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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, diputats i diputades, començam aquesta
sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Antoni Fuster,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot dir al micròfon?

(Remor de veus)

EL SR. BONA I CASES:

Som Carles Bona i substituesc Irantzu Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no hi ha ningú més?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm 17987/20 i RGE
núm. 46/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 17987/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a 18D, Dia de les persones
migrades.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 17987/20, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a 18D, Dia
de les persones migrades. Per a la seva defensa intervé per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Mayor, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Vàrem
presentar aquesta proposició no de llei per visibilitzar en
aquesta cambra el Dia internacional de les persones migrades,
que és el 18 de desembre. 

Als carrers els moviments antiracistes i les persones
migrants estan reclamant amb força i contundència que un país
amb democràcia sense una defensa real de la igualtat i dels
drets humans és un país amb una democràcia de molt baixa
intensitat.

Aquesta defensa es fa cada vegada més visible amb el fort
impuls de l’extrema dreta i els seus discursos d’odi racial i
xenòfobs que estan essent normalitzats en les institucions
parlamentàries i als mitjans de comunicació i com a
conseqüència en la societat en general.

El nostre país té una amplia i llarga trajectòria de migració
on en moments crítics i situacions polítiques adverses l’exili i
la migració forçada ha estat també una costant.

Sabem de primera mà que la protecció d’un dret tan
fonamental com la lliure circulació, elecció de residència i
tracte digne en acolliment ha estat vital per a la nostra població
i ho continua essent.

Espanya és un país intercultural, un país divers i
plurinacional on diferents cultures, nacions i grups socials
conviuen. La població migrant ha estat i continua essent un
motor social, cultural, polític i econòmic, que és fonamental. És
el nostre deure com a representants polítics garantir per tots els
mitjans un acolliment digne, uns serveis eficaços i unes
institucions que vetllin pel compliment dels drets de totes les
persones amb independència del seu lloc de naixement.

En context de pandèmia global que ens ha situat en un
moment crític on s’evidencien totes les desigualtats estructurals
a la nostra societat, les persones migrants han estat les
protagonistes de la garantia de l’alimentació i de la cura dels
nostres majors, nens i a llars en moments de confinament. No
és just que els que mantenen el nostre sistema de cures i
d’alimentació, de supervivència ho facin amb condicions
estructuralment marginals. 

S’agreuja la desigualtat de milers de persones migrants
quan no poden renovar la seva residència a Espanya per causa
de saturació de les cites prèvies a Estrangeria, conseqüència de
la falta de recursos per a aquests tràmits. El mateix succeeix
amb les persones en situació d’asil i de refugi i la deterioració
de les polítiques d’acolliment. 

Diferents organitzacions socials, institucions, agrupacions
d’advocats, d’estrangeria i de persones en general denuncien
una problemàtica estructural, herència d’anteriors governs,
respecte a les dificultats per concretar cita prèvia a les
dependències policials i la conseqüent irregularitat
administrativa sobrevinguda que fa perdre a moltes d’elles els
seus treballs davant la incapacitat de tramitar la renovació.

Similar situació ens trobem amb les persones sol·licitants
d’asil que hi afegeixen la seva complexa burocràcia que per si
mateixa caracteritza aquesta tramitació.

És el nostre deure i compromís reafirmar i promoure els
drets de les persones amb independència de la seva nacionalitat
i garantir un servei administratiu eficaç, igualitari, simple i
eficient. 

Veiem urgent que els nostres ciutadans i ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma puguin realitzar els seus tràmits
administratius relatius a la seva residència regular a Espanya
amb la celeritat i la dignitat que mereixen.

Per tot això proposem sis punts en aquesta iniciativa en els
quals demanem que s’adoptin de manera urgent les mesures
necessàries per facilitar l’accés al sistema de cita prèvia i reduir
l’excessiva demora existent, en adequar la plantilla de les
oficines d’Estrangeria, en habilitar les oficines de renovació del
DNI o un espai a les administracions generals de l’Estat, en
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emprendre reformes legals necessàries per evitar la burocràcia
innecessària.

També demanem la pròrroga immediata de les
autoritzacions de residència i treball de caràcter permanent que
hagin vençut després de la vigència de l’estat d’alarma per
reduir la demora i pal·liar la saturació que pateixen les
dependències policials, així com l’aplicació d’una política
migratòria d’acord amb els drets humans i la defensa dels drets
humans de les persones migrants.

Per tots aquests motius demanem... esperem i demanem el
suport de tots els grups d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades.
Aquesta iniciativa que presentam avui es va registrar en motiu
del Dia internacional del migrant en la línia del que vàrem
proposar fa dues setmanes amb la finalitat de reivindicar el
respecte a la dignitat i els drets de les persones migrants. La
migració és una realitat tan antiga com la humanitat, inherent
a la seva evolució i progrés. Moltes persones a través del temps
s’han embarcat en una travessia no exempta de dificultats
arriscant en moltes ocasions les seves vides per millorar les
seves condicions vitals i les de les seves respectives famílies.

Actualment viuen a Espanya més de 5,2 milions de persones
estrangeres i segons les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística, en data 1 de gener de 2020 hi havia més de 2,6
milions d’espanyols vivint a l’exterior.

Hi ha molts de factors que ens indiquen que la migració de
deixarà mai d’existir, la pobresa, el canvi climàtic, les
aspiracions de voler tenir una vida millor serien alguns dels
exemples. Per això nosaltres sempre hem apostat per la
cooperació internacional, així com contribuir a l’existència de
societats interculturals i inclusives i implantar polítiques
públiques centrades en la participació mútua i la riquesa
cultural que suposa per a la nostra societat.

L’actual situació derivada de la pandèmia ha posat de
manifest una major vulnerabilitat dels migrants, en particular
els que pateixen situacions de precarietat i també l’important
paper que ha desenvolupat en la lluita contra el virus pel seu
paper en el treball, en els sectors essencials.

Així s’ha pronunciat l’OCDE en manifestar que la crisi de
la COVID-19 posa en risc la migració i els avanços de
participació, al mateix que afirma que la migració seguirà
essent important pel creixement econòmic i la innovació, com
per respondre als mercats laborals ràpidament canviants.

Per això promourem en el nou pacte sobre la migració i asil
que ha proposat la Comissió Europea al 2020 una veritable
política migratòria comuna que garanteixi que els estats

membres compleixen amb els seus compromisos d’acollida i
posin també el focus en les polítiques de participació.

Per altra banda, proposam tota una sèrie de mesures per tal
d’afrontar les dificultats per afrontar... per concertar la cita
prèvia per renovar la residència a Espanya atesa la suspensió
dels terminis administratius que afecten els tràmits
d’estrangeria a causa de la declaració de l’estat d’alarma, fet
que va obligar posteriorment a prendre mesures i pròrrogues en
les autoritzacions i evitar d’aquesta manera que les persones
immigrants puguin caure en una situació d’irregularitat
administrativa.

És per tots aquests motius que demanam el vostre suport.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps màxim de cinc minuts...

(Remor de veus)

...no, d’esmenes no, com a grup proposant...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, no me’n recordava de les esmenes.
Vegem, vostès duen aquí una proposició no de llei de
desembre, del 22 de desembre, i ho duen grups que donen
suport... els grups que formen part del Govern, dos grups d’ells
que tenen competència... que tenen la gestió directa d’aquestes
polítiques, que són polítiques d’àmbit estatal, entre altres coses
perquè la proposició no de llei dels sis punts que hi ha la gran
majoria, a més d’unes declaracions que es compleixin les
garanties que ha de tenir tota persona migrada com no pot ser
d’una altra manera a la legislació internacional i a l’estatal, a
més a més afecten qüestions d’estrangeria, de tramitació de
drets que suposen també obligacions com és el permís de
residència i el permís de treball, perfecte.

Ja li dic que, com no pot ser d’una altra manera, li donarem
suport. No només li donarem suport perquè des del nostre grup
parlamentari evidentment la nostra trajectòria en aquestes
polítiques d’acollida i integració de les persones migrades és
coherent amb el que vostès també és coherent i compromesa
amb aquestes persones i es reflecteix en iniciatives que hem
dut, que vostès duen aquí, sinó que és que nosaltres el dia 2
d’octubre de l’any 2019, debatuda en aquesta mateixa comissió
dia 31 d’octubre del 2019, fa un any, recollíem la crítica d’una
plataforma d’entitats afectades precisament pel que vostès
demanen avui que es resolgui a nivell del Govern central. 

Situació de cues, situació de no agafar el telèfon, manca de
recursos a la finestra d’estrangeria, demores en tema
d’acreditació davant l’oficina d’estrangeria del cos nacional de
Policia..., tot i això amb el suport també en aquesta plataforma
per part dels mateixos funcionaris que deien el que no s’estan
donant vostès aquí són recursos. És a dir, els afectats i els
mateixos treballadors públics que havien de gestionar aquest
servei, per evitar precisament el que vostès reflecteixen aquí,
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amb el que estam d’acord, el risc d’una situació d’irregularitat
sobrevinguda per la mala praxi de l’administració, dèiem que
actuessin.

I jo puc entendre que no s’hagin fet coses perquè ha passat
el que ha passat, hi ha hagut una pandèmia, el que em sorprèn
és que el mateixos partits del Govern, que poden solucionar
això a nivell de la Delegació del Govern aquí i a nivell del
Govern central amb diferents ministeris, s’insti a resoldre-ho.

Però ja va bé, perquè si això suposa un altaveu per tornar a
reforçar aquesta reivindicació un any després reconeix dues
coses: una, segueix el mateix problema, un any després, eh?; i
dos, tenim una altra oportunitat de fer d’altaveu i de donar
resposta. 

Però ara sí que entraré concretament en els seus punts
perquè crec que és important, Sra. Mayor i Sra. Gamundí, i Sr.
Ensenyat que no podrà intervenir encara. 

Miri, vostès plantegen aquí una sèrie de qüestions dia 22 de
desembre, Nadal, com qui diu, i demanen que es faci una
pròrroga, una ampliació fins a 31 de desembre de 2020, perquè
es pugui reduir la demora i pal·liar la saturació de les
dependències policials, jo no sé si vostès volien parlar de 2021
o es pensen que en sis dies dels quals quatre són festius això
resol res. Ho dic perquè és un punt explícit, el punt número 2. 

No sé molt bé, llavors ens ho expliquin realment si és que
s’han equivocat en el termini o si consideren realment que
aquest és un termini suficient per tramitar i poder resoldre això.
Ja els dic jo que no, no jo només, ni els tècnics que han de
treballar això ni les gestories ni ningú.

Punt número 5, i aquest sí que em preocupa i em preocupa
com a polític i em preocupa com a ciutadà i em preocupa com
a membre d’un estat democràtic i de dret: “Instar el Govern
d'Espanya a l’aplicació d'una política migratòria d'acord amb
els drets humans i la defensa dels drets de les persones
migrants.” Això és un avís al Sr. Marlaska de què no ho està
fent? El nostre Govern central no acompleix les polítiques
migratòries d’acord amb els drets humans? Hi ha qualque
legislació que hagi passat un tràmit pel Consejo de Estado i pel
Parlament que reflecteixi que no es faci? Jo crec que no. I el
seu grup parlamentari a nivell del Congrés vull pensar que
tampoc. I vull pensar que qualque cosa tendrà a dir també aquí
el Partit Socialista en aquest tema concret. Ho dic perquè la
redacció em sembla inapropiada o pot ser algú de nosaltres ha
d’anar a la Fiscalia a denunciar al Sr. Marlaska i a qualcú més.
Jo ho dic per la manera amb què vostès duen aquesta
proposició no de llei perquè sorprèn la manera de plantejar-la
com s’ha plantejada. 

Ja li dic, de totes maneres, nosaltres a una evidència, tot i
que amb el redactat no hi estiguem d’acord, li donarem suport.
Però miri tenim un Ministeri d’Igualtat amb 440 milions
d’euros i una direcció general d’aquest ministeri d’Igualtat diu:
“Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad
Étnico Racial”, i té una sots-direcció general, té una sots-
direcció general; s’entén, evidentment, i jo ho entenc així, que
el Ministeri d’Igualtat no és un ministeri per a igualtat de
gènere, només, sinó d’igualtat de drets i d’oportunitats de les

persones. Idò no hi ha una política, no hi ha un pla integral
d’atenció i acollida de les persones migrades, i té això damunt
la taula el Ministeri d’Igualtat, i no fa absolutament res, i  té
una estructura de direcció i sots-direcció general. 

Jo crec, Sra. Mayor, jo crec, Sra. Gamundí, que són els
millors interlocutors per dur aquest document, un pic que
l’aprovem, i vagi al Ministeri d’Igualtat i al Ministeri de
l’Interior i puguin evidentment resoldre el que vostès duen aquí
i el que aquest grup parlamentari, aprovat per unanimitat
transaccionada en aquesta mateixa comissió, va instar el 31 de
desembre.

I nosaltres si fa falta els acompanyarem i anirem cap allà,
però el dia de les persones migrades, com a qualsevol dia
internacional, el que demanen els col·lectius que tenen una fita
important per suportar el que encara no hem assolit, el que
demanen són fets, no paraules. I la plataforma d’entitats
d’associacions d’immigrants es troben en la mateixa situació
que es trobaven en el 2019.

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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: 

Moltes gràcies, Sr. President i molt bona tarda a totes i a
tots. Som avui a davant una proposició no de llei presentada
pels tres partits que donen suport al Govern de les Illes Balears
i una vegada més tornam parlar en aquesta comissió
d’immigració, d’immigració i de moviments migratoris.

Nosaltres, com vaig dir ara fa dues setmanes, el Partit
Popular duu totes aquestes qüestions i les defensa en el
Congrés dels Diputats. En diverses vegades en el Congrés dels
Diputats els nostres representants del Partit Popular han donat
suport a una possible reforma de la Llei d’estrangeria, perquè
aquí del que estam parlant en aquesta proposició, gran part de
la proposició, parla de tot el procediment que marca la Llei
d’estrangeria, i nosaltres som favorables a reduir tramitacions,
nosaltres som favorables a reduir burocràcia. Però a això
nosaltres no ho podem fer des d’aquí, des d’aquí sí que és vera
que podem instar la Delegació de Govern a augmentar
plantilles, volem que de totes, totes, i ho hem dit moltes
vegades, s’eliminin aquestes cues a davant les comissaries de
policia que són vergonyoses. Que qualsevol tramitació
s’eternitza. Que es trafica amb números i s’utilitza la gent per
treure rèdit d’un mal funcionament del propi sistema. De tot
això, nosaltres en som totalment contraris, evidentment.

I creiem que hi ha molt de marge de millora, per tant
nosaltres en el primer punt d’aquesta PNL nosaltres li donarem
suport, com no pot ser d’altra manera, creiem nosaltres 

També donaríem suport a l’esmena d’addició a el punt 1,
del punt d), que és: “Emprendre mesures necessàries adients
per evitar el frau de la reserva de cites prèvies”, com jo deia
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abans per a qualsevol tramitació que s’hagi de fer aquí en el
nostre país. 

Quant al punt 2, al punt 3 i al punt 4, sincerament nosaltres
creiem que la nostra millor postura és abstenir-nos, nosaltres
ens abstendríem. Creiem que això és pròpiament el que jo deia
abans, de legislació espanyola en migració, això s’ha de veure
en el Congrés dels Diputats. Aquesta problemàtica que tenim
no és d’ara, és vera que s’ha vist agreujada per mor de la
pandèmia, és vera, però, com bé ara recordava el diputat que
m’ha precedit, el Sr. Juanma Gómez, aquí en aquest parlament
a l’any 2019 ja teníem aquesta mateixa problemàtica del
funcionament de totes les tramitacions i del tractament de les
polítiques de migració a Espanya. 

Per tant, hi ha hagut temps, en el Congrés dels Diputats
s’estan tramitant ara altres reformes i altres lleis com la del
Registre Civil, en aquest moment, per tant creim necessari,
creim que era adient també afrontar aquesta reforma com jo
deia de la Llei d’estrangeria en el Congrés dels Diputats. 

En el punt 5, la veritat és que no és..., és que votarem a
favor perquè com bé deia el Sr. Gómez és que no ens cap dins
el cap que no sigui així. Sincerament, vull dir, vostès creuen
que la política migratòria que hi ha a Espanya va en contra dels
drets humans? Nosaltres creiem que no, nosaltres creiem que
no, creiem que hi ha molt de marge de millora. I com jo deia
ara fa dues setmanes, jo crec que a tots ens avergonyeixen les
imatges que hem vist de les persones que arriben a Canàries,
però ara no estam parlant d’això. O del tractament que se’ls
dona a aquestes persones, o de tenir-les confinades com les
tenen confinades pot ser a Lesbos, que també ho hem vist en
aquesta comissió però ara no estam parlant d’això. 

Per tant jo crec que la política migratòria espanyola
respecta els drets humans. Per tant nosaltres votarem a favor. 

En el punt 6 també votarem a favor, que és reafirmar el
nostre compromís amb la protecció eficaç, aquí parlam de drets
humans. Per tant com no pot ser d’altra manera també votarem
a favor.

I ens sembla interessant l’esmena també d’addició d’un nou
punt, del punt 7, de Ciutadans que no he sentit si l’acceptaran
o no l’acceptaran. Em sembla interessant que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern d’Espanya que realitzi la
interlocució necessària amb les ambaixades que no tenguin
oficina consular al territori de les Illes Balears, amb l’objecte
de facilitar els espais per realitzar aquesta activitat consular.
Tots sabem el paper tan important que tenen els consolats aquí
a les Illes i els consolats per a totes les persones que a un
moment determinat són fora del seu país i necessiten una
tramitació determinada. 

Per tant, nosaltres creiem que és important que s’accepti
aquesta esmena i li donaríem suport. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas
de esta comisión. Bueno, nosotros estamos estupefactos con el
contenido de esta iniciativa y sobre todo con su exposición de
motivos, que no puede ser más desacertada ni más
desafortunada.

Para empezar, ustedes hablan de que la ONU dice que todo
el mundo tiene derecho a circular libremente y a buscar su
residencia en territorio de un estado, evidentemente
cumpliendo las normas, por supuesto, como cualquier actividad
humana, cualquier cosa que queramos hacer somos libres de
hacerla, pero siempre dentro de las normas. Por tanto, cualquier
persona puede venir a este país y establecer aquí su residencia
si cumple con las normas de extranjería que además, les
recuerdo, lo aprobó el Sr. Zapatero, que no es sospechoso de
ser de ultraderecha, como dicen ustedes aquí. 

Porque es que luego, encima, dicen que aquí hay un
movimiento antiracista por culpa..., y que tenemos una
democracia de muy baja intensidad por culpa de que hay un
auge de la extrema derecha en las instituciones parlamentarias.
Miren, yo no he visto todavía a nadie de extrema derecha en
ninguna institución parlamentaria de España, ni en el Congreso
de los Diputados ni en el Senado ni en ningún parlamento
autonómico. 

¿Saben a qué me recuerdo esto? Esto me recuerda a las
culturas primitivas donde siempre había algún listillo que se
hacia el jefe de la tribu y, ¿qué hacia el jefe de la tribu para
tener a los demás atemorizados y que les obedeciera? Pues
inventaba que había un dragón que mataba a la gente y de vez
en cuando hasta sacrificaban a alguien, el jefe de la tribu
sacrificaba a alguien para tener atemorizados, ¡eh!, para que el
dragón estuviera tranquilo. Pues eso es lo que están haciendo
ustedes ahora mismo, lo que pasa es que el nuevo dragón es lo
de la extrema derecha, que nadie la ha visto ni se la espera. 

VOX es la única formación política que ha tenido un gran
auge en los últimos tiempos, como nunca antes visto en la
democracia reciente española, y no es un partido de extrema
derecha, es un partido al que no le gustan los totalitarismos y
un partido democrático que es defensor de la libertad, de
muchas libertades que ustedes luego niegan a la hora de
legislar, como por ejemplo la libertad de elección de lengua en
las escuelas. 

También dicen ustedes que somos un país plurinacional,
que aquí conviven diferentes naciones. No, aquí conviven
diferentes personas con diferentes nacionalidades, pero nación
solamente hay una y de momento España, que yo sepa, no es
ningún país plurinacional porque eso no es lo que dice nuestra
Constitución.

En cuanto a que en muchos territorios no se escolariza a los
niños y niñas en las escuelas. No sé a qué territorio de España
se refieren, porque esta iniciativa hace referencia a solicitudes
que hacen ustedes al Gobierno de España. Creo que en España
todos los niños y niñas son escolarizados. Por tanto, también es
falsa esta otra afirmación.
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Luego hablan..., luego se remata todo esto con una serie de
solicitudes al Gobierno de España, como decía, porque resulta
que el sistema de citas previas no funciona y resulta que las
citas previas dependen, son trámites que se hacen en
Extranjería asignadas a la Policía Nacional. ¡Vamos!, o sea,
que la culpa era de una extrema derecha inexistente y ahora
resulta que el problema de que se esté discriminando a los
extranjeros que viven en España es que la extranjería está
asignada a la Policía Nacional sobre la que manda el Sr.
Marlaska, que es un ministro socialista. Entonces, será que la
culpa de la discriminación no es de una supuesta extrema
derecha sino del ministro socialista que está mandando en las
comisarias de policía donde se tienen que hacer los trámites de
extranjería porque no ponen los recursos necesarios para que
se puedan llevar a cabo en tiempo y forma.

Por tanto, esta grave problemática generada por la falta de
citas previas para realizar los trámites policiales en temes de
extranjería no es por un dragón que pasaba por allí o por una
extrema derecha, es por culpa del ministro de Interior que no
es capaz de ordenar los recursos públicos suficientes para llevar
a cabo sus competencias y su actividad.

El Defensor del Pueblo dice que hay ausencia de medios
personales y técnicos suficientes para afrontar la carga de
trabajo que soportan las comisarias. Evidentemente, estoy de
acuerdo, pero se podrían haber ahorrado todo el mitin
ideológico que habían hecho antes en la exposición de motivos
porque es prácticamente falso.

Por tanto, votaremos a favor de instar al Gobierno de
España a adecuar la plantilla de las oficinas de extranjería, a
emprender las reformas legales necesarias para evitar
burocracia. 

Al punto 2, 3 y 4 votaremos que no porque es un tema que
afecta a la Ley de extranjería y se debe debatir en el Congreso
de los Diputados y no aquí, como toda la normativa en materia
de extranjería.

Y votaremos que sí a instar al Gobierno de España a aplicar
una política migratoria de acuerdo con los derechos humanos
y la defensa de los derechos de las personas inmigrantes porque
ustedes mismos están diciendo que son ellos, el Gobierno de
España formado por el PSOE y por Podemos que son sus
partidos políticos, los que están evitando que haya una política
migratoria de acuerdo con los derechos humanos; lo cual es
muy fuerte, creo que se lo tendrían que hacer mirar. No sé si
son conscientes de lo que están poniendo en este punto de
acuerdo.

También por supuesto diremos que sí a reafirmar nuestro
compromiso por los derechos humanos, solo faltaría. 

En cuanto a las enmiendas que presenta Ciudadanos, por
supuesto sí a evitar el fraude en la reserva de citas previas,
como cualquier otro procedimiento legal que se tenga que hacer
en nuestro país, solo faltaría que permitiésemos que haya
fraudes.

Y nos abstendremos por los mismos motivos que he dicho
del punto 3, 4 y 5 en el punto 7. Creo que es un tema de política

internacional las embajadas o los consulados que se abran en
nuestro país...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, si pot acabar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... y no corresponde a este parlamento su debate.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de deu minuts si els grups proposants així ho
demanen. Atès que no ho demanen, continuam. Per tant,
intervenció ara dels grups proposants per un temps màxim de
cinc minuts. Sra. Mayor per part d’Unidas Podemos.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, moltes gràcies pel suport
de la majoria dels punts que proposam a aquesta iniciativa
parlamentària. 

Anirem per parts, al representant del Partit Ciutadans,
acceptarem les esmenes que vostè proposa perquè en definitiva
sumen a la proposta que nosaltres presentam. En el cas
evidentment d’evitar els fraus a la reserva no ho he mencionat
a la meva intervenció, però sí que està recollida a l’exposició
de motius. De fet, també ho vàrem debatre a la iniciativa que
vosaltres vàreu presentar el mes de..., o sigui, l’any 2019.
Referent a l’esmena d’addició suma, és un punt més a afegir,
per tant, evidentment que l’acceptarem.

És veritat que vàrem tenir aquest debat a aquesta cambra
parlamentària el 2019, però per mor de la pandèmia i per mor
de l’agreujament d’aquesta situació i que no hi ha hagut molta
millora, doncs, ho vàrem trobar oportú, però sobretot és per
visibilitzar aquesta problemàtica. Per això vàrem presentar
aquesta iniciativa parlamentària.

Referent al punt 2, nosaltres evidentment vàrem posar fins
el 2020 perquè de moment és fins a l’any passat que és on hi ha
la problemàtica, però sense cap problema ho podem parlar
també si vosaltres considerau també ampliar fins el 2021, si
segueix aquesta problemàtica.

Referent a la representant del Partit Popular donar-li les
gràcies pel suport als punts 1 i 5, que he entès que votarien a
favor.

A la resta de la seva reflexió, doncs, sí, comentar-li que sí,
no és una problemàtica que tenim ara actualment, és una
problemàtica estructural que tenen des de fa anys la població
migrada. Això ve provocada per herència d’anteriors governs.
Per tant, a veure si realment treballem tots dins el Congrés dels
Diputats els partits que tenen representació a aquesta cambra
perquè realment es millori la situació i que es compleixin els
drets de les persones migrades a aquest país.
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Amb referència a la representat de VOX, estupefactos. Bé,
només dir-li que la setmana passada a aquesta cambra vàrem
tenir un debat parlamentari que parlava de serveis socials,
parlava d’habitatge, parlava dels bancs d’aliments. Vosaltres en
aquest cas no vareu fer ni tan sols una intervenció, vosaltres
aprofitau qualsevol tipus de discurs i qualsevol tipus de cosa
per marcar el vostres de discurs d’odi i de xenofòbia en la
població migrada. Avui, o sigui, només emprau el torn de
paraula i repetiu sempre el mateix discurs pel mateix.

Si això, Sra. Ribas, no és provocar i no és fomentar el
discurs dintre de les cambres parlamentàries a nivell
institucional, doncs no sé què dir-li.

Per tant, li dono les gràcies pels punts als quals donen
suport, i res. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades,
molt breument, aquí el Sr. Gómez ha recordat una PNL que
vàrem veure a l’octubre, si no ho record malament, del 2019.
És evident que, d’acord amb aquesta PNL hi va haver un
augment de... complir i complint aquest mandat parlamentari a
la Delegació de Govern hi va haver un augment d’aquest
nombre de funcionaris dedicats al tema de les cites. 

Nosaltres ara parlam evidentment d’una situació
sobrevinguda i agreujada per la crisi de la COVID-19 i només
faltaria que nosaltres que som el legislatiu no poguéssim instar
l’executiu, venc a dir... només faltaria que no ho poguéssim fer
perquè entre d’altres qüestions puguin ser del nostre partit, però
vaja, nosaltres sempre hem caracteritzat per, evidentment, ser
crítics en aquelles qüestions que hem considerat que s’han de
millorar.

En relació amb el tema de les esmenes no les ha pogudes
explicar gaire perquè s’ha centrat evidentment a cercar aquesta
confrontació a nivell autonòmic, a nivell estatal. Li he de dir
que en relació amb el tema del punt que vol afegir, el punt d),
a nosaltres ens sembla bé, entre altres coses perquè tot el que
pugui ser evitar fraus de persones que es vulguin aprofitar
d’una situació lamentable, nosaltres consideram que s’ha de
lluitar contra això, de fet ens consta que també s’han fet passes
en aquest sentit i s’ha actuat quan ha estat necessari.

També, com ha dit la portaveu del Partit Popular al punt 7
quan hi feia referència, em sembla adequat que hi hagi la
interlocució necessària amb les ambaixades que no tenguin
aquesta oficina consular per poder facilitar evidentment aquests
espais.

Passant a la portaveu del Partit Popular, crec que el punt 2,
el punt 3 i el punt 4, fixau-vos que en el primer punt ja parlam
d’emprendre les reformes legals i necessàries per evitar aquesta
burocràcia necessària, evidentment això necessita una

modificació de la Llei d’estrangeria, però també són qüestions
que van lligades a mesures que es podrien prendre mitjançant
també decrets, que precisament puguin facilitar aquests
terminis i que d’alguna manera puguin contribuir a tenir una
major comprensió donada la situació que tenim.

Llavors, en relació amb el punt 5, respecte de l’aplicació
d’una política migratòria d’acord amb els drets humans i la
defensa dels drets de les persones migrants, que sembla que hi
pugui haver una determinada polèmica perquè pugui semblar
que és que no es fa, no és la nostra intenció, aquesta no ha estat
la nostra intenció; si voleu que posem “millorar”, per nosaltres
o per mi evidentment no hi haurà cap problema, però també
vull recordar que dins aquesta mateixa cambra amb aquests
mateixos termes hem aprovat altres proposicions no de llei en
aquest mateix sentit, tal vegada a lo millor l’expressió no és la
més adequada, però vaja, deix el tema de si voleu que posem
“millorar”, i així tothom es pot sentir més còmode.

Evidentment en relació amb el punt 6 en els temes de
convivència crec que hi ha hagut un acord unànime. 

Vull lamentar les paraules de VOX quant al fet que
nosaltres som uns instigadors d’aquell conte de que viene el
dragón, ell ha dit viene el dragón, jo el conec per que viene el
lobo, entre altres coses perquè consider que qui parla en termes
de.... quan es fa referència als temes migratoris en termes
d’invasió, en termes que no són propis és el seu grup
parlamentari, no?

Veurà vostè que nosaltres, el Partit Socialista, a nivell que
tenim una història en tema migratori, hem contribuït a la
primera llei d’estrangeria amb el tema del dret de les persones
immigrants, amb les reformes a la llei també d’estrangeria que
hi ha hagut posteriors, també hem contribuït a la cooperació
aquí a Espanya, tot això també té un segell que evidentment
hem aconseguit els socialistes. Per tant, lliçons en matèria
migratòria per part d’un partit que, evidentment, constantment
i públicament quan en té ocasió... fa un atac cap a aquests
col·lectius crec que no ens ho podem permetre.

En qualsevol cas vull agrair els suports als punts que han
plantejat les formacions polítiques i evidentment continuar
demanant aquesta unanimitat que han de tenir aquestes
polítiques tan importants per a les persones que també viuen en
aquestes illes i també persones que han hagut de partir i han
hagut de viure en altres indrets, en altres països.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Entenem, per tant que
accepten l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari
Ciudadanos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sr. President, l’acceptem.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, aleshores introdueixen també una esmena in voce,
era al punt cinquè?

(Remor de veus)

Es així?

(Remor de veus)

(Pausa)

S’accepta l’esmena que ha presentat formalment el Grup
Parlamentari Ciudadanos, però no la in voce del punt segon, no
és així?, i sí que accepten la votació separada de tots els punts,
no?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No, no s’accepta cap esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Cap esmena?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

..., no, no se n’accepta cap, queda tal com està. I llavors
s’accepten les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos, les
dues, i s’accepta també la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Anava a dir “sí que t’he entès malament” idò...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

Vots a favor del punt 1? 

Vots... No, és unanimitat, no?

Vots a favor del punt 2 amb l’esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari.

(Remor de veus)

Idò sí, idò repetim, repetim.

Vots a favor del punt 2?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 1 en contra i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

A l’anterior votació m’he equivocat, eren 7 a favor; 1 en
contra i 3 abstencions. Disculpau.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 5.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Punt número 6.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Hi ha el punt 7, que és l’esmena d’addició de Ciutadans.
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EL SR. PRESIDENT:

Perdó, té raó, el punt 7 exactament.

Vots a favor?

No li veig la...

(Algunes rialles)

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

10 a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 17987/20.

(Remor de veus)

2) Proposició no de llei RGE núm. 46/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperar l’atenció
presencial a Ciutadella dels serveis d’atenció social que
depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 46/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperar l’atenció presencial a Ciutadella dels
serveis d’atenció social que depenen i gestiona el Govern de les
Illes Balears. Per a la seva defensa intervé per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tractam
un tema que es va començar a debatre a la comissió la setmana
passada i tal com va manifestar la nostra diputada la Sra.
Durán, aquesta PNL del Grup Popular evidentment es podia
haver tractada conjuntament.

Tots els grups estam d’acord amb el fons de la qüestió, que
és donar suport a l’acord que dia 17 de desembre va aprovar el
ple de l’Ajuntament de Ciutadella per unanimitat i també amb
el vot a favor del Grup Municipal del Partit Popular. Un acord
plenari que expressa la reclamació de tota la corporació
municipal de Ciutadella, per restablir l’atenció presencial dels
serveis d’atenció social que depenen del Govern de la Sra.
Armengol. Concretament recuperar l’atenció presencial,
almanco un dia per setmana de l’IBAVI, la Fundació Balear
d’Atenció a la Dependència i les prestacions que gestiona a
Menorca la Conselleria d’Afers Socials.

El que el Partit Popular no entén, i per açò dia 5 de gener va
registrar aquesta PNL, és que el Govern de la Sra. Armengol no

donàs cap resposta a les peticions que en aquest sentit li havia
dirigit l’Ajuntament de Ciutadella. Aquesta manca de resposta
va motivar l’acord del ple municipal de dia 17 de desembre, i
per açò instam el Govern a contestar, tota vegada que a dia
d’avui encara no ho ha fet.

En relació al tercer punt, vull explicar que no volem reduir
avui el pronunciament del Parlament exclusivament a l’àmbit
del municipi de Ciutadella, sinó que el volem estendre al
conjunt de tota Menorca. Tots els municipis de Menorca estan
en la mateixa situació. Per açò proposam que el Govern faci
una valoració, faci una anàlisi dels serveis que gestiona a
Menorca, per millorar la seva execució i la seva eficàcia. Em
referesc a aquelles competències  que el Govern exerceix a
Menorca per executar-les amb més agilitat i sobretot amb una
major coordinació, per exemple, habitatge, serveis socials,
medi ambient i recursos hídrics, entre d’altres, per a així poder
evitar duplicitats.

Finalment, després del debat de la PNL de la setmana
passada i amb la voluntat de deixar clara la posició, presentam,
sempre que cap grup no s’hi oposi, aquestes dues esmenes
d’addició que he donat abans als portaveus, en el sentit que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar amb l’Ajuntament de Ciutadella, un acord
per a l’ús dels espais municipals on realitzar l’atenció
presencial dels serveis d’atenció a les persones que depenen de
la comunitat autònoma.” 

I segon, “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a, un cop es pugui recuperar aquesta atenció
presencial, donar a conèixer a la població dies, horaris
d’atenció al públic, així com el lloc on es durà a terme, per
evitar desplaçaments innecessaris i agilitar la seva gestió.”

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn ara de fixació de posicions.
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. Aquesta proposició no de llei
és exactament a la que vam debatre fa una setmana, per tant,
seré breu. Nosaltres li donem suport, va ser un acord per
unanimitat de l’Ajuntament de Ciutadella i estem d’acord.

Només dir-li a la representant del Partit Popular que li
demanaria que acceptés les esmenes que es van acceptar i va
ser l’aprovació, per unanimitat, que es va fer en aquesta
cambra, afegir al punt 1 i al punt 2, el que indiqui que les
condicions de salut laboral derivades de la pandèmia de la
COVID, ho permetin i sempre que es cedeixi un espai
municipal.

Entenc les esmenes d’addició que vostè avui proposa per
donar-li un aire diferent a l’aprovat la setmana passada, no la
veig malament perquè dóna suport exactament a les esmenes
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que vàrem aprovar. Per tant, nosaltres acceptaríem les esmenes
que proposa.

I també acceptaríem l’autoesmena que proposa també en el
punt 3, de fer una valoració i anàlisi dels serveis que gestiona
a tota Menorca, tot i dir-li, que aquesta avaluació i anàlisi ja es
realitza dintre dels espais, però en fi, si és per sumar a una cosa
que vàrem fer la setmana passada, cap problema, nosaltres hi
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Faig un parèntesi, vull agrair als grups
que abans han fet almanco debat damunt les meves esmenes
que no havien fet abans, disculpa president, només un
agraïment, perquè en la valoració no hi havia entrat i agraesc
als que heu intervingut.

Dins la proposició no de llei d’aquí, evidentment també és
una retòrica, la setmana passada es va dur una proposició no de
llei semblant en aquesta línia, evidentment era de dos grups, o
dues diputades que evidentment són per a Menorca i quan
s’està parlant de..., s’està parlant informació aquí que s’està
dient que és per unanimitat d’un acord de plenari de tots els
grups, evidentment, només per això, quan hi ha l’acord plenari
i tots els grups estan d’acord a instar el Govern a actuar, el
nostre grup parlamentari evidentment hi dóna suport.

Nosaltres ja vàrem esmentar que la qüestió de la proximitat
i la territorialitat ha de complir amb la igualtat d’oportunitats,
ha de complir amb eficàcia i eficiència els serveis públics. Però
sobretot en la qüestió que estam, si s’ha de recuperar, perquè es
parla de recuperar, no d’implementar per primera vegada, és
una qüestió que també és retòrica de voluntats i d’acció que
s’ha de dur a terme. Per tant, demanarem el suport, com no pot
ser d’una altra manera, tant de bo es plantegin terminis, no?

Es deia abans el tema..., en el debat anterior, que hi havia
dubtes de si hi havia o no hi havia la instal·lació disponible i a
més a més estava en condicions, jo crec que és el hàndicap que
hi ha aquí i les esmenes que han presentat, les autoesmenes que
han presentat d’addició el mateix grup proposant, encara em
sembla més aclaridores, no? O una passa més... Entre d’altres
coses perquè és una voluntat de les dues parts, com no pot ser
d’una altra manera, és un conveni. Per tant quan hi ha un
conveni les dues parts s’han d’entendre amb tants d’espais, les
funcions i la part que gestiona cada un i el cost que aporta cada
un.

Per tant amb el que suposa aquesta proposició no de llei, tot
i que té 15 dies en presentar-se una i l’altra, jo crec que hagués
estat bé que es debatessin en el mateix moment totes dues,
hagués estat més àgil, jo crec que n’haguéssim sortit amb una
conjunta però en tot cas manifestar explícitament el nostre

suport, al cap i a la fi és una necessitat que reclamen els
menorquins i menorquines almanco els residents a Ciutadella
i dels municipis que s’hagin de desplaçar per gestions que dona
la comunitat autònoma a tots els habitants de gran part de
Menorca almanco. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nosotros también votaremos a favor de
esta iniciativa. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, gràcies, president. Bé, com ha dit la diputada del grup
proposant aquesta és bàsicament una proposició que surt arran
d’una moció que es va presentar per l’equip de govern de
l’ajuntament de Ciutadella i que es va aprovar per unanimitat.

La moció de l’ajuntament, amb un únic punt d’aprovació
demanava restablir l’atenció presencial a Ciutadella amb un
mínim d’un dia per setmana del servei de l’IBAVI i de la
Fundació Balear de l’Atenció a la Dependència i la resta de
prestacions gestionades per l’oficina de Menorca de la
Conselleria d’Afers Socials. Aquest punt és textual, és la moció
que es va presentar.

Igualment en aquesta mateixa comissió -com han dit altres
companys que m’han precedit- vam debatre i votar
favorablement per unanimitat una proposició en el mateix sentit
que la moció de l’ajuntament, aquesta vegada amb dos punts
d’aprovació, per una part referent a l’IBAVI i, per l’altra al
centre base de la Conselleria, com citava la moció de
l’ajuntament. 

Avui, la Proposició no de llei recull novament bàsicament
i en essència les peticions de la moció de l’ajuntament i de la
proposició no de llei debatuda la setmana passada, aquesta
vegada amb tres punts d’aprovació. 

Al primer punt hi farem un vot favorable ja que entenem
que amb l’aprovació la setmana passada, d’instar el Govern a
restablir l’atenció presencial a Ciutadella del servei de
l’IBAVI, del centre base de la conselleria, ja duu un valor
intrínsec que el Govern de les Illes Balears doni resposta a
l’acord del plenari de l’ajuntament que és el que demana aquest
primer punt d’avui.

Igualment amb el segon punt, consistent a restablir i
recuperar aquesta atenció presencial fonamentalment per
agilitar la gestió i evitar desplaçaments com diu el punt
d’aprovació i com vam argumentar la setmana passada. Ja vam
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dir la setmana passada també que és important tenir a Menorca
uns serveis públics que donin sortida a les demandes i als
serveis tant de la Conselleria d’Afers Socials com de l’IBAVI
per a l’atenció i demanda dels menorquins. I que sigui en
aquest cas a Ciutadella, que és la ciutat amb major població de
l’illa i la que està a major distància de Maó. 

Després a la Proposició d’avui tenim un tercer punt que
potser és més diferencial de la PNL de la setmana passada i de
la moció de l’ajuntament perquè el Govern faci una valoració
i anàlisi dels serveis que gestiona a Menorca per millorar-ne la
seva execució i eficàcia.

Amb tot, farem un vot favorable dels tres punts a aprovació,
però avui la meva impressió és que crec que assistim més que
a una aprovació d’una proposició no de llei a la voluntat d’un
grup en part de voler-se visualitzar o diferenciar-se ja que els
punts a aprovació en el fons són iguals a la proposició de la
setmana passada. De fet, ja quan l’ajuntament va aprovar la
moció vam poder assistir a un debat i a una certa disputa
pública per premsa local a l’hora d’una suposada legitimitat
dels dos grups proposants per qui havia presentat una
proposició primer o l’altre. 

Després del debat de la setmana passada en què ja es va
aprovar la proposició no de llei, avui assistim sembla a un nou
capítol d’aquesta suposada visualització, amb les dues
autoesmenes del mateix grup proposant, que no aporten a
l’acord inicial realment, ja que crec que és obvi que han de ser
el Govern de les Illes Balears i l’ajuntament de Ciutadella els
que han d’arribar a un acord amb l’ús de l’espai municipal. I
que també es donin -com no- a conèixer l’horari i el lloc
d’atenció al públic.

I aquestes autoesmenes en canvi no són ni fruit del debat
parlamentari que s’hagi pogut ocasionar en el dia d’avui ni han
estat registrades en temps i forma perquè els altres grups
realment les poguessin valorar. Amb tot, com he dit, igualment
acceptarem les noves autoesmenes i els punts registrats amb
anterioritat. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula ara per
contradiccions la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per una qüestió d’ordre
simplement que no em diguin que unes esmenes no han estat
registrades en temps i forma perquè són unes esmenes in voce. 

Sr. Mascaró, en política podem discrepar, podem discrepar
però hem de ser elegants, hem de ser elegants. Miri, jo avui he
assistit a la Comissió d’Economia, jo no sé vostè on és, no tenc
cap inconvenient, cap inconvenient ni un en tornar-li a explicar
el tercer punt. La Proposició no de llei de la setmana passada
es referia únicament al municipi de Ciutadella, jo ho he volgut
ampliar perquè és que així se m’ha fet arribar per part de batles

-que no són del Partit Popular- com l’alcaldessa de Ciutadella,
que no és del Partit Popular, ho he volgut fer extensiu a tota
Menorca.

Lament profundament, Sr. Mascaró, que altres portaveus ho
hagin entès perfectament i que vostè l’hi hagin quedat aquests
dubtes. 

Però amb tota la bona voluntat de voler-los aclarir, els
tornaré a explicar el tercer punt. L’ajuntament de Ciutadella
demana recuperar l’atenció presencial que va deixar de prestar
des del 2019 in situ -in situ!- el Govern de la Sra. Armengol. I
ja ho he dit, que era un acord d’àmbit municipal aprovat en
l’àmbit local, però crec que en el Parlament, com a diputats que
som, podem tenir -no dic que la tinguem, la podem tenir- una
visió més ampla i crec que com a diputats de Menorca per
aquest motiu he volgut dur aquestes esmenes in voce ja que
crec que les necessitats no només són a Ciutadella sinó a
qualsevol municipi de Menorca.

I ho fem amb la voluntat de detectar irregularitats que
creiem des del meu partit que han de ser corregides per poder
oferir un millor servei a la població de Menorca. Vostè sap que
avui -vostè també és menorquí- sap que avui hi ha
competències transferides al consell insular, competències
delegades i matèries en les que hi ha concurrència de diferents
administracions, com pot ser cultura, joventut, serveis socials,
per tant es tracta de millorar l’eficàcia dels serveis de la
comunitat autònoma, sobretot perquè parlam de gestionar i
d’administrar recursos públics, Sr. Mascaró. Administram aquí
uns recursos públics, per tot açò -insistesc- no volem reduir
només aquesta PNL al cas concret del municipi de Ciutadella
sinó que la volem estendre a tota Menorca. Esperam que li hagi
quedat clar al Sr. Mascaró, al representant del Partit Socialista.

Dir a la Sra. Mayor que no tenc cap inconvenient en
acceptar l’esmena aquesta que ja es va incloure la setmana
passada. És que avui en dia, avui en dia, qualsevol cosa si les
condicions de salut laboral no ho permeten, no es poden fer.
Per tant no tenc cap problema en acceptar les esmenes. I, com
no pot ser d’una altra manera, president, agrair el suport dels
grups que han expressat el vot a favor d’aquesta proposició no
de llei. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Tothom està d’acord que s’incloguin
aquestes transaccions que s’han fetes in voce, és així, no és
vera?

I entenem, segons m’ha semblat, que es pot aprovar per
unanimitat de tots els grups polítics. 

Molt bé, idò queda aprovada per unanimitat de tots els
grups polítics.

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