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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d'avui i els  demanaria en primer lloc
si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Simó Gornés, gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Sofia Hernanz.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon, Margalida Rosselló.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mercè Amer substitueix Miquel
Gascon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.- Escrit RGE núm. 3876/00, presentat pel Govern de les
Illes Balears, com a pla integral d'atenció a la immigració de
les Illes Balears.

A continuació passarem a debatre el punt únic de l'ordre del
dia d'avui, relatiu al debat del Pla integral d'atenció a la
immigració de les Illes Balears, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant l'escrit RGE núm. 3876/00.

  Assisteix l'Hble. Consellera de Benestar Social,
acompanyada pel Sr. Antoni Sancho, Director General de
Serveis  Socials i el Sr. Andreu Horrach, cap de Serveis de la
Direcció General de Serveis Socials.

Per dur a terme la presentació del pla, es concedeix la
paraula a l'Hble. Consellera de Benestar Social, Sra. Fernanda
Caro i Blanco, sense limitació de temps. Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Bones tardes. Gràcies, Sr. Presidenta, senyors i senyores
diputades. Passaré a continuació a presentar la proposta de pla
d'immigració, Pla integral d'atenció a la immigració de les Illes
Balears, elaborat des de la Direcció General de Serveis Socials
adscrita a la Conselleria de Benestar Social, i presenta una sèrie
de línies d'actuacions i propostes en el període 2001-2004,
ambdós inclosos.

Quina és en principi la justificació, el motiu que ens ha dut
a presentar aquest pla integral de la immigració? En principi
pensam que l'Administració ha de ser sensible i ha de
respondre a les necessitats de la població en la seva comunitat
i donar resposta a aquestes necessitats, s'ha de fer d'una

manera planificada partint d'una acurada anàlisi de la realitat,
determinant els objectius que volem assolir i definir les accions
que es volen desenvolupar.

 Per suposat, pensam que aquest planificació ha de tenir
una temporalització concreta que ha de tenir un pressupost que
estimi quina ha de ser la inversió de les diferents
administracions, però en concret del Govern de les Illes Balears,
que és el que ho presenta, per tal de dur endavant aquestes
propostes  i que també ha de definir quin són els diferents
agents  implicats per a la seva posada en marxa i el seu
compliment.

Més enllà de les dades i de les xifres, que evidentment són
necessàries, per tal d'entendre el fenomen de la immigració, hem
de dir que el fenomen de la immigració és un fenomen complex
i relativament nou, que cal abordar des d'una perspectiva
global, integradora i enriquidora de la nostra comunitat, que cal
abordar també des de les diferents administracions i des de la
societat en el seu conjunt. L'elaboració i l'aprovació d'aquest
pla d'immigració pretén ser una eina útil per tal de fer realitat
aquest repte. Però per descomptat les dades, tant quantitatives
com qualitatives, que defineixen el fenomen de la immigració,
que defineixen el fenomen de les característiques de les
persones  immigrants que són a la nostra comunitat, són
obligades i necessàries, per tal de dirigir amb encert les accions
que s'han de dur a terme.

Per tant, passarem a fer un breu detall d'aquestes dades que
sense cap dubte són necessàries també per entendre el conjunt
del pla. 

Segons el Padró municipal de 1998, a les Illes Balears hi
havia censat un total de 8.251 immigrants extracomunitaris, que
suposava en aquells moments un 1,06% de la població total.
L'any 1999 es produeix un increment de 4.950 persones i el
primer trimestre de l'any 2000, hi ha un increment de 4.951
persones, ens referim evidentment a persones censades. En
definitiva per a l'any 2000, la previsió de població
extracomunitària empadronada a les Illes Balears seria de més
de 18.000 persones, la qual cosa suposa superar un 2% de la
població total de les illes, molt per davall, això s'ha de dir, dels
percentatges que es donen a altres països de la Unió Europea,
que se situen al voltant del 8% de la seva població, que
corresponen a immigrants extracomunitaris.

En referència a la distribució per illes de la població
immigrant, els percentatges són els següents: Eivissa i
Formentera tenen un 21% d'aquesta població immigrant,
Menorca un 4,3% i Mallorca un 74,6%. Hem de dir que el
fenomen de la immigració és un fenomen canviant, molt dinàmic
i a la vegada molt heterogeni, per tant, és difícil establir un
patró, diguem molt definitiu, precisament perquè parlam de
dades de caràcter sociodemogràfic, hem d'incidir que es tracta
d'un col·lectiu bastant heterogeni.

Donaré unes pinzellades. Cal dir, respecte de la procedència
dels  immigrants a la nostra comunitat, que la incidència
d'immigrants subsaharians no supera el 9%, encara que s'ha fet
un fort increment en els darrers quatre anys i precisament per
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a la nostra comunitat, que no tenia, diguem, costum de
conviure amb persones de l'Àfrica subsahariana, sembla que
sigui un fenomen que s'ha incrementat o que té un pes específic
molt important. En canvi, hem de dir que a partir de les dades
els immigrants subsaharians, com ja he dit, no superen aquest
9% del total dels immigrants. En canvi, la incidència de
immigrants nord-africans i d'Amèrica Central i del Sud, és molt
més important. Respecte als immigrants d'Europa de l'Est, cal dir
que el percentatge se situa d'una manera molt similar a la dels
immigrants subsaharians. Respecte a les seves característiques
per edat, hem de dir que es tracta en general i, això sí, amb molta
incidència, en tots els casos de població jove. Referent al sexe
té una relació molt important, molt directe amb la seva
procedència: Mentre els immigrants africans solen ser homes,
en canvi d'Amèrica i Europa de l'Est solen ser dones. Encara
que arriben a la nostra comunitat generalment com a persones
soles, com a individus sense constituir nuclis familiars, acaben
constituint grups familiars i sobretot a partir de possibilitar-se
el reagrupament familiar de les persones immigrants.

Referent al nivell d'estudis, hem de dir que és també una
variable molt heterogènia i si bé trobam persones amb un nivell
d'estudis alt, el que es dóna és un procés de desqualificació
professional, donat que l'àmbit professional allà on poden
desenvolupar la seves tasques o l'activitat econòmica
fonamental se situa a la construcció, al camp, al treball
domèstic, a l'hoteleria i també, encara que d'una manera més
marginal, a la venda ambulant.

Hem de dir també que la immigració, que es viu pels propis
immigrants com una situació transitòria, acaba moltes vegades
convertint-se com a definitiva, sobretot per la impossibilitat de
retornar als seus països i adquirir allà un nivell de vida que
sigui molt manco semblant al que han pogut adquirir a la nostra
comunitat.

Aquestes  dades són, sense cap dubte, significatives,
encara que he fet un escarit resum de les característiques de la
immigració a les nostres illes, però sí són significatives i de fet
han constituït un element primordial a l'hora de elaborar aquest
pla i a l'hora de determinar quines són les accions a dur
endavant de manera més prioritària.

Passaré, per tant, a explicar una altra qüestió i és el
procediment que hem seguit per tal de presentar avui aquest pla
que pensam que es durà a aprovació. En consonància amb allò
que hem exposat abans, em referesc a la necessitat de establir
una sèrie d'accions i mesures dirigides a la integració dels
immigrants. El 7 de maig de 1996, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar per unanimitat l'elaboració del Pla d'atenció
a la immigració; el nou govern de les Illes Balears que sorgeix
de les eleccions de juny del 99 assumeix com a prioritària la
tasca d'elaborar el Pla integral d'atenció a la immigració,
responsabilitat pròpia de la Conselleria de Benestar Social i de
la seva direcció general de Serveis Socials, tal i com es
contempla a l'acord programàtic de govern per a les Illes
Balears. El 5 de novembre del 99, el Govern aprovà el Reglament
de creació del fons de la immigració de les Illes Balears, com a
òrgan de participació dels col·lectius i les entitats que treballen

en el món de la immigració i que han tengut un paper
fonamental en l'elaboració d'aquest document. 

A l'hora d'abordar la tasca d'elaboració del pla amb els
recursos tècnics i  humans de la direcció general, ens trobam
amb un treball inicial de diagnòstic i de valoració de la situació,
de les dades de la població, dels fluxos, de la problemàtica de
les propostes de les entitats i un esforç d'objectius i actuacions.
Aquestes dades, que també es presenten com a annexos del
pla, són dades que ja havia començat a treballar l'anterior
govern i la responsabilitat lògica de donar continuïtat a una
feina ja feta, des de la Direcció General de Serveis Socials, s'ha
tengut en compte tant això com l'esforç d'objectius i actuacions
que s'havien elaborat per a després desenvolupar tot un
conjunt d'actuacions que suposa el Pla d'immigració.

Les tasques a les quals donarà a partir d'això prioritat la
direcció general són la definició i la planificació dels col·lectius
i de la problemàtica a la qual ens referim. Per tal de definir,
recordar que parlam d'immigrants que per motius econòmics
han hagut de venir a la nostra comunitat i que parlam també
d'immigrants extracomunitaris. Aquesta és, per tant, la població
indiana del nostre pla.

També a partir d'això, la direcció general defineix els
objectius, les actuacions que cal implementar, el seguiment i
l'avaluació. Una vegada es té un primer esborrany i ja constituït
al març del 2000 el Fons de la immigració, constituït formalment
es presenta aquest primer esborrany i es dóna un termini per fer
propostes. També es dóna un termini, a partir de la presentació
de l'esborrany, als tres consells insulars i a les diferents
direccions generals i conselleries que conformen el Govern.
Acabat aquest període de presentació de propostes i
suggeriments s'elabora un nou document on es recullen
aquestes propostes, per tal que el 4 de juliol es pugui tornar a
presentar al fòrum un document àmpliament ja consensuat. Al
setembre es presenta al Consell de Govern un document que es
presenta per a aprovació en aquest parlament.

Aquest ha estat el procediment, un procediment que
pensam que compta amb una plena participació de les diferents
administracions, de les diferents àrees que conformen el Govern
de les Illes Balears i òbviament de les diferents entitats i
associacions que treballen en el món de la immigració a la
nostra comunitat autònoma. Pensam per tant que es tracta d'un
pla àmpliament consensuat amb el conjunt de la societat balear.

Els principis i els camps d'actuació que definim en aquest
pla són els següents: Els principis que inspiren el pla són la
participació i el coneixement per part de les entitats i els
col·lectius d'immigrants; per altra part la transversalitat en el
sentit  d'implicar sis conselleries -Educació, Sanitat, Treball i
Formació, Obres Públiques i Habitatge i Presidència- i en el
sentit  també d'implicar altres administracions com és
l'Administració perifèrica de l'Estat, els consells insulars i els
ajuntaments. El tercer principi que inspira aquest pla és la
normalització, en el sentit d'aconseguir que els immigrants
puguin accedir als diferents sistemes de protecció que
conformen el conjunt de sistemes de protecció, com és
l'educació, la sanitat i el sistema de protecció social. Per tant, fer
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que les actuacions que proposa aquest pla facin possible
aquesta plena normalització dels immigrants a la nostra
comunitat.

A més d'aquests principis o criteris que hi havia en la nostra
actuació i en l'elaboració d'aquest pla, partim des de tres grans
camps d'actuació: Un primer camp que és el de drets i llibertats,
per tal de possibilitar l'exercici real dels drets democràtics com
a ciutadans i ciutadanes de la  nostra comunitat, la participació,
l'associació, les ajudes i les prestacions. El segon camp
d'actuació és la millora de les condicions de vida i l'accés als
diversos sistemes de benestar social, com ja he dit, educació,
sanitat, habitatge, prestacions socials, formació, treball,
etcètera. I en tercer lloc el coneixement mutu entre la societat
receptora i la societat d'origen amb l'objectiu d'aconseguir la
plena integració tan social com cultural a través d'una
concepció enriquidora, tan de la societat receptora com de les
persones immigrants.

A partir d'aquí es varen definir 12 objectius que es
desenvoluparan a través de 9 àrees distintes i es consoliden a
través de la proposta de 88 actuacions concretes. Els 12
objectius generals als quals feia referència són els següents: en
primer lloc garantir l'exercici dels drets i les llibertats
democràtiques dels immigrants establint-ne les accions adients.
En segon lloc dissenyar i desplegar una política global en
matèria d'immigració a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El tercer objectiu és establir una via de diàleg i
participació entre l'Administració i les associacions i
organitzacions no governamentals representatives de la
població immigrant. El quart objectiu és garantir l'accés de la
població immigrant a la xarxa pública dels serveis socials, per tal
de rebre la informació, l'assessorament, el suport i les
prestacions bàsiques. El cinquè objectiu és possibilitar l'accés
de la població immigrant a un habitatge digne. El sisè,
possibilitar la inserció al mercat laboral dels treballadors
immigrants amb dificultats d'incorporació, donant suport a la
seva integració dins l'entorn laboral i promoure els canvis
necessaris en la societat per facilitar aquesta integració.

A continuació, i com setè objectiu, promoure la formació
adient dels professionals que treballen directament amb la
població immigrant i que són, per tant, mediadors entre aquesta
població i la nostra societat. Vuitè objectiu, promoure i facilitar
la inserció laboral de la població immigrant en igualtat de
condicions que la resta dels treballadors. Novè objectiu,
garantir als immigrants l'accés a la integració del sistema
educatiu. Desè objectiu, garantir als immigrants l'assistència
sanitària. Onzè, promoure la integració social, cultural i
lingüística dels immigrants i la creació d'espais de trobada
intercultural, així com el reconeixement i el respecte a la
diversitat, i darrer objectiu, promoure projectes de cooperació
en el marc de la promoció dels Drets Humans per tal d'evitar que
la població dels països més desfavorits no es vegi abocada a
una immigració no desitjada.

Per tal de poder desenvolupar aquests 12 objectius ha estat
necessari establir nou àrees distintes d'actuació, nou àrees  que
a la vegada defineixen uns objectius específics i cadascun d'ells
té actuacions concretes. En total són 88 actuacions concretes,

totes  elles pressupostades, per tal de fer possible aquests
objectius generals que he mencionat.

L'àrea dels drets i les llibertats democràtiques pretén
desenvolupar mesures adreçades a la inscripció de tots els
immigrants als padrons municipals, garantir una normativa
respectuosa amb els immigrants i la seva diversitat, promoure
vies jurídiques per a la prevenció del racisme i la xenofòbia i
aconseguir que tots els serveis coneguin la nova llei de drets
i llibertats de les persones immigrants, i en el cas que es doni la
seva modificació.

Dins l'àrea de serveis socials es pretén dissenyar una
política global en matèria d'immigració a partir de l'articulació
d'un sistema de coordinació, de seguiment i d'avaluació dels
diferents organismes que treballen en matèria de serveis socials
i conformen la xarxa de prestacions socials. També com a
objectiu potenciar vies de diàleg i participació amb els
immigrants, fonamentalment de l'activació del fons de la
migració, i possibilitar l'accés a la xarxa pública dels serveis
socials, tant a la xarxa d'atenció primària com als serveis de
suport  especialitzats i també conèixer quina és la normativa
vigent en aquesta matèria.

En referència a l'àrea de l'habitatge, tenim com a objectiu
facilitar l'habitatge temporal, és a dir, posar en marxa i activar
tota una xarxa  de centres d'acollida temporal per als immigrants
i possibilitar l'accés a l'habitatge de caràcter normalitzat a la
nostra societat. 

Respecte a l'àrea de formació, pensam que ha d'estar dirigida
tant als immigrants com a aquells professionals o col·lectius
que treballen en les diferents administracions i que, per tant,
actuen com a mediadors entre aquesta població i la població de
les Illes Balears. Per tant, dissenyar cursos de formació
ocupacional i al mateix temps dissenyar tot el procés que faciliti
la informació i l'accés de les persones a aquests cursos de
formació, i al mateix temps incidir en la formació dels diferents
professionals que treballen als diferents àmbits de
l'Administració.

Respecte l'àrea de treball, aquest pla vetllarà i actuarà per tal
d'aconseguir la qualitat en el treball i les persones immigrants,
la formació per la intermediació i incidirem de manera especial
en la incorporació de la dona al món del treball.

L'àrea d'educació és un àrea que tendrà una especial
rellevància en aquest pla i que pretén garantir l'accés dels
menors a les places d'escolarització obligatòria amb l'objectiu
d'aconseguir la plena inserció dels immigrants dins l'àmbit
educatiu, també dirigit a les persones adultes, possibilitar
l'accés a programes d'educació d'adults i per una altra part
facilitar i potenciar l'accés a cursos dels idiomes oficials de les
illes.

L'àrea de sanitat té com a objectiu facilitar també la relació
dels  immigrants amb aquest sistema, fent possible que la
utilització del sistema sanitari sigui el més normalitzat possible.
Per això un dels objectius que es planteja aquesta àrea és
treballar de manera important amb  els professionals de l'àmbit
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sanitari, que són uns mediadors que tenen una importància
molt significativa en fer possible que les persones immigrants
considerin el sistema sanitari com un sistema que els pot oferir
ajuda i al qual tenen dret.

L'àrea de la cultura i convivència pretén afavorir el respecte
a la diversitat cultural, la plena integració dels immigrants dins
la nostra cultura, el ple coneixement que els immigrants han de
tenir de la cultura i del mode de vida de la població de les Illes
Balears i, per tant, garantir una plena integració a partir de
respecte a la diversitat cultural i a la diferència. Pretenem des
d'aquesta àrea fomentar l'associacionisme de les persones
immigrants i, per tant, facilitar que la seva veu se senti a la
nostra comunitat.

I dins la darrera àrea, l'àrea de cooperació, pensam que és
important que es comenci a incidir en crear una línia de
cooperació que permeti treballar als països d'origen de les
persones immigrants per tal d'evitar allò que moltes de vegades
no tenen més remei que fer i és anar-se'n del seu país per tal
d'aconseguir una millora en la qualitat de vida o moltes vegades
aconseguir uns mínims de subsistència. Per tant, aquesta serà
una línia en què incidirem des d'aquest pla i des de la Direcció
General de Cooperació.  

Aquest pla també es presenta amb una proposta de
pressupost que suposa una inversió en quatre anys de 1.418
milions, dividits per cadascuna de les àrees que abans he
mencionat i, al mateix temps, temporalitzar en els quatre anys
que pretén i ha de ser el temps per l'aplicació d'aquest pla. En
aquests  sentit i d'una manera progressiva, pensam que
l'aportació que s'ha de fer per l'any 2001 serà de 317 milions,
l'any 2002 de 349, l'any 2003 de 367 i l'any 2004 de 383 milions.

Si parlam per àrees hem de dir que l'àrea en la qual es fa més
incidència amb un 41% del pressupost és l'àrea d'habitatge, tot
seguit  l'àrea d'educació amb un 21% del pressupost global, a
continuació l'àrea de cultura i convivència i en quart lloc l'àrea
d'accés als serveis socials. Això demostra, per tant, que es
tracta d'un pla de caràcter integral, d'un pla que ha estat
elaborat des de la Direcció General de Serveis Socials, però ni
molt menys pretén ser un pla de caràcter assistencial, sinó un
pla per a totes les àrees i que pugui garantir la plena
normalització i la plena integració del col·lectiu d'immigrants
que es troba a les nostres illes.

Per acabar aquesta exposició, dir també que el pressupost
està detallat no només per les diferents àrees d'actuació, sinó
que també està detallat -i al document del pla que segurament
tenen a la seva disposició- a partir de la pàgina 89 per
cadascuna de les actuacions que contempla el pla, estan
especificades cadascuna de les actuacions que responen a una
àrea d'actuació i a un objectiu i està especificada també la
inversió que es farà dins els quatre anys.

Abans d'acabar és important explicar quins seran els
diferents agents responsables del desplegament del pla.
Aquest és un pla, com hem dit, de caràcter integral i per tant,
aquest caràcter d'integració no és només pel fet de ser treballat
des de les diferents àrees, sinó també per desenvolupar-se des
d'una perspectiva transversal. Això vol dir que es compta amb
la participació de diferents agents que pertanyen al sistema dels
serveis  socials i altres sistemes; així comptam amb diverses
direccions generals del Govern de les Illes Balears, com és la
Direcció General de Serveis Socials, la Direcció General
d'Ordenació i Innovació Educativa, la Direcció General de
Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació, la Direcció
General de Treball, la Direcció General de Formació, la Direcció
de Cooperació, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge,
la Direcció General de Cultura i  la Direcció General de Política
Lingüística. També es compta amb la participació dels tres
consells  insulars, dels ajuntaments i de les entitats socials, amb
l'Institut Balear de l'Habitatge i amb l'Insalud i amb el Servei
Balear de Salut, per tal de fer possible el desplegament d'aquest
pla.

Aquests  són per tant, els trets fonamentals del que és
aquesta proposta de pla integral d'atenció a la immigració que
avui presentam i que respon, com hem dit, a la idea de donar
una resposta de caràcter integral a tota la problemàtica que
viuen les persones immigrants a la nostra comunitat des d'una
perspectiva transversal, i de comptar amb la participació del
conjunt d'administracions que conformen la nostra comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Ara correspon la intervenció dels grups parlamentaris per
un temps màxim de 15 minuts. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començar, com no podria
ser d'altra manera, agraint la presència a la consellera i la
presentació d'aquest pla integral d'atenció a la immigració, així
com la dels alts càrrecs que l'acompanyen. 

Felicitar-la per l'aprovació d'aquest pla fet amb el Consell de
Govern i desitjar-li el major dels èxits, perquè pensam que és
una feina important tota l'elaboració d'aquest pla i la seva
aprovació, però ara el repte de veritat és l'aplicació, posar-lo en
marxa i pensam que és una feina d'una importància màxima i ha
de sortir bé, i pensam que tota la societat i evidentment totes
les forces polítiques d'aquest parlament ens hauríem d'implicar
amb el pla de la immigració, que l'atenció als immigrants a les
nostres illes anés bé, anés endavant, tal com es planteja al pla
que aquí se'ns planteja.

La veritat és que el fenomen de la immigració, és bastant
recent a les nostres illes, estàvem no fan molts d'anys més
habituats a emigrar que no a rebre immigrants, i aquesta
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immigració que, a pesar de les xifres que ens donen, amb un
creixement molt ràpid però que són encara molt petites
comparades amb la mitjana dels països de la Unió Europea, a
algú li poden donar la sensació a vegades que és molt
important, que és massa o que no és assimilable. 

Realment el fenomen de la immigració pensam que és
natural, normal, és un fenomen que s'ha donat històricament
entre diferents llocs i que avui dia, afortunadament, formam part
de l'Europa rica i les desigualtats tremendes que hi ha al món
entre els diferents països -sense anar més lluny entre la part
nord i la part sud de la Mediterrània- faran en el futur que
segurament aquests fluxos s'incrementin i pensam que ho hem
de veure com una cosa positiva. La nostra societat, com la resta
de societats europees, té una tendència a l'envelliment, té una
tendència d'aportació de persones disposades a treballar, que
vénen aquí per cercar una feina, però des d'aquí també es
necessita aquesta aportació i és una contribució important
també a rejovenir aquesta societat, que té una certa tendència
a l'envelliment.

 Per tant, és un fenomen que anirà en augment; és
conseqüència bàsicament de les desigualtats que hi ha entre els
diversos països. Per tant, la gent que ve aquí normalment, els
immigrants extracomunitaris vénen amb una situació de
necessitat, amb una situació on necessiten que les
administracions públiques treballin per facilitar la seva
incorporació, per assegurar també els seus drets com a
persones. Això és una feina que evidentment no correspon
únicament a la seva conselleria, ni al Govern de les Illes Balears;
o això es fa conjuntament amb totes les administracions
implicades o no anirà endavant, les diferents administracions,
des de la central a la municipal, passant pels consells insulars,
però també és molt important la participació activa de les
pròpies organitzacions dels immigrants, dels sindicats, de les
organitzacions no governamentals que treballen en aquest món
i en general de tota la societat.

Allò que ens pareix molt positiu del pla que es presenta aquí
és que es veu que s'ha fet en debat i col·laboració amb aquestes
organitzacions i administracions que havíem dit i amb una
implicació molt ampla de tot el Govern balear a través de les
diverses conselleries. També consideram positiu, com se'ns ha
explicat aquí, que el nou de govern de progrés hagués  aprofitat
tot allò que s'havia començat a treballar des del govern anterior,
que li hagués donat un nou impuls amb col·laboració i amb
participació i creant també el fòrum de la immigració, i això s'ha
tirat en un temps que consideram relativament curt i, per tant,
és un resultat d'aquesta feina prou bo i considerable.

Queden algunes coses que voldríem comentar i tenim la
resposta a la conselleria. Una qüestió que es veu al llarg de tot
el document i de tot el pla és aprofitar la nova situació legal
creada amb la Llei d'estrangeria, aprovada ara fa
aproximadament un any i amb el desplegament del seu
reglament, segurament des de l'inici dels treballs previs d'aquest
pla. Clar, ens trobam amb una situació que aquesta llei està en
fase de revisió, possiblement desapareguin una sèrie de
qüestions positives  que tenia la llei anterior o la llei actual és
molt nova, però segurament en poc temps passarà a ser

l'anterior llei d'estrangeria, és molt nova i nos'ha desenvolupat.
I deman, voldria saber si això crearà dificultats afegides al
desplegament d'aquest pla de la immigració, perquè entre els
objectius que ha anunciat que vénen en aquest pla, per exemple
en allò que fa referència a drets i llibertats pensam que pot tenir
una retallada amb la nova regulació legal i això pot crear
dificultats; creim que la vocació d'aquest govern és considerar
tots  els immigrants com a persones que tenen els mateixos
drets, sense fer distincions entre legals i il·legals; pensam en tot
cas que això és una qüestió burocràtica, nosaltres creim que no
hi ha immigrants il·legals, en tot cas pot haver-hi els papers
suficients o que no tenguin regulada la situació, però que no
s'han de fer distincions i els drets s'han d'estendre a totes les
persones  que estan aquí convivint amb nosaltres i treballant i
contribuint a la riquesa d'aquestes illes.

Per citar alguns dels  aspectes més destacats que es diuen
al pla, hi ha una qüestió que la consellera ha explicat que és un
percentatge molt elevat d'aquest pla de la immigració, és la que
fa referència a l'habitatge i ens sembla molt bé i convenient,
però segurament és una de les que es trobarà amb dificultats,
perquè avui en dia i a pesar de l'augment de la construcció que
hi ha, cada vegada es troben més dificultats per a les famílies
normals, per a les persones treballadores per tenir accés a
l'habitatge i els immigrants és cert que la seva greu situació
econòmica en general i perquè hi ha brots de xenofòbia que
s'haurien d'aturar i de tallar, tenen més dificultats per accedir-hi.
Però en tot cas volíem remarcar com a un aspecte molt
interessant i molt important aquest. A pesar de totes les
dificultats que ha dit segur que es troben, s'ha de fer feina en
aquest sentit i ens sembla bé aquest percentatge que crec que
ha dit entorn al 40% que s'hi dedicarà, com també tot allò que
fa referència a la plena incorporació al sistema educatiu i
garantir l'assistència sanitària per a totes les persones
immigrants que estiguin a les nostres illes.

Jo crec que ja ho ha dit la consellera; voldria saber, en tot
cas, si s'ha trobat una bona disposició de col·laboració entre
totes  les institucions perquè el que deia abans, la possibilitat
d'èxit del desplegament d'aquest pla, serà imprescindible que
això hi sigui. Sembla ser que des de les diverses conselleries del
Govern hi ha una implicació important i hi ha hagut una
participació destacada de consells  i organitzacions socials en
el debat previ i les previsions que això continuï en el futur i hi
hagi aquesta col·laboració, perquè sinó és impossible dur
endavant aquest pla. 

Després la dotació econòmica. A pesar de les xifres que es
diuen que són importants, evidentment seria absolutament
insuficient si això fos tot el que s'hi dediqués; entenem que això
són els  plans específics, però evidentment des de les diverses
partides pressupostàries; un exemple: els temes d'educació o
els temes de salut, hi haurà actuacions específiques dirigides
cap als immigrants, però també és de suposar que podran
gaudir dels recursos normals i generals dels  pressuposts de la
comunitat de tal manera que entenem que dins les limitacions
pressupostàries que sempre hi ha, volem pensar que aquesta
dotació sigui suficient per atendre les necessitats bàsiques de
la població.
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I jo res més. Per acabar animar-la bàsicament a posar de la
manera més ràpida, més participada i amb major acord possible
amb totes les institucions i organitzacions a posar en marxa
aquest pla i desitjar-li el major..., no tant perquè sigui un èxit pel
Govern, sinó perquè serveixi per millorar les condicions de vida
dels immigrants i la integració dins la nostra societat.

 Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar aquesta
breu intervenció saludant la Consellera de Benestar Social, la
Sra. Fernanda Caro, i agrair-li que hagi volgut venir a presentar-
nos, acompanyada de dos alts càrrecs de la seva conselleria, la
Direcció General de Serveis Socials, un cap de secció. 

Aquesta proposta de pla integral d'atenció a la immigració
a les Illes Balears, un pla integral que com ha dit molt bé la
consellera és un pla autonòmic de com aquesta comunitat
autònoma, el Govern d'aquesta comunitat autònoma, fa
comptes tractar aquest fenomen que es dóna arreu d'Europa,
però que no es dóna de la mateixa manera per tots els racons,
de quina forma el Govern de les Illes Balears pretén tractar
aquest fenomen de la immigració en aquestes Illes Balears.

Des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
començam per dir que creim que el fet migratori és un fet
enriquidor, mútuament enriquidor, pretén enriquir el lloc de
procedència i enriqueix o  pretén enriquir el lloc de destinació
i, per tant, pensam que és un fet que ha de ser tractat i de fet en
aquest pla pensam que s'hi tracta amb molta delicadesa i molta
cura i parant molt esment a molts d'elements que fan que aquest
fet migratori, que per ell mateix nosaltres consideram enriquidor,
no contribueixi a empobrir les dues parts, tant el lloc d'origen
com el lloc de destinació.

Si m'ho permet, Sra. Presidenta, jo volia treure per il·lustrar
una mica la intervenció que vull fer dos fets d'avui mateix.
Aquest diputat passejava per davant l'Almudaina i ha vist que
hi havia un soldat que hi feia guàrdia, sempre hi ha soldats que
guarden allà, però no sempre hi ha aquest soldat que hi he vist
avui, un soldat negre, soldat espanyol negre, que guarda el
Palau de l'Almudaina. Dues hores més tard, a través de la
televisió ens han passat una altra dada segons la qual crec que
al desert de Kenya, no sé molt bé si és a Kenya o  a un altre,
però és un país africà, allà on avui mateix s'està fent una
desfilada de models africans, amb vestimenta africana amb
promoció europea, enmig del desert a tot luxe, amb tendes de
campanya d'aquestes increïbles. 

Pens que són dos fets que poden il·lustrar una mica el fet
que el pla integral d'atenció a la immigració a les Illes Balears no
ha d'agafar  només -i crec que no ho fa- no ha d'agafar només
aquestes persones que vénen del Sud, m'estic referint al Sud,

perquè el Nord és una altra història, que venen del Sud i
necessiten naturalment, que és gent que necessita, però des de
la perspectiva que vostès  ho han enfocat és qualque cosa més
que això.  Afecta les relacions que s'estableixen entre un lloc i
un altre, afecta les relacions comercials, els beneficis que se'n
puguin treure per part de les grans empreses multinacionals,
l'espoliació de tecnologia, la corrupció dels governants d'allà
on ve aquesta gent, la destinació inadequada de recursos que
estan utilitzant els governants dels seus països, l'armament en
el qual inverteixen els seus recursos, la col·laboració que pugui
tenir precisament el nostre estat en la continuïtat d'aquesta
relació i en la condonació del deute, perquè si nosaltres
intentam ajudar aquí la gent que arriba però no condonam el
deute, de cada dia en vendran més i, a més, per ventura
superaran els límits que vostè estava indicant, que aquí, en
aquestes Illes Balears, la proporció és d'un 2% de la població
que arriba en relació a la població que hi ha, un 2%, i vostè feia
una observació i deia que encara no arribam a la mitjana que és
el 8%, el 8%. Si arribam a la mitjana supòs que vostè és
conscient que això representa per a aquestes illes un augment
superior a l'actual població que hi ha a tot Eivissa, és a dir, que
si a les Illes Balears arribam a la mitjana establerta tenim una
altra Eivissa dins Mallorca, Menorca i Eivissa de gent que ha
vengut de fora i a més del Sud.

 Crec que aquest pla contempla això, crec que ho contempla
i a més crec que hi posa els mitjans més adequats per fer que
això esdevengui enriquidor tan pels qui venen com pels qui ja
hi són, i per això des d'aquest grup parlamentari donam ple
suport  a aquest pla, i l'hi donam perquè creim que està incidint
molt en allò que és integració cultural, allò que és la integració
social, i a mi m'ha de permetre que torni a insistir en allò que
altres vegades també ja hem insistit des d'aquest Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista perquè consideram
que és una cosa que no hem sabut explicar suficientment o que,
al pla, no li hem sabut descobrir efectivament la seva existència,
i és la importància que té per a nosaltres el fet de ser porta
d'entrada a aquesta integració cultural i social que per a
nosaltres és la integració lingüística, i quan nosaltres deim
integració lingüística ho volem concretar molt més, volem dir el
coneixement, el domini de la llengua pròpia d'aquesta comunitat
autònoma.

Aquí hi deu haver diputats que l'altre dia varen assistir a la
trobada que hi va haver de senegalesos al poble espanyol.
Aquest diputat va anar a felicitar el senegalès que va intervenir
i va presentar l'acte, ho va fer íntegrament en català, breu però
en català, senegalès, i quan aquest diputat el felicitava, aquell
senegalès li va dir que si que ho havia fet molt malament, però
és que havia estat dos mesos cada dia assajant per pronunciar
mitja pàgina i la felicitació encara va ser doble, naturalment,
com és felicitació també la que fa aquest diputat a la Sra.
Consellera, perquè d'ençà que exerceix com a consellera està
utilitzant sempre en aquesta casa la llengua pròpia d'aquesta
comunitat autònoma.

Nosaltres volem felicitar aquesta conselleria perquè a la fi
aquesta comunitat autònoma té un pla d'acció davant el
fenomen immigratori. Creim que el contingut d'aquest pla el
necessita la ciutadania que conforma aquestes illes, i el
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necessita la gent que vol establir-se aquí; sense un pla d'acció
correm el risc i el perill de fer moltes coses, però sense objectius
clars i objectius concrets. Aquest pla per a nosaltres és molt
positiu perquè diferencia molt bé allò que és la immigració del
Nord i allò que és la immigració del Sud, però ho diu amb unes
altres paraules, allò que és la immigració comunitària de la
immigració extracomunitària.

Voldríem insistir també en un altre aspecte que des del Grup
Parlamentari de PSM-Entesa Nacionalista sempre remarcam: no
ens podem comparar amb el continent, som illes; pel fet que
siguem illes no podem utilitzar els mateixos paràmetres que
s'estan utilitzant al continent, perquè el nostre territori és limitat
i perquè a més de ser limitat aquest territori nostre té una
configuració, té un tarannà, té una cultura, té una història, té
uns costums distints  i si és molt difícil aconseguir que gent que
ve del continent europeu aconsegueixi integrar-se en aquestes
illes, com no ha de ser difícil per a la gent que ve d'un altre
continent, continent africà, que tampoc no té res a veure amb
el continent europeu amb molts d'aspectes? Per tant, és una
doble tasca que nosaltres consideram que s'ha de fer. 

Respecte del pressupost, 1.418 milions de pessetes en
quatre anys, és el pressupost que vostès han considerat que
era l'adequat. En aquest tema un ja sap que per molts recursos
econòmics que s'apliquin mai no seran suficients; a nosaltres
ens sembla positiu que es vagi en augment, que el primer any
n'hi hagi 317, llavors 349, 367, 383 i m'imagin que deu ser a títol
orientatiu, perquè de la manera com estan avançant les coses
a nosaltres ens sembla que d'aquí a tres anys aquests
pressuposts  ens semblaran del tot insuficients. Per què ho deim
així?, perquè nosaltres cada dia quan venim aquí passam per
davant aquesta oficina que hi ha a 50 passes des d'aquesta
cambra i veim que les cues no s'aturen, sinó que augmenten.

 El fet que les Illes Balears sigui una comunitat autònoma
atractiva per a la immigració consideram que ha de ser un fet
que ha de transcendir allò que sigui un pla autonòmic d'atenció
a la immigració a les Illes Balears. Ha de transcendir allò del pla
autonòmic i ha d'implicar molt més un govern de l'Estat que és
el que té la competència en regular la immigració, però no ho és
tant a l'hora d'atendre-la. I nosaltres estam exigint al Govern de
l'Estat que col·labori amb el Govern de les Illes Balears, entre
d'altres aspectes per a aquest, per a l'atenció a la immigració que
arriba a una comunitat autònoma que esdevé atractiva per a la
immigració, que no moltes d'altres per la seva situació
econòmica, etcètera.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc en nom del Grup
Parlamentari Socialista volem agrair la presència de la
consellera, com la dels alts càrrecs de la Conselleria de Benestar
Social.

Per començar li volia donar l'enhorabona pel pla
d'immigració que ens varen presentar al Parlament al voltant del
mes de setembre. Creim des del Grup Parlamentari que és un
bon moment aquest per començar a preparar la nostra societat
d'una forma integral per aquest procés d'immigració, que com
vostè deia ha anat en un augment molt considerable en els
darrers anys, tal vegada des del 99 fins a l'any 2000, que és un
tema que preocupa especialment al Grup Parlamentari Socialista.

En els moments en què una comunitat autònoma com la
nostra té un gran moment econòmic i una gran possibilitat de
treball, en aquests moments són els mateixos empresaris els qui
cerquen mà d'obra d'altres llocs que tal vegada ho passen més
malament i els poden pagar més barat, fins i tot els poden tenir
en segons quines condicions que realment s'apropen a
situacions infrahumanes i després, quan aquest moment
econòmic comença a esdevenir més fluix i comença a perillar el
treball a la població, en aquest cas illenca, és quan poden
començar els brots racistes i xenòfobs a la nostra societat, que
és un tema que realment preocupa molt al Grup Parlamentari
Socialista. 

Per tant, donam una gran benvinguda a aquest pla de la
immigració integral, que pot anar treballant en diferents
aspectes de les administracions públiques, que no estaven ni
molt manco preparades per assumir tota aquesta immigració,
que tal vegada amb actuacions com va ser el Pla Mirall en el
passat Govern de les Illes Balears, va incentivar moltíssim
aquesta ocupació pública a la qual abans em referia; i tampoc
la societat ni les entitats privades no estan preparades pel fet
que vostè explicava molt bé: que tenim unes procedències molt
diferents de tota la gent que immigra a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears; per tant, són diferents cultures, són
diferents llengües i són diferents peculiaritats que sense cap
dubte són més problemàtiques a l'hora d'assumir per una
societat com la nostra.

Nosaltres creim sense cap dubte que la immigració enriqueix
les dues societats, sempre que la societat nostra es pugui
preparar d'una forma tranquil·la i d'una forma assossegada i
pugui exercir aquest principi de solidaritat i no en cap cas
aquests  brots racistes, que moltes vegades hem vist sorgir a
l'Estat espanyol i que preocupa que no pogués passar a les Illes
Balears i amb especial atenció, segons les dates que vostè
facilitava, a Menorca veim que hi ha un tant per cent molt petit
d'immigració, com a mínim l'any 2000, però sí que a les Pitiüses,
supòs que per la  seva gran indústria turística, i Mallorca són
tants per cents  realment importants i creim fonamental que des
d'aquest desenvolupament del pla de la immigració s'impliquin
moltíssim els ajuntaments, que són les administracions més
properes als ciutadans i que moltes vegades són els qui menys
preparats estan per donar cobertura a tota la situació que tenim
amb la immigració.
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També ens pareix molt positiva la forma com han elaborat el
pla d'immigració des de la seva conselleria tenint en compte tota
la feina feta per antics responsables del Govern de les Illes
Balears, consultant i fent un pla públic i un pla realment
consensuat tant amb associacions com amb diferents
administracions, com no pot ser d'altra manera, amb tot el
Govern en el seu conjunt. 

Els principis que deia vostè que han inspirat aquest pla de
participació, de transversalitat i de normalització, ens pareixen
adequats  i evidentment és correcte incidir moltíssim en tot allò
que sigui el text normatiu, que moltes vegades no depèn, per
desgràcia, de la nostra comunitat autònoma, però que s'ha
d'insistir molt en que tenguin garantits tots els seus drets i
llibertats totes les persones que venguin a viure a les Illes
Balears i per tant, des d'aquell moment sigui ciutadà propi de
les Illes Balears.

Importantíssim també és tot el tema educatiu, perquè és
evident que d'aquí a uns anys un poble culte és  un poble que
prospera i un poble que no és culte es queda estancat, i
nosaltres consideram poble tot aquell que viu a les Illes Balears
i, per tant, tota aquella gent immigrant que vengui a viure aquí
ha de poder defensar-se i ha de poder tenir la mateixa igualtat
d'oportunitats  per poder presentar-se a un futur, trobar un
treball que sigui digne per desenvolupar-se com a ésser humà.

 També evidentment allò que fa referència a l'habitatge, que
vostè deia que estava pressupostat amb un alt percentatge,
perquè tenim situacions realment tristes a molts de pobles, on
gent que està treballant aquí, que ve d'Àfrica del Sud o d'Àfrica
del Nord o d'altres llocs tenen doblers perquè tenen un treball
i per desgràcia no se'ls volen llogar pisos. Per tant jo crec que
la feina d'habitatges és realment primordial, perquè és un dret
com a persones. Evidentment la sanitat, evidentment l'educació
i evidentment poder tenir una casa on poder viure i tots aquells
temes que vostè destaca com educació, com cultura, com
formació ocupacional, com accés a serveis socials, com a la
integració i el coneixement de la llengua i cultura pròpies
d'aquestes illes i en definitiva tots aquests aspectes que
s'aconseguiran si aquest pla funciona, i nosaltres esperam de
tot cor que sí, que funcioni, la plena normalització i integració
d'aquests immigrants.

Per acabar, li volia donar la més sincera enhorabona perquè
per ventura en aquesta comunitat autònoma estam acostumats
a aprovar molts de plans que no tenien pressupost, o tenien un
pressupost molt generalitzat i és una bona notícia que el
pressupost estigui realment determinat en tots els objectius
concrets  i en totes les accions concretes a desenvolupar de
forma que sigui fàcil, tant per part dels grups parlamentaris que
donam suport a aquest govern com pel grup que està a
l'oposició, poder fer un seguiment de com es van invertint els
doblers i si realment els doblers que s'inverteixen tenen la
finalitat pràctica d'aplicar aquest pla, perquè recordam plans
anteriors, on hi havia unes grans quantitats econòmiques que
després no es gastaven en el seguiment d’aquest pla, i per tant
jo crec que és bo aquest rigor, aquesta seriositat amb què s’ha
presentat el Pla i amb què s’ha presentat el pressupost que ha
de desenvolupar aquest pla.

Per acabar, només donar-li l’enhorabona per la feina feta, i
encoratjar-la perquè la pugui dur endavant de la millor forma
possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el diputat Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar la
benvinguda a la consellera, i també al seu equip tècnic. Jo crec
que en primer lloc donar-li l’enhorabona, per tenir en aquest cas
la sort de tenir la responsabilitat de govern a l’hora d’aprovar
un pla jo crec que tan important per a la nostra comunitat. Jo
crec que en primer lloc hem de fer referència que des de finals
del segle passat fins a l’any 56-57 la nostra comunitat, a
diferència d’ara, no era una comunitat rica, sinó que era una
comunitat que moltes de vegades feia que la gent hagués de
partir cap a altres països, no només per cercar feina sinó moltes
de vegades per temes polítics, cosa que no era del gust de
ningú, i jo crec que totes les famílies d’aquesta comunitat estan
afectades per aquest fenomen, jo crec que molta de gent té
parents, o ha tengut padrins, o qualque tipus de família que
d’una o d’altra manera varen haver de deixar la seva terra per
anar-se’n a un altre país. Jo crec que les coses han canviat aquí,
gràcies a Déu, però per desgràcia a molts de països aquest
fenomen encara no ha canviat, i jo crec que la nostra comunitat,
a diferència d’uns anys que es va convertir en una comunitat
receptora del que era la immigració, aquí on molta de gent venia
aquí pel tema només de treball, avui per desgràcia no només és
per aquest fenomen, sinó perquè molta de gent ha de sortir del
seu país per temes de guerra, sobretot per temes de conflictes
polítics, jo crec que és un tema encara molt més greu.

Per al nostre grup, el Grup Parlamentari Popular, avui també
és un dia especial, per que de qualque manera es veu culminada
una feina que amb molt bona manera han fet tots els partits
polítics avui representats aquí, cosa que agraesc, han
reconegut aquesta labor que es va fer, que va començar amb la
comanda d’aquest pla per unanimitat de tots els grups
parlamentaris, i que va començar amb una feina tècnica que es
va veure conclosa a final de la legislatura passada, però que no
va poder ser aprovada. Jo crec que amb gran encert aquest nou
govern va decidir mantenir la direcció tècnica d’aquest pla; jo
crec que vostè, que ha tengut oportunitat de conèixer la
persona que ha fet feina en aquest tema, se n’adonarà que
l’elecció va ser encertada; jo crec que és una persona que ha
aportat moltíssim, no només en part tècnica, sinó també en part
de propostes. Però jo crec que seria una intervenció totalment
injusta, tant per part meva com per part seva -jo crec que coneix
tota la feina que s’ha fet des de l’any 96 fins ara- si no es fes un
reconeixement de la gent que ha participat en aquest pla. Jo
crec que és un pla no només d’aquest govern, jo crec que és un
pla de tots, és un pla aquí on va participar el passat govern, i hi
va deixar una feina feta jo crec interessant, aquí on vostès han
canviat sobretot les mesures, jo crec que estan una mica més
ben especificades, i jo vull reconèixer aquí que s’ha fet una
feina en aquest tema, i sobretot una part important, que és la
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dotació econòmica, que és part imprescindible d’aquest pla, i
que va ser el motiu que a un dels darrers consells de Govern de
la passada legislatura es deixàs a damunt la taula, perquè no
venia dotat econòmicament, avui sí, jo crec que ja ve dotat
econòmicament. Per tant, jo crec que és una labor que ha fet el
seu govern, que per part nostra no tenim cap problema ni un en
reconèixer-la.

Però jo crec que és important no només fer referència a
aquest darrer apartat, a les mesures aplicades, que realment pot
ser que siguin les importants i les que donen els seus fruits a
l’hora de resoldre els problemes que pugui tenir aquest
fenomen de la immigració, però que de qualque manera això surt
de qualque lloc, és a dir, si agafam per exemple el tom 2, ens
adonarem de la quantitat de gent que ha participat en aquest
pla. Jo només per fer una mica de referència, perquè crec que és
just fer-ho, quan sobretot al segon tom, al punt cinquè, fan
referència a les problemàtiques, ens adonam que a cada punt
moltíssimes d’associacions i entitats han participat. En allò que,
per exemple, fa referència a la convivència familiar, és a dir els
desajusts  de (...), aquí on varen denunciar el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, el municipi de Santa Eulària del Riu,
Médicos del Mundo...; en el que fa referència a mares fadrines,
doncs Càritas d’Eivissa i Formentera; en el que fa referència a
la prostitució, doncs Càritas d’Eivissa i Formentera i el consolat
de la República Dominicana... Totes aquestes entitats han
participat, i elles varen fer veure a la Comissió de coordinació
d’acció social, que es va crear dia 17 de març de l’any 1997, aquí
on va acordar crear un grup de treball integrat per tècnics
designats per les administracions que composen l’esmentada
comissió, que són l’administració autonòmica, administració
perifèrica de l’Estat, administració local, consells insulars i
Ajuntament de Palma; i que després això es va subdividir en
grups de treball, un bloc per exemple que era integrat per
representants  de les administracions, un segon bloc que era
integrat per representants dels sindicats, ONG i altres entitats
que desenvolupen programes o tasques dins el camp de la
immigració, i un tercer bloc que està integrat per representants
de les associacions d’immigrants que consten en el registre
d’entitats i associacions de la comunitat.

Totes aquestes varen fer moltíssimes d’aportacions a
aquesta comissió de feina, i fruit d’aquestes aportacions, i fruit
de detectar els problemes que tenia el fenomen de la immigració,
jo crec que varen sortir unes propostes que, com li dic, per part
seva han estat ampliades i han estat modificades, i sobretot
després han estat quantificades, que és aquell que donen fruit
que avui aquí entre tots puguem donar suport a aquest pla.

Jo li vull dir, Sra. Consellera, jo supòs que avui em dirà que
la meva intervenció està ben argumentada, perquè com qui li
don la raó... l’altra vegada no m’ho va dir; esper que em digui
que està ben argumentada. Jo crec que avui és un dia que tots
els  grups estam d’acord, que crec que tots els grups que tenim
representació parlamentària som sensibles en aquest fenomen
tan humà i tan enriquidor com és la immigració; i que crec que
vostè ho ha fet d’una manera molt per damunt, perquè ho han
fet amb molta més força els altres grups, m’agradaria també,
perquè constàs, perquè avui l’únic que ens queda és
l’agraïment o el reconeixement que puguin tenir vostès de la

tasca feta per l’anterior govern, perquè avui tenim una tasca jo
crec que molt important dins la democràcia que és la de
l’oposició, i un grup de l’oposició de l’oposició de 28 diputats;
però que se’ns reconegui aquesta tasca,

També faré referència jo crec que a un punt que han tocat
els altres grups, que és el tema de pressupost. Jo, que també
conec l’administració, sé el que és moltes de vegades
convèncer el conseller d’Hisenda de la importància que tenen
els  nostres assumptes, els nostres temes. Jo crec que
l’obligació de tots els directors generals i de tots els consellers
és convèncer que la seva delegació, que la seva àrea és la més
important. Però jo crec que no serà una trava perquè nosaltres
avui li donem suport, perquè consideram que és un punt de
partida, perquè hi ha una dotació econòmica, però pensam, així
com també han manifestat la resta de grups, que crec que ens
adonarem que això serà insuficient, per la qual cosa li
demanaríem que el primer any es tengui aquesta experiència
amb aquest pressupost, però que tampoc no sigui un
pressupost tancat, i que en el que fa referència a altres anys ens
puguem seure i de manera consensuada puguem destinar més
recursos, si tots ho consideram oportú, a la immigració.

Jo per part meva, Sra. Consellera, no li donaré més
explicacions ni tampoc li faré més referència al que fa al Pla, jo
simplement vull donar-li l’enhorabona, també desitjar-li molta
de sort pel que fa a la tasca de desenvolupar aquest pla. Crec
que s’ha de comptar moltíssim amb les altres administracions,
jo crec que el fet de la proximitat, sobretot amb un tema com la
immigració, és molt importants; jo crec que els ajuntaments són
els  que en el dia a dia tenen a davant seu haver de resoldre
aquests  problemes, i jo crec que una bona relació amb totes les
administracions serà positiva perquè tots junts puguem anar de
la mà, i puguem intentar fer el positiu que és el fenomen de la
immigració. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. La consellera de Benestar pot contestar
totes les qüestions que s’hagin plantejat. Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
crec que efectivament serà un signe de bon pronòstic per a
aquest pla i de bon auguri per a la població immigrant si
aconseguim que avui s’aprovi aquest pla en aquesta cambra
per consens. Jo crec que en aquest sentit molt probablement la
població immigrant pot estar bastant tranquil·la que el conjunt
dels  grups polítics de la nostra comunitat i el conjunt
d’institucions treballaran en funció d’aconseguir la plena
integració d’aquest col·lectiu, però sobretot d’aconseguir, com
és un dels objectius del Pla, la plena convivència entre la
població de les nostres illes i la població que ha de ser també
reconeguda com a població de dret a les nostres illes i que ara
són població immigrant.
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Jo passaré a respondre algunes de les preguntes o
qüestions que s’han formulat, no incidiré en els punts que
tenim d’acord en principi, encara que segurament sí algun d’ells
tindré en compte. Respecte del que plantejava el Sr. Ramon, el
portaveu del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, sí dir que
efectivament quan es va començar a elaborar el que ara és
aquest document definitiu, ja la Llei de drets i llibertats de les
persones  immigrants era una llei que perillava ser una llei
passada, encara que, com vostè molt bé ha dit, és encara una
llei molt nova, atès que es va aprovar no fa ni tan sols un any.
Però de totes maneres vull dir que respecte del que són els
objectius dirigits a aconseguir i defensar els drets i llibertats de
les persones immigrants, el Pla es desplegarà sense distinció de
ser immigrants que estiguin en situació regular o en situació
irregular, de la mateixa manera que així es desenvolupa, es
desplega, el Pla estatal de persones immigrants, i que en el
sentit de les actuacions que es defineixen en aquest pla
dirigides a garantir els  drets i les llibertats democràtiques, que
tampoc al marge del marc normatiu de caràcter estatal que hi
hagi, tampoc no canviaran; únicament a l’hora de donar a
conèixer la nova llei, que pensàvem que és una de les
actuacions que es pretenia, que es pretén, que de fet ja s’està
desenvolupant, i que pensam que és una forma de facilitar la
normalització d’aquest col·lectiu, lògicament en el sentit que la
Llei canviï, s’haurà de modificar. Però posar en marxa  mesures
adreçades a la inscripció de tots els immigrants en el padró serà
una de les mesures que continuarem donant suport, a partir de
campanyes d’empadronament, perquè pensam que al marge de
les reticències que moltes vegades tenen els propis col·lectius
d’immigrants, sí és obvi que dóna uns drets i un estatus que
mantenir-se en una situació de no inscripció en aquests
padrons, que lògicament no es tenen o que es dificulta. Per
tant, es continuarà també en la línia de facilitar que tota la
normativa que es generi a la nostra comunitat autònoma sigui
respectuosa amb els  immigrants i amb la seva diversitat, i per
això en concret la Direcció General de Serveis Socials s’ha de
considerar com un element que estigui atent i que sigui
observador que efectivament aquestes lleis que s’aprovin
vagin en consonància amb el respecte dels  drets i les llibertats
de les persones estrangeres. I, com no, aquest parlament és el
més idoni també per vetllar per la garantia d’aquests drets.

Promoure vies jurídiques per a la prevenció del racisme i la
xenofòbia són també actuacions que, al marge del marc
normatiu que s’hagi d’aplicar des d’un àmbit que no sigui el de
la nostra comunitat, també es posaran en marxa des d’aquest
pla.

Compartesc la seva preocupació pel tema de l’habitatge,
perquè lògicament és una problemàtica molt generalitzada per
la població en el seu conjunt, més encara a la nostra comunitat
autònoma, i per diversos col·lectius que es troben en una
situació de vulnerabilitat o de dificultat social. Però sí pensam
que, no al marge sinó complementàriament a l’esforç
pressupostari que es fa des  de la Direcció General d’Habitatge
per incidir d’una manera específica en accions concretes
dirigides al col·lectiu d’immigrants, també aquest pla preveu
actuacions concretes, i que van per tant en la línia de facilitar
l’accés a l’habitatge als immigrants en concret, i mitjançant vuit
accions concretes que es reuneixen en dos grups: per una part

facilitar l’accés a habitatges de caràcter temporal, i també
facilitar l’accés a l’habitatge de caràcter normalitzat. En aquest
sentit, promoure l’accés a l’habitatge ja és una acció que s’està
duent a terme conjuntament entre la Direcció General de Serveis
Socials, la Direcció General d’Habitatge i l’Institut Balear de
l’Habitatge a partir de la creació d’un grup mixt que estudia i fa
propostes concretes per donar resposta al tema de l’habitatge
als  diferents col·lectius. En aquest sentit s’estan fent propostes
específiques, tant per als immigrants com per als joves, per a les
dones  i per als col·lectius que estan en situació d’exclusió;
promoure l’accés a l’habitatge tant a partir de l’accés a
l’habitatge de lloguer, que ara té l’Institut Balear de l’Habitatge,
com a l’habitatge per via de la compra.

Una altra de les actuacions per tal d’incidir en un àmbit que
és tan dificultós, sobretot precisament per les resistències que
es pugui tenir des de la població a l’hora de llogar un habitatge
a una persona immigrant, és posar en marxa el servei de
mediació d’habitatges. Per altra part, les línies de subvenció per
a rehabilitació i lloguer que són de caràcter general per a la
població, però que en aquest pla es contemplen les que són de
caràcter específic per als col·lectius d’immigrants, seran també
una línia que facilitarà l’accés a l’habitatge d’aquests
col·lectius. I a l’hora també d’incidir en la sensibilització de la
població, aquest pla posarà en marxa una línia d’actuació que
està dirigida a implicar les associacions de veïns en aquest
objectiu, i per tant d’incidir també i afavorir que la
sensibilització social, la sensibilització del conjunt de la societat
faciliti que els immigrants puguin accedir a un habitatge.

Ja no responent al portaveu del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, sinó al conjunt de parlamentaris que han fet aquesta
observació, pensam que efectivament aquest és un pla que es
presenta amb un ampli nivell de consens, que el fet que s’hagi
presentat en dues  ocasions al fòrum de la immigració no és més
que un acte formal, però que això  ha estat precedit de tota una
sèrie de treball conjunt, de coordinacions que, com molt bé ha
dit el Sr. Pastor, es varen iniciar a l’anterior legislatura, que se
li ha donat continuïtat i que, fruit  d’això, pensam que és un pla
que s’ha de viure com un pla del conjunt d’aquesta comunitat.

Respecte de les aportacions que feia el Sr. Buele, del Partit
Socialista de Mallorca, dir efectivament que coincidim que el fet
migratori és un fet mútuament enriquidor, i en aquest sentit
pensam que el Pla no planteja la immigració com un problema,
sinó que el planteja com un fenomen i que en la mesura que
siguem capaços d’integrar sumant, serà un fenomen enriquidor.
En aquest sentit sí el que pensam és que el factor que garantirà
la vertadera i la real integració cultural i lingüística dels
immigrants és l’educació. És per això que dins aquest pla és
l’educació la segona àrea que a nivell d’incidència
pressupostària o de pes pressupostari es presenta. I és així
perquè és un fet constatat i lògic a la vegada que els immigrants
que arriben a la nostra comunitat arriben lògicament amb un
nivell de desarrelament important, però que són precisament, i
atès que la immigració, que com he dit al començament, la viuen
els immigrants com una qüestió temporal o accidental, i per
diversos factors acaba convertint-se en una qüestió definitiva,
són precisament les segones generacions, fins i tot les terceres
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generacions, les que ja aconsegueixen un ple nivell
d’integració. 

Ahir precisament, jo també li contaré alguna anècdota, que
vàrem mantenir diverses reunions de fet amb l’associació de
magribins, amb motiu de presentar unes jornades en les quals
dos batles  del Marroc presentaven la incidència que en els seu
país  té la immigració, la incidència negativa quant a envelliment
de la població, quant a paràlisi de la seva població, quant a
configuració d’una societat passiva, que espera viure del que
arriba de les persones que han immigrat, precisament el
president de l’Associació de Magribins a les Illes Balears
comentava que varen fer una roda de premsa, que es varen fer
servir diferents idiomes, des del català, el castellà, i també el
francès, que són els seus néts els que ja no tenen cap problema
per parlar precisament ja no en castellà sinó en català. Això ens
invita, per tant, a incidir en tot el que són qüestions de caràcter
educatiu, i que si bé és cert que en la població immigrant hem
d’incidir en aquestes línies d’afavorir el coneixement de les
dues llengües oficials, però també, per suposat, del català amb
més prioritat, jo crec que segurament serà una qüestió que
d’aquí a uns anys ni tan sols es plantejarà afortunadament, i
això demostrarà que aquestes actuacions han estat profitoses,
i que aquestes actuacions han configurat una societat plural,
diversa, però a la vegada integrada i articulada.

Quant al tema del pressupost, jo respondré a tots els
parlamentaris  en el seu conjunt, dir que efectivament fer un
pressupost per quatre anys ha de ser per força un pressupost
estimat. Com s’ha elaborat? El que sí és cert que és rigorós és
el pressupost que es presenta per l’any 2001, perquè totes les
partides que estan contemplades en aquest pla són partides
que estan contemplades en la proposta de pressupostos per
l’any 2001 a cadascuna de les direccions generals del Govern
de les Illes Balears, però que lògicament el pressupost per l’any
2002, 2003 i 2004 d’aquest govern està encara per discutir i per
presentar. Per tant, el que aquí es presenta és amb la idea de
donar-li de continuïtat a cadascuna de les accions, també hi ha
una temporalització de les diverses actuacions, i a la majoria
d’elles se les ha de donar continuïtat, precisament perquè la
integració s’entén si es parla d’un procés, i no si es parla
d’actuacions puntuals, el que s’ha fet és incrementar en
cadascuna de les actuacions que han de continuar l’IPC,
excepte en la Direcció General d’Habitatge, que ja d’aquí al 2002
es preveu invertir 34 milions per adquirir i rehabilitar edificis
obsolets, en concret hotels; i que ja s’ha començat a treballar
perquè aquests hotels puguin revertir a aquesta població.

Per tant lògicament en aquest punt jo estic segura que
comptarem amb el suport de tots els grups parlamentaris en les
successives  propostes de pressupostos dels anys vinents,
estarem pendents que les  actuacions, una vegada avaluades,
se les doni continuïtat responent a un fenomen que
efectivament és dinàmic, i que ens obligarà no a seguir al peu
de la lletra el que està aquí escrit, sinó a tenir la capacitat
d’adaptar-nos a una nova realitat, o a la realitat tal i com es vagi
configurant. Per tant, en aquest sentit, jo pens que podrem
comptar amb el suport d’aquest parlament perquè aquest pla de
la immigració a nivell pressupostari i durant els pròxims

exercicis respongui d’una manera real a les necessitats que es
vagin observant a la nostra com unitat.

Respecte de les aportacions de la Sra. Armengol, del Grup
Parlamentari Socialista, dir que efectivament coincidim que
aquest és un bon moment per presentar un pla d’aquestes
característiques, perquè ens possibilita anticipar-nos al que
segurament serà una situació difícil d’aquí a un parell d’anys,
o almanco que serà una situació diferent a la que ara vivim, en
la qual sobretot els recursos més de caràcter assistencial, si bé
són necessaris, moltes vegades són prescindibles, serien
prescindibles en el sentit que sí que els immigrants tenen
possibilitats de tenir uns ingressos, encara que moltes vegades
siguin sense la suficient protecció i sense la suficient
regularitat, però sí que els permet d’anar sobrevivint. Però
sembla ser que es dibuixa una situació diferent d’aquí a un
parell d’anys, i que ens obligarà, com ja he dit abans, a adaptar
aquestes línies mestres, però ben segur que si hem aconseguit
consolidar alguna de les actuacions aquí iniciades, ho tindrem
molt més fàcil. Això és un dels avantatges de planificar;
planificar és també tenir la capacitat de poder analitzar la realitat
i tenir la capacitat d’avançar-nos als problemes que puguin
venir, no només planificar pel moment actual, sinó planificar en
funció del futur, i això és el que pretén aquest pla, i és per això
un pla que té una temporalitat àmplia, però que a la vegada no
té una temporalitat que acaba, perquè segurament haurem de
continuar donant-li vigència; i que efectivament coincidim, com
ja he dit abans i com deia el Sr. Buele, és un fenomen
enriquidor, però vostè ha donat un nou matís, que jo estic
d’acord, és enriquidor si es té en compte i es treballa amb la
societat receptora, perquè lògicament no li podem demanar que
comprengui un fenomen que té les seves dificultats si pensam
que ha d’estar únicament passiva rebent aquest fenomen, sinó
que hem de treballar perquè sigui un fenomen que s’entengui,
i que també a la vegada es vegi que posar en marxa un pla
d’immigració redunda en benefici no únicament dels
immigrants, sinó que redunda en benefici del conjunt de la
nostra comunitat i en benefici, per tant, de la convivència.

És cert que aquesta comunitat nostra, que són quatre illes
i que formen país, són a la vegada quatre illes molt distintes,
que responen a característiques molt diverses, i que per tant el
fenomen de la immigració també s’implanta d’una manera
diferenciada a cadascuna de les illes. Però la voluntat d’aquest
govern -i jo crec que s’ha demostrat en aquest any de govern-
és treballar en funció que som quatre illes, i que hem de donar
les respostes que cadascuna d’elles necessiti. En aquest sentit
ja la Direcció General de Serveis Socials ha fet una aposta
claríssima per un servei que fins ara no existia, i que és
absolutament vital que s’estengui en el conjunt de les Illes, i
que es faci a més a través dels consells insulars i els potencials
serveis d’informació i orientació als immigrants. Ja a l’exercici
del 2000 s’han reforçat els serveis d’informació els serveis
d’informació i orientació a immigrants a l’illa de Mallorca,
mitjançant l’aportació de la nostra conselleria, de la Direcció
General de Serveis Socials  als serveis d’informació i orientació
que tenia el Consell Insular de Mallorca, i en breu es posarà en
marxa a Eivissa, i també s’està estudiant per posar-lo en marxa
a Menorca, un punt fonamental que sigui una porta d’entrada
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que permeti que els immigrants tenguin on demanar i on iniciar
les seves demandes.

Ja per acabar les aportacions del Sr. Pastor, he de dir que
coincidesc, efectivament, en què és una sort per a mi presentar
avui aquest pla d’immigració, perquè pens que és un pla
realment bo, jo pens que ens podem sentir orgullosos d’aquest
pla. Coincidesc amb vostè, efectivament, que a pesar de les
dificultats és una sort tenir responsabilitats de govern, que és
un sort presentar aquest pla que és exemplar i poder-lo
presentar jo tot i ser una feina no només de la Direcció General
de Serveis Social, sinó una feina del conjunt de direccions
generals, d’un bon nombre d’administracions i d’un bon
nombre d’organitzacions socials. Per tant, sentir-me portaveu
d’aquest pla efectivament per a mi és una sort.

És també un pla que és del conjunt del Govern perquè un
bon grapat de direccions generals i de conselleries han
participat d’una manera activa i real, no d’una manera
únicament formal i s’hi senten, per tant, partícips i se senten
implicades amb els objectius i amb les accions que aquí
desenvolupam. Ara hem d’aconseguir que se senti o que sigui
un pla del conjunt de la comunitat autònoma, del conjunt de les
institucions, del conjunt de les entitats i, per suposat, del
conjunt de la població en general. Això jo pens que és una
feina no només de la persona que el presenta, sinó que és una
feina de tots i que esper que el fet que es pugui aprovar amb
consens també ho garanteixi.

Jo no tenc cap problema, encara que potser no hi he incidit
prou, però no tenc cap problema, ni molt manco, en reconèixer
tota la gent que ha participat, tant els tècnics, que,
efectivament, han fet una labor extraordinària i que jo crec que
han demostrat conèixer i haver treballat amb la realitat social,
demostren ser molts d’ells treballadors de primera línia, i a la
vegada han demostrat tenir els instruments necessaris per
posar en marxa un document que respongui i que a partir d’una
planificació doni unes línies d’actuació concreta i de canvi de
la realitat. I tampoc no tenc cap problema -jo crec que s’ha fet
efectiu i s’ha fet patent amb la convocatòria dels fòrums- en el
fet de reconèixer que aquest no és un pla de la conselleria, sinó
que és un pla que han treballat el conjunt de les entitats.

Jo crec que en l’única qüestió que vostè plantejava, que era
la qüestió del pressupost, crec que he contestat. Jo crec que ara
tenim un punt de partida, que el punt de partida de cara al 2001
és absolutament real, però ara tenim la feina i la tasca, a partir
del 2002, de reconduir aquest pressupost en funció de les
necessitats, i al llarg del 2001, també en funció de les
necessitats..., els pressupostos, com sabem, són també
dinàmics, tenen un cert grau de mobilitat que, en la mesura que
trobem noves necessitats o necessitats d’incidir en algun
aspecte d’una manera més significativa, jo estic segura que
sabrem respondre perquè precisament som aquí per donar
respostes  a les necessitats de la gent. Esperam, per tant,
realment ser capaços de fer que aquest pla vagi a bon port i que
acompleixi tots els objectius que hem plantejat.

Jo donaria per acabada aquesta intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. M’agradaria
expressar uns aspectes que per ventura indirectament he
reflectit en la intervenció anterior, però que pens que no hauran
quedat suficientment explicitats, i un primer és que
m’agradaria..., desitjam, tenim un gran desig, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, que en totes les
mesures que es prenguin des d’ara mateix, es passi aquest pla
del paper en el qual està escrit a la realitat social que ha
d’afectar, a la realitat social d’aquestes illes, del paper a la
realitat, i per això pot comptar amb la nostra col·laboració total.

En segon lloc celebram que en matèria d’atenció a la
immigració a les nostres illes en aquesta cambra s’hagi donat
gairebé unànime de tots els grups parlamentaris, perquè això és
una garantia, creim, molt positiva perquè aquest pla
precisament deixi d’estar sobre els papers i passi a ser realitat
de cadascuna de les persones immigrades que arriben a
aquestes  illes, cadascuna amb la seva història i cadascuna amb
el seu problema.

I en tercer lloc volem agrair, perquè crec que no ho hem fet
a la intervenció anterior, a tota la gent que ha participat en
l’elaboració d’aquest pla, tant la gent de les institucions com,
sobretot, aquella gent que gratuïtament, per pròpia voluntat,
des de les entitats ciutadanes, des de les associacions
implicades, també han volgut fer la seva aportació, perquè creim
que amb això aquest pla també ha quedat molt enriquit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Té la paraula a continuació el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, també d’una manera molt breu; jo crec, Sra. Consellera,
que avui el Partit Popular ha donat una mostra de la voluntat de
diàleg com a..., no diré força majoritària de l’oposició, com a
única força de l’oposició, a la qual avui ens toca representar, i
ho hem fet perquè estam convençuts que l’eina que vostè aquí
du avui per a la seva aprovació, que en part també ens la feim
nostra i deixi que, amb tots els respectes cap a vostè, que també
ens la facem, pensam que és bona.

Jo crec que el fet que aquesta eina que avui aprovam aquí
mantengui l’estructura inicial, el que és l’OPI, el que és la
Comissió Interdepartamental i el que és el Fòrum de la
Immigració, jo crec que garanteix que aquest pla tendrà un èxit
dins la nostra societat. Però jo també li he de dir que avui, amb
el suport del Partit  Popular a aquest pla, el Partit Popular avui
també està compromès en el fet que avui aquest pla que
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s’aprova serà bo i serà vàlid, i li he de dir que, bé, aquesta
responsabilitat sí que ja és seva, és a dir, nosaltres ara li donam
la confiança que vostè té una eina bona per dur endavant tot el
que fa referència a immigració, però també li he d’anunciar que
per part nostra -com no pot ser d’altra manera- a partir d’avui o
a partir de demà, també amb un (...) confiança, també vigilarem
perquè això sigui així i que es faci efectiu. 

Tornarem incidir en el tema del pressupost. Vostè, i a més jo
l’entenc perquè ja li he dit que coneixia l’Administració, però jo
crec que sobretot vostè dins la mateixa conselleria té eines,
sobretot per incidir en certs temes com pugui ser el tema de la
dona, que pens que tal vegada jo crec que sigui un dels que
estan menys dotats, però vostè, a través de l’Institut, tal
vegada pugui refer aquesta mancança de recursos perquè crec
que en allò que fa referència a la immigració, si la nostra societat
de cada vegada s’acosta més a la igualtat d’oportunitats que
volem entre homes i dones, crec que la immigració hem de
reconèixer que encara està una miqueta més lluny, per la qual
cosa jo crec que serien un poc els aspectes en els quals crec
que aquest pla, i vostè a través de l’Institut de la Dona, hi
podrien fer més incidència.

Moltíssima de sort i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Una vegada esgotat el debat procedeix obrir un termini que
pot ser de 60 minuts per, si es considera oportú, presentar
propostes de resolució. Demanaríem als grups parlamentaris si
volen presentar propostes de resolució al Pla.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, el nostre grup parlamentari, conjuntament amb altres
grups, volem presentar propostes de resolució, però no
necessitam temps d’aturada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, podríem acordar quin és el temps; un
temps de 20 minuts? Sí, les propostes s’han de presentar per
escrit.

Per tant, interromprem 20 minuts.

Estam d’acord, podem escurçar 10 minuts el temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Recomença la sessió.

S’han presentat a la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Socials  dues propostes de resolució, que a continuació passam
a llegir perquè els diferents grups han manifestat que no és
precís obrir un torn de defensa.

“El Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista, el Grup Parlamentari Mixt i el Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb el que es preveu a l’article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenten la
següent proposta de resolució com a conseqüència del debat
del Pla integral d’atenció a la immigració de les Illes Balears:

El Parlament de les Illes Balears dóna suport i aprova
totalment el Pla integral d'atenció a la immigració de les Illes
Balears, valorant molt positivament el compromís de tot el
Govern en el seu conjunt per poder dur endavant aquest pla.

Signat: Tots els grups que conformen el Parlament.”

Aquesta és la primera. La segona proposta diu:

“D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent proposta de resolució, derivada del debat
sobre el Pla integral de la immigració.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar cada any el pressupost del Pla integral de
la immigració en la quantia adient per tal de desenvolupar els
objectius que el conformen.

Signat: Tots els grups que conformen aquest parlament”.

I ja una volta esgotada, es dóna per conclosa aquesta
comissió. Gràcies a tots.

(Aplaudiments)
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