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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, seny ores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, presidenta, Ares Fernández substitueix Irant z u

Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt  de l’ordre del dia d’avui relatiu al

debat de les proposicions no de llei RGE núm. 17634/20 i

17679/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 17634/20, presentada

pel Grup Parlame ntari  Ciudadanos, pel procediment

d’urgència, relativa a pla autonòmic d’atenció i integració de

les persones immigrades.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 17634/20, presentada pel Grup Parlament ari Ciudadanos,

pel procediment d’urgència, relativa a pla autonòmic d’atenció

i integració de les persones immigrades.

Per a la seva defensa intervé, per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minut s.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. No sé si hi ha

precedents o no en això, però sí deman a t ot s  els  companys

diputats i diputades que facin vostè esment a la meva

intervenció, una lectura de bell nou a l’argumentació del

contingut de la iniciativa que tenen vostès que argumenta els

punts que hi proposaré i a la justificació del motiu d’urgència,

per jo poder destinar més  t emps a fets que consider que donen

més suport al per què nosaltres dia 4 de desembre, el meu grup

parlamentari, vàrem proposar aquesta proposició no de llei.

Víctor Uwagba, nigeriano, llegado a comienzos del 2000

a la is la, licenciado en derecho en su país, tiene

especialización en mediación intercultural en la Universidad

Autónoma de Madrid, de Alicante i de la nostra Universitat de

les Illes Balears. Educador social ahora y mediador

intercultural al servicio público.

Uwagba admite que en los últimos años ha habido un

notable un retroceso en la gestión integradora de los

colectivos inmigrantes en las Islas. Los gestores políticos hoy

por hoy evitan entrar en conflicto cuando se habla de

migración. A las cosas ahora no se las llama por su nombre,

concretamente a la inmigración le cambian la denominación

para no incorporar a nadie y descafeínan los problemas. El

25% de la población es extranjera en nues tra comunidad

autónoma. Baleares  s in Fronteras, segona quinzena de

desembre de l’any passat. 

Per què duim aquí una proposició no de llei? Est am en una

situació de crisi, en una població que supera el milió

d’habitants a la nostra comunitat autònoma de la qual, com hem

debatut a aquesta comissió al llarg dels  p lenaris i també a

comissions de Salut i d’Economia, evidentment els col·lectius

més vulnerables no són aliens, si cal són encara més

vulnerables per una situació de pandèmia, però el que segueix

a la pandèmia és una cris i social. Sabem tots que a una crisi

social es produeixen situacions de conflicte, de conflict e fins i

tot de competències. 

Per descomptat, el meu grup parlament ari i qualsevol

persona que tengui valors fugirà de qualsevol tipus de

paternalisme i, per descomptat, de qualsevol tipus d’actitud

xenòfoba, i es vol quedar amb la convivència, tal com

estableixen els nost res  valors  i els  nostres principis

cons titucionals i recollits a l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears. 

I la nostra proposició no de llei no va en altra línia que el

compliment  efectiu de l’article 9.2 de la Constitució i de l’article

16.3 de l’Estatut d’Autonomia de la nostra comunitat

autònoma, així mateix, en compliment de la Llei Orgànica 4/2000,

d’11 de gener, respecte dels drets  i llibertats dels estrangers a

Espanya i la seva integració social, segons també la Llei

Orgànica 2/2009.

Amb què ens trobam? Ens trobam amb accions que han de

ser propositives, amb accions que han de ser eficaces

especialment per integrar totes les  p ersones en els drets de la

ciut adania, de tots els residents de la nostra comunitat

autònoma, sense distinció del tipus de nacionalitat que vénen.

La nostra realitat és la que és, les nostres comp et ències són les

que són i estan reconegudes a l’Estatut d’Autonomia i la

nostra responsabilitat política, estiguem a les inst it ucions on

governem o on ens pertoca fer un control de l’acció de govern,

és la d’afavorir la int egració, la participació, la igualtat

d’oportunitats, no deixar ningú enrere i evidentment la

convivència de tots els ciutadans.

Tenim una comunitat autònoma amb una diversitat cultural,

ètnica i religiosa important  i ens obliga a tots a afavorir aquesta

convivència i la plena int egració. La plena integració

bidireccional, p erò la resp onsabilit at  la t enen les

administracions públiques en afavorir aquests mecanismes que

la duguin a terme.

Per què entenem nosaltres que aquests mecanismes

s’articulen a aquesta proposició en tres aspectes importants?

Una actuació de les polítiques públiques contextualitzades en

objectius, en fins i en actuacions, amb la implicació de t ot  el

nivell de l’administració pública, com no pot ser d’una alt ra
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manera; amb la resp onsabilitat que té el Govern central, des

dels ministeris, de fer una polít ica transversal i donar els

recursos suficients a les institucions, a la nostra comunitat

autònoma, que tenim les competències d’acollida i integració de

les persones migrades i dels serveis socials, i evidentment, com

no pot ser d’una altra manera, comptar amb el tercer sector que

coneix perfectament la diversitat i la participació.

La prevenció també de la int olerància i afavorir eines a tota

la ciut adania, insistesc, a tota la ciutadania, la ciutadania nativa,

la ciutadania que arriba independentment de la seva condició

evidentment és una responsabilitat de tots. No pertoca a

aques ta comunitat autònoma qüest ionar t emes  p rop is

d’estrangeria que pertoca al Govern central -acab, presidenta-,

i a les institucions europees com a federació d’estats.

Per la qual cosa, i la línia que coneixen vos t ès  del nostre

grup parlamentari propositiva i evident ment constructiva i amb

un comp romís social i d’igualtat d’oportunitats, els demanam

el suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part dels grups parlamentaris  M ÉS

per Mallorca i Unidas Podemos s’ha presentat l’esmena RGE

núm. 2483/21. Per a la seva defensa té la paraula per part del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Joan Mas, per un

temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies , presidenta. Diputades, diputats. Nosaltres veiem

aques t a proposició del Sr. Gómez, del Grup Ciudadanos, molt

bé i molt en positiu i entenc que és encertat, tal com estan les

coses a dia d’avui, plant ejar aquestes qüestions. Clar,

necessitam fer front de forma ordenada la qüestió de la

immigració, s’ha de fer des de la professionalitat, des  dels

valors i des de l’acollida a totes les persones.

Hem presentat aquesta esmena perquè crec que també la

feina que es  fa i la feina que s’ha fet s’ha de posar en valor i

creiem que és necessari també posar en valor la feina del

Consell Assessor per a la Integració de les Persones

Immigrades, que és el Consell que de qualque manera ajuda

amb els  seus informes a dirigir la política d’immigració del

Govern de les Illes Balears i de la conselleria que duu el tema.

Per tant, presentam aques ta esmena per recollir de qualque

manera la feina feta, recollir la feina que es fa i veure de quina

manera la podem encaminar millor, i entenem que la millor

manera d’encaminar-la és aprofitar i coordinar les propostes

d’aquest Consell assessor per a la integració de les persones

immigrades.

Els altres dos punts els votarem a favor i esper o que

accepti l’esmena o que ens puguem posar d’acord amb algun

tipus de transacció.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Mayor, p er un temps màxim de

cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bona tarda a tothom.

Una societat amb una convivència intercultural plena és una

societat forta i rica. Estam d’acord amb el fons d’aquesta

iniciativa presentada pel Grup Parlamentari.

Vaig directament als punts. Amb referència al punt 1, des

d’Unides  Podem pensam que sí que és necessari que la

comunitat autònoma t engui un pla d’atenció i integració de la

p oblació migrant. Som ferms defensors de la implicació dels

col·lectius i de la societat civil en els processos  legislatius, és

per això que creiem que la forma de fer política ha de ser a

través d’espais de participació entre l’administració i la societat

civil. Un bon exemp le que actualment hi ha i en el qual tots hi

participem és el Consell de Cooperació.

En matèria d’immigració actualment tenim el Consell

assessor per a les persones immigrades, constituït des de l’any

2018, amb la finalitat d’assessorament i promoció de la

participació social en matèria d’integració de les persones

immigrades a la societat de les Illes Balears . Actualment hi

participen més de 90 persones. Les dues darreres reunions

varen tenir lloc el passat  juliol i l’anterior va ser en el 2018, en

el 2019 no es va poder dur a terme la reunió del Consell per falta

de quòrum en la convocatòria. 

El Consell ha recollit demandes en grup s  de feines i ha fet

propostes de les seves  dificultats per a la integració de les

persones immigrant s  res idents a les Illes Balears amb

temàt iques com l’ocupació, l’habitatge, educació, salut, serveis

socials, participació ciutadana, mitjans de comunicació, etc.

Des d’Unides Podem p ensam que el Govern i el Consell fan

feina amb les directrius que possiblement podríem recollir en un

pla autonòmic, per això pensem que aquesta esmena que

proposem és perquè el Govern executi aquestes conclusions al

Consell assessor per a les  p ersones immigrades. I si el mateix

Consell ho estima oportú que demani i que pugui participar en

l’elaboració d’un pla autonòmic si així ho considera. 

Som conscients de la problemàtica que existeix en el Consell

assessor i de les reivindicacions dels col·lectius en aquest

òrgan. També sabem que el Govern fa molta feina en polítiques

per a les persones immigrants a la nostra comunitat autònoma,

però sí que és  ver que li demanem al Govern un petit esforç més

en aquesta matèria, en aques t s  t emps a on el discurs de

xenofòbia i el creixent racisme al que inciten alguns discursos

polítics es fa més que necessari. 

Per això és que necessitem un consell assessor fort i àgil per

combatre totes les desigualt at s  exis t ents envers aquests

col·lectius i és per aquest motiu que demanem una petita

empenta més en tema d’immigració en el Govern. 
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Votarem a favor dels punts 2 i 3. Al p unt  2 en els

pressuposts ja vàrem aprovar una p artida de 100.000 euros per

a la figura de mediador intercultural. Creiem que s í que és

necessària una figura permanent i a totes les administracions

locals n’han de tenir per a la convivència.

Amb referència al punt 3 és cert que el Govern de l’Estat

amb el Reial Decret Llei 8/2019, del 8 de març, va reactivar el

fons es t atal per a la integració dels immigrants, amb una partida

de 70 milions -en princip i- del p eríode del 2019. Aquest fons va

quedar suprimit en el 2012 en el Consell de Ministres pel

Govern de Mariano Rajoy , ara només cal que arribin aquests

doblers per facilit ar les actuacions en matèria d’integració a

Balears per això votarem a favor també d’aquest punt. 

Esperem que accepti l’esmena i s i més no idò poder arribar

a un acord per arribar al màxim imp oss ible i ser consensuada

aquesta iniciativa per a l’aprovació de la majoria d’aquesta

cambra. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam al torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlament ari Popular té la paraula la

diputada Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, presidenta, molt bona tarda dip ut ades i diputats.

Avui horabaixa en aquesta comissió veurem dues propostes

relacionades directament  amb la immigració, la immigració a les

nostres illes i la immigració a Espanya. La primera el que pretén

és un pla autonòmic d’at enció a la integració a les persones

immigrades i la segona és una proposició no de llei p er una

acollida digna. 

Amb aquesta proposició de Ciutadans, jo ja vull dir al grup

proposant que nosaltres li donarem suport, estarem pendent de

si accepta o no l’esmena i quina transacció farà si no l’accepta

de manera total.

Nosaltres creiem que és necessari aquest pla autonòmic de

la mateixa manera que altres comunitats autònomes el tenen,

com Castella i Lleó o com per exemple la Junta d’Andalusia. 

Els arguments per donar suport a aques t a p roposició no de

llei són pràcticament els mateixos per donar suport també a la

proposició no de llei que ve després i és que el problema

migratori no és ni de dretes ni d’esquerres, no és de bons ni de

dolents, perquè el cor ens batega a tots davant el sofriment

humà. Però abans  deia un altre diputat que m’ha precedit que

la immigració ha de ser de manera ordenada i nosalt res, des del

Grup Parlamentari Popular, sempre hem cregut en l’ordenament

jurídic, en el compliment de la llei, en el compliment de la

legalitat.

Per tant, dins del compliment de la legalitat nosaltres creiem

que és l’Estat espany ol qui ha d’evidentment fer complir

l’ordenament que nosaltres tenim dins el nostre estat, i

evidentment també dins la Unió Europea s’ha de dirigir una

política immigratòria que ho abasti tot .  La Unió Europea ara en

aquest moment proposa un nou pla migratori que pugui ser

acceptat pels 27 membres i que es basa en 3 punts: solidaritat

obligatòria, reforç de les fronteres exteriors i imp uls als retorns.

És així, però quan tenim aquí les persones immigrades les hem

d’assistir i és necessari que hi hagi aquest pla autonòmic. 

Quant a les partides econòmiques, nosaltres precisament als

pressuposts de la comunitat autònoma vàrem presentar una

sèrie d’esmenes en aquest sentit, una d’elles que ens

demanaven directament des del Consell d’Eivissa perquè

havien tengut molta arribada d’immigrants a Eivissa l’estiu

passat i feia falta precisament pel que fa als MENA -que

després parlarem del concepte MENA- idò feien falta molt es

més ajudes perquè el Consell Insular no donava a bast; esmena

que hem de dir que els partits que donen suport al Govern ens

varen votar en contra, és a dir ens varen votar en contra de

poder ajudar els consells  insulars que es veien desbordats en

aquell moment. 

S’ha de dir que a la immigració, que hem tengut un augment

molt, molt gran a partir de l’estiu dins enguany  a totes les

nostres illes, hem tengut una problemàtica afegida que és  la

problemàtica de la COVID-19 que encara a sobre ha fet que tots

aquells espais on hi havia una primera acollida hagin quedat

totalment desbordats perquè on a cada habitació hi podia haver

dues persones, idò ara just n’hi pot haver una, per tant també

es necessiten noves instal·lacions . En aquest moment és més

necessari que mai que el pressupost reculli totes aquestes

necessitats que ens trobam cada dia a totes les Illes. No són

suficients 100.000 euros, no serveixen per a res. 

Per tant és important no només que hi hagi un pla

autonòmic i un fons adequat per ajudar en aquesta causa, sinó

que a més també hi hagi un fons estatal. Hem de dir que

nosaltres a nivell nacional -com que ens preocupava molt

aquest tema- a nivell nacional des del mes  de juliol, des de

l’estiu s’han presentat moltes propos t es: es varen demanar

compareixences de la Secretària d’Estat d’Immigracions, es  va

demanar la compareixença del ministre d’Interior a la Comissió

d’Interior, es va demanar la compareixença del ministre de

Sanitat per a totes aquelles persones que ens arribaven amb

una problemàtica del tema de la COVID-19, s’ha demanat

compareixença del ministre d’Interior davant la Comissió per

explicar la nul·la política de lluita contra la immigració i regular

a Canàries  i a recents assalts que hi havia hagut a la tanca de

Melilla, això va ser al gener. 

Per t ant des del Partit Popular tant a nivell nacional com a

nivell de les Illes Balears ens p reocupa i ens ocupa aquest

tema. Creiem que són necessàries aquestes propostes que es

presenten avui aquí com també ho són que després s’aprovin

en el Congrés altres propostes que hem present at  en aquest

sentit. Una d’elles, com deia abans...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Durán, vagi acabant.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -sí, moltes gràcies, presidenta-, crec que ha quedat clara la

nos tra postura. Nosaltres donarem suport a aquesta proposició

no de llei. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlament ari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc

minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Ustedes piden en esta PNL que la

población inmigrada sea atendida e integrada atendiendo a la

diversidad de sus naciones y culturas. Nosotros creemos que

efectivamente necesitamos que se int egren, pero en nuestra

cultura, cosa que, desgraciadamente, no estamos promoviendo,

lo que nos ha llevado a la formación de guetos en muchos

barrios de nuestras ciudades y a conflictos entre culturas cuya

vis ión de las relaciones humanas y de la sociedad es muy

diferente, y en algunos casos incompatible. 

Nuestra formación presentó en el Ayuntamiento de Palma

una iniciativa p ara que las personas provenientes de países de

cultura musulmana p art icip asen en cursos específicos

impartidos en su idioma, para el fomento de la igualdad, el

respeto cívico y la convivencia acondicionando el acceso a

ayudas  y  subsidios municipales a la realización y superación de

dichas actividades, pero por supuesto dicha iniciativa fue

rechazada. 

Luego vienen ustedes aquí y nos traen iniciativas para que

las mujeres o los  homosexuales  no sean perseguidos

precisament e en esos países, pero no quieren admitir que las

personas  que vienen de esos países pertenecen a esa misma

cultura que importan al nuestro.

Porque lo cierto es que la presión migratoria que padecen

nuestras ciudades y en especial los barrios menos favorecidos

está llevando a situaciones de convivencia comp lejas. Muchos

inmigrantes procedentes de países musulmanes no aceptan el

estilo de vida y los  valores occidentales, tales como la

igualdad, la equidad o el respeto a la diversidad, y no hace falta

ut iliz ar el eufemismo de “otras culturas”, sabemos

perfectamente cuál es esa otra cultura y no por no nombrar a

las cosas por su nombre van a dejar de existir.

Por t ant o, es absolutamente necesario p romover

actuaciones específicas para fomentar la igualdad, el respeto y

la convivencia en los barrios  que más padecen la inmigración

descontrolada a fin de mejorar el comportamiento cívico de

quienes pretenden vivir en nuestra sociedad con arreglo a

nuestra legalidad, usos  y principios, y no con arreglo a sus

culturas de origen que, como digo, son contrarias en muchos

aspectos a los principios básicos de nuestra convivencia.

Y dado que esta iniciativa no concreta suficientemente el

modo en que debe llevarse a cabo la integración de los

inmigrantes en España, sino que es ambigua y se contradice en

diferentes  ap art ados de la exposición de motivos, así como en

los puntos de acuerdo, nosot ros  no daremos apoyo a esta

iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Seguidament per part del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.

Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La

integració, és cert, és un element clau p er gestionar la

immigració, consideram imprescindible abordar aquest  tema des

de polítiques transversals com és ara la protecció dels drets

humans, la no-discriminació, les polítiques d’ocupació, la

seguretat pública, l’es t abilit at  social,  la salut pública,

l’educació, les relacions  ext eriors , la ciut adania i el

desenvolupament, polítiques  que permetin la integració de la

p oblació immigrant en la vida política, social, econòmica i

cultural de les Illes Balears. Pensam que és l’única manera:

formar part d’un col·lectiu per estar integrat, sinó efectivament

es creen guetos i cada vegada més diferències, p erquè el que és

diferent a allò nostre moltes vegades no ens agrada. Per tant,

p ensam que aquesta integració real i efectiva ens fa a la fi

guanyar a tots. 

No hem de perdre de vista que una veritable integració és

un p rocés de doble via que implica l’adaptació mútua dels

migrants i de la societat receptora, així com una igualtat de drets

i també d’obligacions, és a dir, l’accep t ació per part de la

societat d’acolliment i l’adaptació per part del migrant.

Tots dos fets no es produeixen automàticament si són

estàtics, la integració és una relació dinàmica entre totes dues

comunitats.

La COVID-19 ens ha colpejat a t ot s  amb força i ha paralitzat

tot el que no giràs  al voltant de la salut, que ha estat la prioritat

absoluta i ha deixat aparcades altres accions.

Ara és el moment de recuperar el desenvolupament de

programes d’integració social i cultural de les persones

migrades a activar des dels espais de participació.

Per això, Sr. Gómez, companys de Ciutadans, nosaltres hi

votarem a favor.

Llavors voldria fer una reflexió més: a favor de tots els

punts, és a dir, és cert que al 2019 el Govern de Pedro Sánchez

va recuperar aquest fons d’integració d’immigrants que va

liquidar el Govern de Mariano Rajoy, però la darrera informació

que hem p ogut trobar, i bé l’hem cercada, és de dia 8 de març de

2019, han passat dos anys. Per tant, crec que aquest tercer punt

és totalment necessari.
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Una altra reflexió més que voldria fer és que no hi ha

d’haver temes exclusius d’uns  i d’altres. Dóna la sensació que

hi ha vegades en què el feminisme se’l vol apoderar un partit

polític, el tema dels immigrants un altre, el tema de la cultura un

alt re, això no ha de ser així, és a dir, és una bona iniciativa i p er

tant, crec que s’ha de votar a favor d’aquesta iniciativa.

Per tant, la nostra resposta és sí multiplicada per tres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt  té la paraula

la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Participació i integració, dos

conceptes que surten en aques t text d’aquesta proposta i que

pensam que són bàsics quan parlam d’immigració, i ho són

perquè són (...) la clau de volta per tal de tenir una bona

convivència entre uns i altres perquè l’objectiu, quin és? La

cohes ió social, que tots ens sentim bé vivint en aquest país, i

aquesta només s’aconseguirà a través d’aquesta integració real

d’aquestes persones migrades.

Evidentment l’educació és un altre factor decisiu, però no

només per als migrants, per als patris també fa falta molta

educació i molta pedagogia sobre aquest tema.

Jo estic molt d’acord amb la seva p roposta, Sr. Gómez, i amb

la seva intervenció i tenen en nostre suport també, com no

podia ser d’altra manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Finalment, pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de

cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Estam d’acord que la població immigrada enriqueix

des de tots els àmbits de la nostra societat. 

Entenem que aquesta convivència ha de ser generadora de

sinergies que beneficiïn tothom i que ha de ser un procés no

únicament  de car à c t e r  b i d i r eccional, s inó t ambé

multidireccional, perquè són molts els fact ors que s’impliquen

dins aquest procés d’integració  i, efectivament, en polítiques

públiques, és clar que sí. I aquest a és la clau, de forma

coordinada amb el tercer sector social i ara més que mai per

poder pal·liar en aquest moments les conseqüències agreujades

per la p andèmia actual, no únicament per a les persones

immigrant s  en residència permanent a la comunitat autònoma,

t ambé a les persones immigrants que es troben en situació

irregular. 

Són moltes les actuacions fetes per part d’aques t  govern,

retornar la targeta sanitària, poder accedir a la RESOGA a través

de les entitats del tercer sector social,  facilitar també les accions

formatives. Ara bé, en termes de polítiques socials sempre

aspiram a més. 

Respecte del punt primer, li he de dir que compartim la

necessitat de fer un pla autonòmic en matèria d’at enció i

int egració a la població immigrada per a les Illes Balears . Ara

bé, també entenem la comp lexitat del moment, que estam en

circumstàncies extraordinàries que fan que tots els esforços se

cent rin en aquests moments a gestionar vides i quan parlam de

vides i a més vides vulnerables  t ot  és urgent, tot és prioritari i

tot és important.

Cal tenir en compte que la comunitat autònoma de les Illes

Balears  t é aques t a comp et ència exclusiva en matèria

d’int egració social i econòmica de la persona immigrant, d’altra

banda els consells insulars també tenen competència pròp ia al

desenvolupament comunitari i la integració, així com polítiques

d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa

o necessitat social.

Els ajuntaments també són una part activa dins aquest

procés per la seva proximitat i perquè a través  dels  serveis

socials comunitaris fan una feina encomiable.

Per això trobam necessària aquesta coordinació amb totes

les institucions i que d’aquesta manera es puguin integrar, si

no... és a través d’una pla dins un marc d’atenció o d’actuació

definit i que quedi de forma sistematitzada en una transició cap

a un model d’integració holístic i on la persona immigrada

pugui accedir de múltiples maneres als diferents programes i

serveis existents a tota la comunitat  aut ònoma. Aquesta hauria

de ser la fita i això no és un tema que es  p ugui fer d’avui per

demà i vostès ho saben.

Efectivament, polítiques  des de la participació que en

aquest cas l’òrgan que està previst és el Consell Assessor per

a la Integració de les Persones Immigrades de les Illes Balears,

un consell creat el 2006 i que té, entre altres finalitats, fer

propostes i capacitat d’influència en la presa de decisió

política.

Respecte del segon punt, ens sumam al reconeixement dels

professionals de la int ermediació cultural perquè pensam que

a més són una figura clau en aquest procés, importantíssima.

De fet, férem aquella transacció als  p ressuposts, a l’esmena que

va proposar on finalment varen quedar... hi va haver una

afectació d’uns 100.000 euros precisament en línies per ajudes

als ens locals i als consells insulars, per poder facilitar la

informació a les persones migrades prioritzant així les mesures

i l’objectiu d’incorporar més recursos per a la mediació i la

figura del mediador intercultural en l’àmbit dels serveis públics.

Pel que fa al punt 3 és cert que al 2012 el Govern Rajoy va

retallar aquest fons estatal per a la integració, acollida i reforç
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educatiu per a les  p ersones immigrants que suposava aquests

70 milions per a les aut onomies, i que evidentment, a través del

govern progressista, es pretén revertir acomp anyat d’un pla de

ciut adania p er a tothom, des de la convivència i que esperem

que també pugui comptar amb el suport de tots els partits de la

Cambra i de la societat civil.

Per acabar, demanaríem al grup proposant que t engui

present les nos t res aportacions que van en la línia propositiva

i de cercar un consens unànime, propi del que demanen i

esp eren les entitats i col·lectius als quals està destinada

aquesta iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

M oltes gràcies, Sra. Gamundí. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es

demana al grup proposant  si vol una suspensió de la sessió o

si podem continuar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, abans de tancar la meva intervenció pel

tema de fixar si s’accepta o no l’esmena i sobretot la voluntat

aquesta que he manifestat d’arribar a consens hem redactat al

meu grup parlamentari una prop os ta per a aquest consens i sí

demanaria els cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, suspenem la sessió per un temps de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop recomençada la sessió, intervenció del grup

proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena,

té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Vull anar ràpid perquè crec que hi ha

coses importants per dir. En primer lloc, t otes les aportacions

que han fet vostès a les  seves intervencions, com veuen s’han

articulat a un consens, jo accept..., agraesc molt la immediatesa

de l’acceptació, doncs, de l’esmenta presentada a la transacció

que acabam de fer i que hagin dit vostès que sí, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca i sobretot les aportacions, sense

menysprear-ne cap ni una, ni tan sols una que s’oposarà a

aquesta proposició no de llei, però específicament un concepte

molt important que ha fet la Sra. Pons, d’El P i,  que és allò de

“no ens  apropiem de valors ni de conceptes que són

exclusivament de la societat, no dels partits polítics”. Jo crec

que això és un fet més, tant d’oposar-nos com del paternalisme

que alguns puguin entendre que ha de ser, no és la nostra

intenció i sembla que no és de cap grup polític.

Vull dir..., evidentment vostès recordin que la paraula pla

estratègic neix l’any 99, amb el primer Pla estratègic d’atenció

a les persones immigrants a la nostra comunitat  autònoma 1999-

2003 i es continua amb altre govern d’un altre partit el 2003-

2007, i s’ha susp ès . I hem passat per unes crisi i quan més hi

havia una crisi important, no es va desenvolupar un pla, que

era el 2011-2015, que enteníem que era imp rescindible en aquell

moment, i ara tornam veure una crisi. Els plans no s’han

d’interrompre envers crisi o no, sinó que són actuacions que

han de ser continues i sobretot transversals, les seves

aportacions van en aquesta línia.

Vull fer esment  també a reafirmar coses que ha dit el Grup

Parlamentari Pop ular. És necessari i evidentment, Sra. Durán, és

necessari sense cap maniqueisme, sense cap paternalisme i

sense cap intolerància i p er això a la seva intervenció,

independentment de l’ext ensa que ha estat en altres àmbits, jo

m’he cenyit a l’àmbit competencial de la nos t ra comunitat

autònoma, i evidentment  en el tercer punt demanam la

responsabilitat de l’Estat perquè el t ema d’acollida i integració

de persones immigrades va vinculat a responsabilit ats en

política d’estrangeria que no defineix els estatuts d’autonomia

de cap de les comunitats i ciutats autònomes. I m’hi he cenyit

aquí i els he demanat a vostès que també llegeixin totes i cada

una de l’exposició i dels punts, perquè p arla de l’estigmatització

dels menors, una cosa que el Pacte per la infància demana, i a

la següent proposició no de llei que du un altre grup

parlamentari, evidentment parlarem d’aquest tema, i parlam

d’altres coses, però m’he cenyit al poc temps que tenia per a la

intervenció i em semblava adient l’experiència d’un mediador,

d’una persona que du molts d’anys treballant amb la diversitat

cultural de la nostra comunitat autònoma, juntament amb

l’administració pública, que és en Victor Uwagba.

Quant a algunes intervencions, senyora del Grup Mixt ,

Patrícia, evidentment coincidim, necessitat i bidireccionalitat,

no entenem de cap altra manera la convivència, la cohesió

social, la participació i la igualtat d’oportunitat i l’equitat, sense

el tema bidireccional. Una cosa, Sra. Idoia Ribas que crec que

no han entès, o no comparteixen, per ventura ho ha entès, no

vull qüestionar la seva intel·ligència ni molt manco, p erò sí que

no ho compartim. Compartim..., vostès han demanat  un pla on

demanen actuacions concretes  per afavorir la integració, però

després estigmatitzen tot un col·lectiu..., un col·lectiu musulmà,

amb la diversitat que té com el nostre col·lectiu catòlic amb la

seva religió, que a més a més hi ha una diversitat tremenda dins

ells. 

Però els diré que molts d’ells són els que estan perfectament

integrats i la majoria de mediadors són d’aquest origen,

d’aquesta cultura i d’aquesta religió i treballen per aquesta

mediació, la qual cosa em sorprèn. I si vostè, el seu motiu per

no donar suport a aquesta proposició no de llei que té el

consens d’aquesta comissió, hagués fet vostè..., si ha de

precisar actuacions jo crec que tenia una oportunitat, ja que

vostè ha p resentat una iniciativa..., el seu grup municipal de dur

aquí unes esmenes p er concretar actuacions i tal volta les

haguéssim pogudes discutir i li puc assegurar que, dins la línia

de consens que tenim amb la resta de grups parlamentaris,

nosaltres, almanco el meu grup  p arlamentari ho hagués
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estudiat. Però sobretot no estigmatitzarem, no permetrem cap

tipus d’iniciativa que estigmatitzi tot un col·lectiu de milions de

persones, d’éssers humans a tot el món dins la seva diversitat. 

Vostè sap, perquè jo sé per on va vostè, vos t è p er un

islamisme radical que és una cultura molt esp ecífica, molt

concreta d’entendre el món àrab, és el primer que rebut ja la

societ at  civilitzada dins el propi món islàmic i dins els que

practiquen la religió musulmana. Per tant, no pot estigmatitzar,

ni ha vostè d’estigmatitzar com a resp onsable públic i sé cert

que no ho faran cap dels seus regidors a tot una cultura que

està convivint  i és la número dos de nacionalitat en aquesta

comunitat autònoma.

Per tant, finalment li dic que hem presentat un document

que entregaré a la Mesa i al lletrat i si vol faig lectura, o faig

entrega directament p residenta, el que vostè trobi. Però l’hem

transaccionada i els grups sembla que l’accepten. Per tant, no

crec que faci falta, ningú ha demanat votació separada i p er a

nosaltres..., evidentment agraesc de bell nou les vostres

aportacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez . Acabat el debat, passarem a votar la

proposició no de llei RGE núm. 17634/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 12 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 17634/20, relativa a Pla autonòmic d’atenció i

int egració a les persones immigrades, per 12 vots a favor i 1

abstenció.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17679/20, presentada

pels Grups Parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i

Social i s ta, pel procediment d’urgència, per a una acollida

digna.

A continuació p assam al debat de la proposició no de llei

RGE núm. 17679/20, presentada pels Grups  Parlamentaris Mixt,

MÉS per Mallorca i Socialista, també pel procediment

d’urgència, per a una acollida digna. Per a la seva defensa

int ervé per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Patrícia Font ,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies , Sra. Presidenta. Presentam aquesta iniciativa tots

els grups per una qüest ió t an bàsica com és parlar de drets

humans. I és un dret humà anar a cercar millors condicions de

vida i és una qüestió que és intrínseca a la història de la

humanitat, a tota la història de la humanitat hi ha hagut

moviments migratoris .  Espanya, Espanya ha estat un gran país

migrant, tot i que sembla que ara a vegades ens n’oblidam, com

si arribéssim a certa condició de nivell de vida, oblidéssim que

tots tenim un passat i d’on venim. Doncs hem de saber d’on

venim.

És fonamental també saber quines són les causes

migratòries i adonar-nos que tots som responsables d’aquests

moviments migratoris, ja bé sigui perquè provenen de zones de

conflictes armats, de zones deprimides econòmicament, de

zones que estan afectades pel canvi climàtic. Tots som

responsables i com a responsables que som, corresponsables

que som hem d’acceptar t ambé doncs que aquestes persones

pugui, hagin de cercar una vida millor.

Ho comentàvem abans a la iniciativa del Sr. Gómez de

Ciudadanos, cal apostar p er aquesta integració i permetre que

els migrants desenvolupin una vida plena, amb els seus  drets

i deures. I bàs icament perquè el que demanam és respectar el

dret internacional, o demanam res que quedi fora de l’abast

legal o del marc legal que ens envolta. I el que sí és cert és

que..., ja ho hem dit abans  i em sembla que moltes vegades

quan fem aquestes  intervencions no deixem de repetir-nos

cont ínuament, però és que manca molta informació i assumir

que la migració és una peça clau també per mantenir la piràmide

poblacional. És evident a més a més  que amb la crisi de la

COVID, t ot s aquests moviments migratoris augmentaran, han

augmentat i augmentaran més.

Però a mi em continua preocupant molt, molt, precisament

el p unt 3 d’aquesta iniciativa nostra: “el Parlament de les Illes

Balears sol·licita al Govern d’Espanya canviar el nom dels

menors no acompanyats, MENA”. Si agafam l’acrònim és com

que despersonalitzàssim, ja no són ni persones, no són ni

menors, són MENA. I després tota la quantitat d’informació de

boles, de fake news que roden. Jo no sé si alguna vegada serem

realment conscients del mal que fem a tots els nivells amb

aquestes notícies  que són falses, que són inventades, que no

surten del no-res i que no resp onen a res més que a una por,

una por gairebé diria que molt primigènia. 

Jo ara voldria donar pas als meus companys, som tot un

seguit de grups que hem presentat aques t a iniciativa i bé

demanar, esper que pugui sortir bé aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Mas, també per un temp s  de cinc

minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies , presidenta. Diputades, diputats. En aquesta

iniciativa al cap i a la fi parlam de dret s  humans  p er tant parlam

d’una qüestió molt seriosa.
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Totes i tots hem es t at o tenim família que ha estat immigrant

a un moment o a l’altre, la gent de l’Estat espanyol hi va haver

una època que va immigrar, va immigrar per cercar un fut ur

millor, alguns varen quedar allà a on immigraren, alguns

tornaren, però tot s a un moment donat hem estat immigrants. O

podem ser-ho, perquè tots tenim la roba a l’estenedor, tots

podem tenir una dificultat i haver d’immigrar, tot s . I qui ho

negui menteix i menteix a posta, menteix amb mala intenció.

I vivint aquí tots ens aprofitam d’una manera o d’una altra

de la immigració perquè tots menjam productes que els pot

haver cultivat, els pot haver produït un immigrant; tots vest im

roba que pot ser produïda per un immigrant o compram a

botigues que hi pot haver immigrants fent feina, per tant, ja no

parlam d’immigrants parlam de ciutadans, parlam de persones

amb les quals convivim globalment a un món de cada dia -

valgui la redundància- més global.

Per tant fem-ho fàcil, fem-ho bé, fem-ho ordenat, evitem al

màxim possible que es pugui p ervertir el llenguatge, que es

pugui pervertir el llenguatge amb segons quins termes que

s’utilitzen i sobretot tenguem els drets humans com a base a

l’hora de fer feina amb aquestes qüestions. Per això aquesta

iniciativa i per això els demanam el vot favorable. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlament ari Socialista té

la paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, presidenta, senyores diputades, seny ors diputats.

La proposició que duim avui té com a objectiu posar de

manifest una realitat molt dura, una realitat que viuen moltes

persones que decideixen abandonar el seu país d’origen -

generalment de l’Àfrica occidental- per diversos motius, no?,

situacions de conflictes, espoli de recursos, des trucció del medi

ambient entre d’altres, persones que posen en perill la seva

pròpia vida creuant la mar a la recerca d’un somni europeu.

I a tot això s’afegeix una maleïda pandèmia que fa que

aques t a desesperació es vegi agreujada i en conseqüència

generi un augment de l’arribada de persones immigrants en

s ituació irregular a les nostres costes, i de manera específica

amb la condició d’arxipèlags: les illes Canàries i les nostres illes,

atès que esdevenen punts es t ratègics per poder arribar a altres

indrets o a països del nord d’Europa.

Tots recordam la situació en què es trobaven les illes

Canàries el passat mes de desembre davant l’allau de persones

i infants que es trobaven de ple en el port d’Arguineguín.

L’any 2020 va acabar amb un repunt d’arribades al que es va

sumar la comp lexitat de la COVID-19. Arribaren 23.000

persones, mai un govern no s’ha vist exposat  a una arribada de

23.000 persones  en context de pandèmia. I per això i sense

caure en l’autocomplaença consideram que el Govern de l’Estat

ha de donar una resposta més efectiva i ha de garantir una

assistència humanitària adequada i jurídica amb possibilitats

d’acollir-se al dret a l’asil, un procés que ha de ser més àgil; així

com també impulsar polítiques conjuntament amb les diferents

autonomies i dins el marc europeu per millorar les condicions

de vida digna als països d’origen dels fluxos  migratoris; i

revertir les causes  estructurals de la immigració amb polítiques

transversals de cooperació, comerç, exterior, de lluita contra les

màfies de tràfic irregular de persones.

I nosaltres com pensam que s’ha d’abordar això? Idò

nosaltres pensam que s’han d’implementar els protocols

d’acollida humanitària que han de garantir aquesta assistència

jurídica, psicològica i sanitària, que s’ha d’abordar la

modificació de la Llei d’es t rangeria per poder millorar aquests

procediments de la ges t ió de la immigració irregular així com les

condicions també dels cent res  d’internament d’estrangers

coordinant i duent a terme, a través del M inis t eri de l’Interior i

de manera coordinada amb totes les instit ucions polítiques que

acullen d’acord amb els drets humans  i també els drets dels

infants, molts d’ells nins i nines i adolescents no acompanyat s

i no M ENA, com s’utilitza de forma estigmatitzadora i freda. Per

tant demanam que també es modifiqui aquest terme dins el marc

normatiu espanyol. 

Pensam que són reivindicacions necessàries en la línia que

proposen també l’Organització Int ernacional p er a la

Immigració, l’Agència dels Refugiat s de l’ONU i les diverses

ONG que s’han pronunciat respecte d’això. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Gamundí. Passam al torn de fixació de

posicions . Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.

Durán, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia abans avui horabaixa

continuam parlant  d’immigració si bé abans ho fèiem d’una

manera molt més local, ho fèiem dirigint-nos a la comunitat

autònoma i al Govern de les Illes Balears, ara en aquest moment

ho fem d’una manera molt  més  ampla. I hem de dir que nosaltres

estam d’acord amb el fons d’aquesta proposició que avui ens

prop osen els grups que l’han presentada. Votarem a favor

pràcticament de tots els punts i en un -després ho explicaré-

ens abstendríem.

En el primer punt parla del “Parlament de les Illes Balears

insta el Minis t eri de l’Interior amb el conjunt d’institucions

competents a millorar la coordinació i execució de les polítiques

d’acollida per donar compliment als drets humans”. En aquesta

comissió hem parlat molt dels drets humans i hem parlat dels

drets humans de les  p ersones immigrants a altres llocs del món

i és import ant  que ho facem aquí defensant els drets d’aquestes

persones aquí a la nostra terra i a Espanya. Hem de dir que la

política migratòria del Govern d’Espanya en el darrer any s’ha

caracteritzat per la seva falta de coordinació, per la mult it ud de

bandades que ha donat i per les constants rectificacions. Fins
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i tot en el dia d’avui no p odem dir quines són les línies

d’actuació del Govern d’Espanya en aquest sentit en matèria

d’immigració. Per això aquest punt ens sembla molt  adient, el

tema de la coordinació d’aquestes polítiques. 

Derivada d’aquesta falta de política migratòria, Canàries ha

viscut una greu situació que mai no l’havien viscuda, mai! no

havien viscut aquesta situació. De fet segons el darrer informe

publicat pel Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat  aquest

arxipèlag -Canàries- s ’ha convertit en el darrer quadrimestre del

2019, juntament amb els Balcans i les Illes Gregues en una de

les tres rutes migratòries fins a arribar a la Unió Europea. I han

augmentat més arribades respecte de l’any 2018.

L’estiu de l’any 2020 -l’estiu passat- es va caract eritzar per

un agut repunt d’arribada de pasteres a les nostres cos t es, a les

Illes Balears i a la resta de costes espanyoles com per exemple

-com deia abans-: illes Canàries, Andalusia, Múrcia i la

Comunitat Valenciana. Hem de dir que a Canàries per exemple

l’arribada d’immigrants irregulars ha augmentat ni més ni menys

que un 573,5% -573,5%- respecte de l’any passat, segons xifres

oficials  del Ministeri d’Interior i aquesta pressió migratòria s’ha

sumat a l’amenaça a la salut pública per la COVID-19, en

det ect ar que alguns immigrants irregulars estaven infectats amb

el virus i a més els varen haver de posar en quarantena, els

seus companys.

Hem de dir que el que s’ha viscut a Canàries no s’havia

viscut mai a la nostra terra en el nostre país. S’ha desbordat de

tal manera que el que denunciàvem aquí que passava a Lesbos

ho teníem en el nostre país i és terrible perquè no podien fer

front ni els municipis allà a on els arribaven ni la pròpia

comunitat autònoma i Espanya semblava que no anava amb

ella.

Per tant tots aquests punts que parlen precisament d’això

nosaltres creim que són adients i necessaris i li donarem suport.

Quant al tema de sol·licitar el canvi de nom dels MENA,

dels menors acompanyats nosaltres -i li donarem suport- però

sí que és vera que hem de dir que aquest nom de MENA, els

menors acompanyats a priori no tenia aquesta connotació

negativa ha estat després durant els anys perquè és que, a més,

ningú ho utilitzava per aques tes sigles, ningú deia MENA,

sabíem tots que eren els  menors acompanyats. Ara sí que

trobam que és necessari donar suport  a aquest punt perquè a

més així també ho diuen tots i cada un dels grups que fan feina

amb aquests menors que es veuen estigmatitzats, aquesta

paraula que abans utilitzava el Sr. Juanma Gómez i que

nosaltres creiem que és tan necessari protegir la infància, en

aquest cas sí que creiem que és adient. 

En el cinquè punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern d’Espanya a imp lement ar p rot ocols  d’acollida

humanitària...” Evidentment, evidentment, i que “prevegin llocs

d’acollida dignes i suficients”. Era el que jo comentava abans,

els campaments que nosaltres hem denunciat aquí tantes

vegades són aquests campaments que hem hagut de veure de

manera improvisada a Canàries i no eren llocs dignes, per tant

és important que així sigui.

Com també és important que donem una acollida digna a

totes aquelles persones que venen al nos tre país a fer feina i

també aquest estiu varen haver de dormir a una cuneta perquè

no podien fer feina en els camps allà a on tenien p revist anar a

fer feina. I aquí el Govern espanyol no pot mirar de cap enrere,

no pot dir que això no va amb ell és important que tot d’una es

posin les mesures adequades per fer front a aquesta situació.

En el sisè punt: “El Parlament de les Illes  Balears insta el

Govern d’Espanya, el Govern de les Illes  Balears i la Comissió

Europea a imp ulsar polítiques que permetin millorar les

condicions  de vida digna als  p aïsos  d’origen”. És

importantíss im, i aquest punt va molt en línia amb altres punts

que nosaltres  hem presentat en el Congrés dels Diputats, és

important que es dirigeixin els fluxos migratoris, és important fer

polítiques en aquest sentit. Nosaltres en el Congrés dels

Diputats hem presentat una sèrie de propostes com per exemple

una d’elles que es dotin als centres d’acollida dels mitjans

necessaris per...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vagi acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

.. .  -s í- per albergar dignament totes aquelles persones

immigrants i habilit ar uns espais independents perquè aquestes

persones puguin passar un període de quarantena en el cas

que tal volta poguessin tenir COVID, i moltes més mesures que

nosalt res en aquest sentit són molt similars a aquestes

proposades aquí però que nosaltres, el nostre grup polític les

ha presentat en el Congrés dels Diputats.

Moltes gràcies. Això sí, que demanaríem votació sep arada

bàsicament només és per un punt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos

té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies , Sra. Presidenta. La iniciativa que avui

portem a debat sobre una política d’acollida digna nosaltres

estem totalment a favor d’aquesta iniciativa. 

El cas més recent i lamentable que tenim aquí en el nostre

p aís és tot el flux diguem d’immigració que hi ha hagut ara a les

illes Canàries i em centraré un poquet en donar unes quantes

xifres.

L’agència de refugiats d’ACNUR, l’agència de l’ONU per

als refugiats assenyala que només en el 2020 s’han documentat

més de 600 morts a la ruta ent re Àfrica occidental i Canàries, el

que la converteix en una de les rutes més mort íferes que existeix

act ualment  en tot el món. Quant al perfil de les persones

migrants que han arribat a Canàries ACNUR assenyala que

procedeixen majoritàriament de la Costa de Marfil, Guinea, Mali,
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Marroc i el Senegal. Els estudis que va realitzar durant el mes

d’agost indiquen que el 32% fugia del seu país per persecució

sexual, ètnia religiosa o política, ment re que el 30% ho feia per

s ituació de violència generalitzada. Moltes persones fugen en

sit uació de persecució política, de guerres i de violències en els

seus països d’origen.

El que es  fa una urgència és assegurar el més aviat possible

tots els mecanismes d’identificació de les persones que

necessiten protecció internacional, pel seu caràcter de refugiat

i amb la necessitat d’acollir-se als seus drets d’asil. Davant de

l’emergència humanitària és urgent garantir vies legals i

segures per migrar i evit ar desastres humanitaris que veiem a

les costes del nostre país. S’han de dur a terme p olítiques

d’acollida dignes que evitin el desemparament de milers de

persones i s’han d’implantar els mecanismes eficients per

garantir el compliment dels drets humans. 

La setmana passada vam tenir una reunió amb la plataforma

Balears Acollim diversos membres d’aquesta cambra, quasi tots

els partits -diguem- aquí representats, i la p lat aforma ens

demanaven molt clarament poder fer una iniciativa per a la

reubicació i un sistema d’acollida solidari entre els territoris de

persones migrants davant l’emergència humanitària que existeix

actualment a Canàries, així com adop t ar mesures perquè

tenguin assessorament jurídic i psicològic.

Espero i confio que puguem arribar a un acord tots els

grups parlamentaris per poder dur a terme aquesta iniciativa

aquí en el Parlament.

Amb la qüestió de la iniciativa que avui ens porta aquí

estem d’acord absolutament amb tots  els punts. Els grups

proposant s  demanen millorar la coordinació i execució de les

polítiques  d’acollida t ambé demanen donar resposta a

l’arribada de les  p ersones a les costes d’arreu de l’Estat, el

canvi de nom dels menors no acompanyats, millorar els

procediments de la gestió de la immigració irregular, els

protocols d’acollida i garantir el procés de garantir el dret d’asil.

Com no p odia ser d’una altra manera hi estam totalment

d’acord. 

Sí que vull p osar l’accent en el punt número 3, que ja ho

han coment at diferents parlamentaris, és molt important i a més

la t robem un encert a aquesta proposta. No és acceptable que

els menors, els  nines, les nines i les adolescents no

acompanyats es t iguin es t igmatitzats ni s’han de deixar

desprotegits pels discursos racials i xenòfobs de la ultradret a,

que no han cessat per criminalitzar-los ni per assenyalar-los

atenent contra els seus drets. 

Voldria fer una esmena in voce si se’m permet sobre el punt

número 5. En el punt número 5 indiqueu que p er dur a terme

protocols d’acollida humanitària i per afavorir assessorament

jurídic en el seu idioma així com l’assistència necessària, p er

això és necessari que en els pressuposts generals de l’Estat

prevegin aquesta dotació econòmica. És clar, quan es va fer

aquesta iniciativa es va fer al desembre i aquí inclou els

pressuposts del 2021, actualment  ja estan inclosos. Per tant,

faig una esmena perquè ho tenguin previst per als pressuposts

del 2022. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Està tan vinculada aquesta proposició

no de llei en gran part i tot i que és un àmbit competencial molt

més ample, sobretot en matèria de competències  dels ministeris,

de polít ica d’Estat, crec que complementa molt un poc la línia

d’impulsar la nostra responsabilitat ,  el nostre compromís com

a comunitat autònoma, com actors, actors d’acollida, act ors i

sobretot lloc de destinació que t enim a la nostra comunitat

autònoma, amb una idiosincràsia pròpia del perfil de persona

que arriba aquí, transitòria cap  a altres indrets però d’altres que

també hi queden. 

Vull començar per un tema que trob que és cabdal que és al

punt 3 quan parlam de canviar el nom...

Nosaltres, ja els anunciï que donarem suport a aquesta

p rop osició no de llei. He dit que va en complement a l’anterior

que hem proposat nosaltres com a grup parlamentari i seria

incoherent, incongruent i hipòcrita per la nostra part no donar-

hi suport. Però sí que hi ha uns matisos que voldria fer i vull

començar per dins el perfil de la persona migrada, de la persona

refugiada, de la persona que demana asil, un perfil molt concret:

els menors, els infants, menors. I trob insuficient, no és qüestió

només..., i no faré cap esmena en aquest sentit, p erò és

insuficient parlar del canvi de nom, sembla una hipocresia

constructiva, una hipocresia en posit iu, el que hem de canviar

són les polítiques o els programes que no permeten que es

desest igmatitzi aquest col·lectiu, perquè surten unes notícies

molt concretes d’actes delictius d’alguns menors que no són

infants, quan p arlam de menors parlam evidentment d’infància

fins a la majoria d’edat o entenent-ho així com a menors des del

punt de vista penal, però s’estigmatitza a tot el concepte i a t ot

el perfil i a t ot es  les nacionalitats i a tot el col·lectiu d’infants. 

I el que ens demana UNICEF i el Pacte per la Infància no és

només el canvi d’una nomenclatura -que pot ser la primera

passa- sinó un canvi de concepte, d’atenció, de sensibilització

i de polítiques en temes  de comunicació que són fonamentals.

T ot  i això entenc que la filosofia és  aques t a, el

desenvolupament de p lans  és el que es duu a terme, per això

parlàvem de p lans . Quan es parla de protocols, protocols són

plans i concreten i especifiquen actuacions que és per a on hem

d’anar. 

Al quart punt. Teníem dubtes, nosaltres, evidentment de si

donar suport tal i com està redactat aquí i els diré perquè. Quan

parlam de modificació de lleis, la gran errada dels estats de la

Unió Europea -i per això no tenim una política cohesionada- és

modificar les lleis sense el consens  de qui ha de dur una
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política p lanificada i de qui la imposa, des del punt de vista de

fronteres, des del punt de vis ta d’ajuda humanitària, d’ajuda

oficial al desenvolupament i sobretot de legislació en dret

internacional. Per tant, els demanaria si acceptarien o almanco

reflexionin sobre, quan parlam de modificació de la Llei

d’estrangeria en base a object ius, Agenda 2030, organitzacions

de Nacions Unides, hi afegim també “i en base a una p olít ica

global definida des de la Unió Europea o una definició d’una

política global de la Unió Europea” com a “i”, entre d’altres

coses perquè serà un altre fracàs.

Està clar que el gran problema que tenim a l’Estat és un

tema de gestió de fluxos migratoris, de repartiment equitatiu, de

recursos que tenim i evidentment la confrontació amb estats

l’únic que fa és menysprear molt el concepte de l’ajuda

humanitària i dels drets humans i ho fem entre 27 estats

membres. Per tant, crec que seria important incloure-hi això

almanco a l’hora d’instar el Govern d’Espanya, traslladar-li

aquesta inquietud i aquesta necessitat debatuda en aquesta

cambra d’una política cohesionada i d’implicació dels 27 estats

membres, entre altres coses perquè la política de la Unió

Europea parla de valors i principis que p er dur-los a terme és

imprescindible la cohesió i el consens de tots els estats

membres.

De totes maneres, si vostès no acceptassin aquesta

transacció, aques ta esmena in voce, a nosaltres no ens queda

més remei que donar suport perquè entenc que el principi i la

filosofia els compartim i per tant nosaltres hi votarem a favor.

I una reflexió que ha fet...  em sembla que ha estat MÉS per

Mallorca, aprendre de la nostra història, nosaltres procurarem

que aquestes polítiques públiques que hem instat el Govern a

dur a terme, a la nostra comunitat autònoma es conegui la

història del fet  migratori de les Illes Balears del segle XIX i del

segle XX, perquè conèixer la història del fet migratori, de l’ajuda

humanitària i de la rebuda que varen donar a Llatinoamèrica,

especialment Llatinoamèrica, però part d’Europa t ambé als

nostres migrant s  de l’Estat espanyol, però específicament als

nostres de les Illes Balears, ajudarà molt  a aques t a

sensibilització i a aquest coneixement de la tolerància i la

diversitat i l’acollida de persones estrangeres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Estoy de acuerdo con la primera

afirmación que contiene esta iniciativa: “las personas tienen

derecho a moverse libremente por el mundo”, por sup uesto,

pero respetando las normas de cada país, porque us t edes

saben que los derechos no son ilimit ados, de lo contrario la

convivencia pacífica entre los seres humanos sería inviable. Y

por eso existen las normas jurídicas que regulan la convivencia

dent ro de cada estado, y también a nivel internacional. Y que la

inmigración esté regulada no implica ni p rohibir la salida ni

prohibir la ent rada, es más, nosotros necesitamos una

inmigración controlada que nos  ay ude a sacar nuestros

sectores productivos adelant e, pero de forma controlada y con

límites.

Las políticas de puertas abiertas y de efect o llamada

fomentan una inmigración descontrolada que es nociva para

nuestra sociedad desde t odos los ámbitos y desde todos los

puntos de vista. Por eso, det erminadas políticas de acogida

promovidas hasta ahora, sin distinguir entre inmigración

ordenada o inmigración ilegal, se traducen en un efecto llamada

que solo p erjudica a la sociedad de acogida y también a

quienes salen de sus países cayendo en las redes de tráfico de

personas que p onen sus vidas en riesgo y han provocado la

muerte de miles de personas en el Mediterráneo.

Las personas inmigrantes que acceden a España saltándose

nuestras front eras sin identificarse, sin saber quiénes son ni

con qué int enciones vienen deben ser devueltas a sus países

de origen, y en esa línea es en la que debemos trabajar.

En cuanto a los menores no acompañados que también

menciona esta iniciativa, debemos observar lo que prescribe la

Declaración de los Derechos del Niño que establece una serie

de consideraciones que obligan a los  estados firmantes a

cumplir con los  p os t ulados fijados, principalmente teniendo en

cuenta que el niño, por su falta de madurez física y mental,

necesita protección y cuidados especiales. Y por ello, los

estados  que suscribieron tal declaración se comprometían a

asegurar al niño en la p rotección y el cuidado necesarios para

su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley

y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y

administrativas adecuadas.

Igualmente se destaca que los estados firmantes respetarán

las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres

o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la

comunidad según es tablezca la costumbre local de los tutores

u otras personas encargadas legalmente del niño de imp artirle,

en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección

y orientación apropiadas , p ara que el niño ejerza los derechos

reconocidos en la convención.

Por último, la convención pone de relieve que los estados

velarán porque el niño no sea sep arado de sus padres contra la

voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión

judicial las  aut oridades  comp et ent es  det erminen de

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal

separación es  necesaria en el interés superior del niño. Tal

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por

ejemplo en los casos en el que niño sea objet o de maltrato o

descuido por parte de sus padres o cuando estos viven

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de

residencia del niño.

Es  claro, por tanto, que todos los estados firmantes  de la

declaración, entre los cuales se incluyen la práctica totalidad de
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países del mundo, sólo Estados Unidos y Somalia no lo han

suscrito, deberán velar por el cumplimiento de los postulados

que se han indicado, por cuanto es necesario que se lleven a

cabo las acciones necesarias para evitar que los derechos del

niño sean vulnerados.

Lo que es seguro es que cambiándoles  el nombre de

menores no acompañados  p or niños, niñas y adolescentes no

acompañados no daremos cumplimiento a lo que prescribe la

convención.

Además, no sé por qué el t érmino “menores” no es

integrador y sí lo es “adolescentes”, t al vez estarían más

conformes llamándoles “menores y menoras”, porque el

absurdo al que algunos son capaces de llegar con el lenguaje

parece no tener límites. Lo que debemos hacer, por el cont rario,

en vez de cambiarles la denominación es trabajar para firmar los

acuerdos necesarios entre el Gobierno de España y  los  p aíses

de origen de los niños menores de edad que han llegado a

nues tro país de forma ilegal, y se encuentren bajo tutela de la

administración y lejos de sus familias, dirigidos estos acuerdos

a procurar que la atención e integración social de los menores

se realice en su entorno de procedencia, porque lo contrario

implica precisamente incump lir la convención de derechos del

niño que tanto España como los países de origen han suscrito.

En cuant o a la mejora de las condiciones de vida en los

países de origen, que también t rat a esta iniciativa, nuestra

formación considera que la cooperación internacional forma

p art e de la política internacional y, por tanto, debe ser el Estado

y no las comunidades autónomas quien lleven a cabo esa labor

t an importante para mejorar las condiciones de vida de los

niños...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

.. .  -sí-, en particular en los países en vías de desarrollo. Cosa

distinta -y acabo- es el derecho de asilo al que hace referencia

el punto séptimo, que sí debemos agilizar, como nuestra

formación ha solicitado, en referencia a ciudadanos de otros

países que sufren persecución política en sus lugares de origen

como está ocurriendo p or ejemplo en Cuba o en Venezuela,

porque una vez más el lenguaje es usado para difuminar la

realidad y  no es  lo mismo un refugiado que tiene derecho de

asilo que un inmigrante que no sufre ninguna persecución en

su país.

Por todo ello, solicito votación separada de los puntos de

acuerdo tercero y séptimo de es t a iniciativa que son los únicos

en los que podré votar a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas . Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu avui horabaixa en

aquesta proposició no de llei, pensam que urgeix un canvi

radical en les  polítiques migratòries de la Unió Europea i dels

estats membres i per suposat inclòs Espany a. Nosaltres ho hem

dit en moltíssimes ocasions, és a dir, pensam que al final la

responsabilitat i el mal, el dolor, la sobrep oblació o els

problemes que viu en algun moment o ha viscut Canàries en

aquest sentit és perquè Europa mira cap a una alt ra banda, és

a dir, les regions costaneres -i ho he repetit i ho t ornaré a repetir

en el dia d’avui- són les  que al final han d’abordar els

problemes de manera individual i no tenen ni els recursos ni

tenen la manera de poder fer front a aquesta problemàtica.

A les  reunions que fan els països membres a Brussel·les es

lamenten moltes vegades de les víctimes, però no centren el

debat a salvar vides que pensam que és el que hem de fer,

salvar vides i donar una vida digna i un acompanyament digne

a aquestes persones.

Tracten com reduir el nombre de persones  que arriben a

Europa en reforçar la cooperació amb altres països perquè

contenguin la migració irregular, el control de fronteres,

devolucions i això ha de canviar.

Nosaltres pensam que s’ha d’humanitzar la política de

migració i s’han de trobar solucions reals i per això manca

voluntat política, no és mirar cap a una altra banda, no és

posar-se de perfil ni molt manco.

Per tant, nosaltres es t am d’acord amb tots els punts

d’aquesta proposició no de llei, hi votarem a favor.

I volia comentar alguns aspectes  o alguns matisos que ens

semblen imp ortants. Consideram que és necessari, primer,

millorar la protecció dels drets humans als països d’origen i

també de trànsit; un rotund no a la separació dels menors de les

seves famílies, és que ens sembla escandalós, vergonyós,

inhumà i ens xapa el cor en mils bocins. És imprescindible

habilitar espais dignes d’acollida per a les persones migrades

que cobreixin les seves necessitats bàsiques, punts 4 i 5

d’aques t a proposició no de llei, faig un repàs, i el més important

és oferir a les  p ersones refugiades i immigrants l’oportunitat per

no haver de travessar les fronteres de manera irregular en crear

rutes legals i sense riscos de cap a Europa, punt 6 d’aquesta

proposició no de llei.

Nosaltres apostam per la protecció dels menors, sempre -

sempre- i llavors pels drets humans també sempre, i afegiria la

paraula “empatia”, és a dir, quan nosaltres ens negam, quan

miram a una altra banda, quan tenim fòbia, ràbia a totes

aquestes persones que arriben en pas t era és tan fàcil com

posar-nos al seu lloc i segurament podríem comp rendre moltes

coses si fóssim nosaltres els qui arribam aquí d’aquesta

manera.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies , Sra. Pons. Donaré ara la paraula per

contradiccions en primer lloc al Grup Parlamentari Mixt, la

diputada Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer, agrair el suport dels grups,

pensam que és una qüestió d’humanit at  bàs icament i

d’empatia, com diu la Sra. Pons.

Evidentment, si fóssim capaços de p osar-nos en la pell dels

altres crec que no tendríem gairebé problemes  en aquest món,

per això jo abans deia també la importància de t enir memòria. I

com deia el Sr. Gómez, la migració que es va produir a Espanya

durant l’època franquista quan varen arribar..., els meus pares

varen emigrar a Amèrica del Sud, varen ser molt ben rebuts. Per

cert, els emigrant s d’Espanya no arribaven amb un contracte

sota el braç, no, arribaven en moltes ocasions de manera il·legal

també.

Anant a la qüestió, que toca ja. No tenim cap  problema a

accep t ar l’esmena in voce perquè a més, vull dir, és lògic, hem

d’act ualitzar la dada, vull dir que moltes gràcies, Cristina, per

aquesta aportació perquè l’havia passat per alt. 

Cap problema a fer una votació separada, de fet crec que

p odríem fer un parell de grups perquè quedés més bo de fer,

després ja ho comentaré.

Per la meva banda simplement açò, tornar a agrair el suport

dels grups a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en faré ús, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialis t a té la paraula la Sra.

Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bé, en primer lloc, com no pot ser d’una alt ra... gràcies,

presidenta, senyores diputades, senyors diputats. En primer

lloc, agrair el suport dels grups de la cambra. 

Crec que podem assumir part de les crítiques del Govern

cent ral quant a la gestió de la situació, però no podem parlar

tampoc d’inacció per part del Govern p erquè precisament totes

les mesures s’han adapt at  i s’han pensat per donar resposta a

una arribada excepcional... -Sra. Presidenta, jo si vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, disculpi, Sra. Gamundí, continuï.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Respecte de la situació de Canàries no és el mat eix gestionar

aquesta situació quan no existeix la necessitat de realitzar

proves PCR. Precisament el Govern ha assegurat que totes les

persones que ent ren de manera irregular se’ls faci aquesta PCR,

malgrat això hagi pogut alentir la seva entrada dins del sistema

d’acollida i fer-ho de manera segura. 

Evidentment per això el Govern, sensible a aques t a s it uació,

també ha realitzat un pla de xoc per a Canàries per combatre la

situació imminent i un pla a llarg termini que evidentment pugui

contemplar aquestes causes estructurals de la immigració.

Coincidesc amb algunes afirmacions que han fet companys

que la immigració ha de ser política d’Estat, ha de ser una

qüestió seriosa, ha de ser una qüestió que hauria de tenir una

determinada continuït at .  Aquest grau d’exigència amb el

Govern de l’Estat ara quan hi ha hagut partits que han governat

i evidentment ha dut polítiques on han fet just  el contrari del

que ara exigeixen, doncs, crec que també s’ho han de fer mirar. 

Per una altra banda, també estic d’acord amb el tema del

punt dels pressuposts, que comentava la senyora d’Unidas

Podemos, entre altres coses perquè és  cert que aquesta

proposició no de llei es va presentar el mes  de desembre i

evidentment als pressuposts per al 2021 es va triplicar la partida

en matèria de polítiques d’immigració precisament amb el vot en

contra del Partit Popular i de VOX.

Llavors resulta..., perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

(Remor de veus)

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, presidenta, li agraeixo. No, deia que precisament als

pressuposts generals de l’Es t at hi va haver el vot en contra

quant a les polítiques migrat òries  per part del Partit Popular i de

VOX que s’havia triplicat en 106 milions d’euros. 

Llavors, aquí s’ha parlat d’efecto llamada en relació amb

una sèrie de polítiques per part del Grup Parlamentari VOX. Ja

ho vaig dir a un altre debat que no és efecto llamada sinó que

és efecte fugida, que hauríem d’entendre per què parteixen

aquestes persones. Crec que vostès haurien d’escolar les

històries de persones que arriben en p as teres i així

comprendrien la gravetat de les afirmacions que fan i, a més, de

forma pública i notòria, perquè, rere aquest es  xifres hi ha
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persones, hi ha vides. I no s’oblidin que estigmatitzar les

persones que han arriscat la seva vida per arribar a un lloc

millor no farà que la situació canviï, p erò s í que contribuirà a

crear un entorn de xenofòbia al qual sens dubte el meu grup

parlamentari i aquesta servidora plantarem cara.

Per t ant , no deixem que després del gran repte que tenim,

acabar amb la pandèmia i evidentment salvar vides, rebroti una

altra epidèmia de racisme, odi o xenofòbia, aturem-ho des de la

responsabilitat, dins dels valors de la nostra democràcia i

evidentment des de la diversitat entesa com a una oport unit at

i la inclusió com l’única manera per poder mirar el futur.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Acabat el debat votarem la

Proposició no de llei RGE núm. 17679/20. Si ho he ent ès  bé, un

cop acceptades les esmenes in v oce pels diferents partits i

acceptades també les vot acions separades, podríem votar, si no

tenen inconvenient, els punts 1, 3, 5 i 6, per una banda; els

punts 2 i 7, per l’altra, i finalment el punt 4, per l’altra.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Presidenta, per una qüestió de tenir informació, el punt 4

com quedaria amb l’esmena que s’assembla, crec que ha estat

al punt 4, in voce?

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 4 seria l’esmena in voce que ha fet vostè...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Les dues? Això deman, si és l’any 2022..., no, perdona, és

que hi ha hagut..., crec que hi ha hagut dues matisos, jo parl del

punt 4. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, s’ha fet al 5, però jo he de demanat una..., una...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha fet al 5, Sr. Diputat, s’ha fet al 5. Ho havia demanat la

Sra. Mayor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, el 4 no? D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA.

Al punt 4 jo he...

(Remor de veus)

Però no s’ha pronunciat la Sra. Font sobre el punt 4.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ent enc que no s’accepta. Idò, ja està, és per tenir-ho clar,

Patrícia.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Així, idò, podríem votar el punt 4 per separat, és

correcte. El punt 4 per separat; el 2 i el 7, i l’1, 3, 5 i 6.

Votam, com he dit, dels punts 1, 3, 5 i 6. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 12 vots a favor; 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara els punts 2 i 7. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment votarem el punt 4. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 9 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent -hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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