,
no, o abstenció. La crida es realitzarà per ordre alfabètic i en
darrer terme votaran els membres de la mesa. Sra. Secretària,
si vol procedir.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, president. Sra. Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina. Sí.

Així, el resultat de la votació són 8 vots a favor, 1 en
contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 7003/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la regularització del col·lectiu de
persones migrades sense papers que fan tasques de cura.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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