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LA SRA. PRESIDENTA:
(...) i en primer lloc demanaria si
substitucions. No n’hi ha cap? Moltes gràcies.

es

produeixen

I. Proposició no de llei RGE núm. 1901/03, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al
0,7%.
Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la proposició no de llei 1901/03, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al 0,7. Per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró per un temps de 10 minuts. Moltes gràcies.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré llegint l’exposició de
motius que, de fet, crec que defensen per si mateixos, aquests
motius, la proposició no de llei.

L’acord al quan han arribat els Quinze per elevar la mitjana
d’ajuda oficial al desenvolupament de la Unió Europea al 0,39%
l’any 2006 queda molt lluny del 0,7% fixat l'any 1970 per les
Nacions Unides, i és per això que presentam aquesta moció”.
És una recomanació de Nacions Unides, una instància de
Nacions Unides que ja fa molts d’anys que es fa, des del 60; es
va reformular el 72 i les mateixes Nacions Unides diuen que si
tots els països complissin aquesta recomanació el volum de
l’ajuda total seria suficient per eradicar la fam al món en deu
anys. Això realment, a un país desenvolupat com el nostre, ens
ha de fer pensar, i sobretot als partits polítics, per veure si
aquestes ajudes realment són eficaces i es va arribant al 0,7
molt més aviat del que té pensat fer l’Estat espanyol.
Ens agradaria que s’aprovàs i que el Govern espanyol fes
cas a això. El Parlament espanyol va subscriure aquesta
recomanació, després, ja era dins el 97, i més tard el Senat la va
ratificar. Per tant, simplement demanam aquestes coses, que
instem el Govern de l’Estat a fer efectiu aquest 0,7%.
Gràcies.

“El desenvolupament constitueix una de les principal
prioritats de la comunitat internacional. El desenvolupament és
una empresa multidimensional per aconseguir una millor
qualitat de vida per a tots els pobles. El desenvolupament
econòmic, el social i la protecció del medi ambient són
components del desenvolupament sostenible que tenen una
relació d’interdependència i es reforcen entre si.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Entram en el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Dolça Mulet per un temps de deu minuts.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

L’any 1961, les Nacions Unides proclamaren el Primer
Decenni per al Desenvolupament, que s’originà en el
reconeixement per part de la comunitat internacional de la seva
pròpia responsabilitat de procurar una vida millor per a totes les
persones i s’esbossaren polítiques i objectius amplis per
fomentar el creixement econòmic dels països en
desenvolupament. Les Nacions Unides van demanar que els
països rics dedicassin com a mínim l’1% del seu producte
interior brut a projectes de solidaritat internacional.
L’any 1970, l’Assemblea de Nacions Unides proclamà el
Segon Decenni per al Desenvolupament, en el qual es
reafirmaren, ampliaren i revisaren les polítiques i els objectius
i les estratègies internacionals de desenvolupament connexes
manifestades al Primer Decenni.

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup d’Unió
Mallorquina creim en aquest 0,7, ja que les institucions, però
ens hem de preocupar bé que nosaltres aquí complim. Hem
d’instar les nostres institucions i crec que des d’aquí es fa,
almenys des de la responsabilitat d’Unió Mallorquina on té en
el Consell de Mallorca es compleix aquest 0,7 i estam a favor
d’aquest 0,7, però crec que han de ser els partits que es
responsabilitzin, cada un d’ells, a ser conscients d’aquest 0,7.
Nosaltres creim que des d’aquí es compleix i que cada un...,
estam a favor d’aquest 0,7, ara bé, crec que ha de ser el Govern
central que faci instar a cada institució de cada comunitat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

La Resolució 2626, proclamada per Nacions Unides al Segon
Decenni, reformulava la petició inicial en el sentit que l’ajuda de
caràcter oficial hauria de cobrir el 0,7%, i la resta hauria de
procedir d’organitzacions no governamentals o d’altres fons
particulars. La resolució instava els estats a aplicar aquesta
mesura a partir del 1972 i a fer els majors esforços perquè, a
mitjan decenni, s’assolís la xifra recomanada.
L’Estat espanyol, lluny de la proposta de les Nacions
Unides, destinà l’any 2000 el 0,22% del producte interior brut
per a ajudes al desenvolupament.

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló per un temps de deu minuts. Gràcies.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir des del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds que estam totalment
a favor d’aquesta proposició no de llei. Entenem que a més és
absolutament fonamental que s’insti el Govern de l’Estat
espanyol, igual que a totes les institucions d’aquí també,
evidentment, que ho hagin de dur a terme perquè és la millor

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 3 / 14 d'octubre del 2003
manera de ser solidaris i, sobretot, és la millor manera per fer un
món més pacífic i on tots aquests conflictes que fins i tot vivim
aquí, sigui en temes relacionats amb immigració, sigui en molts
de temes de diferències importants entre nord i sud,
precisament es puguin millorar. Nosaltres, per tant, estam
absolutament d’acord, fins i tot creim que hauríem d’anar més
enllà i demanar un 1%, però entenem que ja amb el 0,7, si fos
possible, seria un avanç importantíssim.
I en segon lloc he de dir que és evident que per part del
nostre grup també entenem que no es tracta només de fer o de
destinar el 0,7% del PIB a projectes de solidaritat internacional,
sinó també que aquest 0,7 o els projectes siguin projectes de
qualitat, és a dir, en molts de casos aquest percentatge del
0,22% del PIB que dedica l’Estat espanyol per a ajudes al
desenvolupament és en temes, precisament, de mercat d’armes
o altres qüestions que res tenen a veure amb la solidaritat
internacional. Per tant entenem que, a més de la quantitat,
sobretot els projectes han de ser de qualitat i que millorin la
situació de les persones i, per tant, del poder viure millor en els
seus llocs d’origen i en els països on en aquest moment
p ateixen problemes importants i de mancança de les qüestions
més fonamentals.
Per tant, i per acabar, és evident que donam suport a
aquesta proposició no de llei i, a més, des del nostre grup
demanaríem que en aquest tema tots els grups parlamentaris
estiguessin d’acord, perquè evidentment si no demostrarien
molt poc tarannà de treballar realment per la solidaritat, per la
pau i per un món més just i on les diferències entre nord i sud
cada vegada fossin menors.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Calvo. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar per un
temps de deu minuts.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
nosaltres pensam que és una proposició no de llei, dit amb tot
l’afecte i tot el respecte del món, una mica extemporània. Això
en aquesta comunitat el govern Matas de fa dues legislatures
ja ho va posar en marxa; a la passada el pacte d’esquerres, com
no podia ser d’una altra manera, ho va respectar, i qui us parla
he fet ús de la confiança que tenc amb el conseller d’Hisenda
i li he demanat si feia comptes respectar-ho i per als
pressuposts propers es pensa respectar. Per tant nosaltres
consideram que això no és el lloc adequat per seguir amb
insistència un tema que fa deu anys que tenim resolt.
En qualsevol cas, si el PSM considera que això és un tema
que ha d’anar a les Corts Generals té una via magnífica: el seu
representant de Convergència i Unió, el Sr. Trias, que estic
segur que abraçarà aquesta idea i la defensarà adequadament
a Madrid, que és aquí on pertoca. Per tant nosaltres votarem
que no.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Entram en el torn de rèplica del
grup autor de la proposició no de llei. Per cinc minuts té la
paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró. Gràcies.

Gràcies.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Aina Calvo per un
temps de deu minuts.
LA SRA. CALVO I SASTRE:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull
anunciar que el Grup Parlamentari Socialista també votarà a
favor d’aquesta proposició no de llei. De tots és sabut que en
la gestió del Govern de les Illes Balears el 0,7% ha estat una
realitat i esperem que també ho sigui, sobretot ara que ve la
discussió dels pressupostos d’aquesta comunitat autònoma, i
nosaltres entenem que la dedicació del 0,7% a projectes de
cooperació és també, a part d’una obra de solidaritat, és una
manera d’enriquir fins i tot els habitants d’aquesta comunitat
autònoma en molts de sentits.
És per això que per a nosaltres, votar a favor o estar a favor
del 0,7%, no és que ho considerem una qüestió simplement de
consciència, sinó que per a nosaltres és una qüestió de
coherència i, per tant, en aquest sentit de coherència creim que
instar el Govern de l’Estat espanyol a aplicar el mateix criteri
que nosaltres defensam des d’aquí és de rebut. Gràcies.

Gràcies, Sra. President. Vull agrair els grups del PSOE i
d’Esquerra Unida-Els Verds el seu suport, ja ho suposava, i
parlava la representant del PSOE de coherència, i jo esperava
que el PP votaria que sí perquè vaig tenir ocasió d’escoltar no
fa molt la vicepresidenta del Govern a l’obertura del Congrés
Balears 2015, i ella es feia ressò de les problemàtiques del
Tercer Món i reconeixia la necessitat d’incrementar aquesta
solidaritat internacional. Per tant m’estranya que votin que no.
Per una altra banda ja ho sabem, que aquest tema està
resolt, i hem de suposar que aquest govern no retirarà el 0,7%.
Però en aquests moments no instam el Govern d’aquí, instam el
Govern de Madrid, i un partit com el Partit Popular també hauria
de saber que aquestes institucions formam part de l’Estat
espanyol i que també tenim potestat per poder fer peticions a
les altes instàncies de Madrid. Per tant m’estranya que no hi
votin a favor i vull agrair als altres dos grups que sí, que hi
votin.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Entram al torn de
contrarèplica per a la resta de grups. Hi ha qualque intervenció
de qualque grup? Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que davant un fet com
aquest jo crec que hi hauria d’haver unanimitat, perquè la
solidaritat a l’hora de dir-ho està molt bé, tothom està d’acord
en ser més solidari, tothom està d’acord en dedicar el 0,7%,
però a l’hora que es faci efectiu i es demani que totes les
institucions s’impliquin llavors hi ha grups que tornen enrere.
Jo en aquest sentit crec que, tot i que el Govern de la comunitat
de les Illes Balears tengui el 0,7, i ja ho veurem en els seus
pressupostos perquè fins que no els vegem és difícil saber si
serà així o no, tot i que hem de donar per fet que la paraula del
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular serà així, crec
que hem d’instar a totes i cada una de les institucions perquè
el 0,7 sigui una realitat i no haguem d’estar any rere any, mes
rere mes, demanant que un fet tan elemental com aquest
precisament no es dugui a terme de la manera correcta.
Jo crec que si realment creim en la solidaritat i si volem que
hi hagi un món més just i més en pau, evidentment en aquest
tema crec que hi ha d’haver no només acord, sinó que s’ha de
fer una tasca important perquè pugui ser una realitat. Si no
només quedarà en paraules i en bones paraules, però això és al
que sempre ens té massa avesats sobretot el Partit Popular amb
aquesta doble moral.
Gràcies.

Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions? No hi ha abstencions.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 8; en contra, 9. No hi ha abstencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
1901/03.
II. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
1711/03, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, mitjançant el qual sol Alicita que es recapti la
presència del Delegat del Govern a les Illes Balears, per tal
d'informar sobre la possible construcció d'un centre
d'internament d'immigrants.
Passam, idò, al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a l’escrit núm. 1711/03, presentat pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, mitjançant el qual solAlicita que la
Comissió d’Assumptes Socials, a través del president del
Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència del delegat
del Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Ramis, per tal
d’informar sobre la possible construcció d’un centre
d’internament d’immigrants. Per a la seva defensa intervé, en
nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, la Sra.
Rosselló i Pons per un temps de deu minuts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Hi ha qualque intervenció
més? Sr. Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Jo no sé si és perquè som novell en això de ser portaveu i
potser no m’he expressat adequadament. Jo he dit que
nosaltres estam tan a favor del 0,7 que ens hem preocupat de
parlar amb el conseller d’Hisenda perquè aquesta comunitat
continuï en la línia que es va començar dues legislatures enrere
i que aquesta aportació, aquesta condició, la respectam, hi
estam d’acord. Però pensam que respecte a instar el Govern de
Madrid hi ha causa (...), tots els que estam aquí tenim
representació allà i la metodologia és diferent. Per tant, amb tots
els meus respectes, aquesta doble moral jo no la veig, és més bé
capciós i demagògic a venir-me... Jo dic que nosaltres, en
aquesta comunitat, ho respectam i hi donam suport, i hi
donarem suport i es veurà en els futurs pressuposts. La resta
pensam que és via reglamentària com està previst.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Llavors si no hi ha més
intervencions... Sra. Mascaró. Entram ja a la votació.

Gràcies, Sra. Presidenta. SolAlicitam, idò, com s’ha dit, per
part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, adoptar
l’acord de demanar la presència del delegat del Govern de les
Illes Balears, el Sr. Miquel Ramis, perquè ens informi sobre la
possible construcció d’un centre d’internament d’immigrants
que va anunciar a la premsa, i precisament nosaltres voldríem,
des de la seva, diríem, actuació que li pertoca que doni
explicacions en aquesta cambra o que expliqui per quina raó vol
dur endavant aquest centre d’internament.
Entenem que és important el fet de la seva assistència
perquè el tema de la immigració és un tema que, tot i que té les
competències el Govern espanyol, té unes conseqüències
clares respecte a la nostra comunitat autònoma, que a més
volem conèixer quina és la política que es vol dur a terme
respecte als immigrants, i el fet de conèixer per part nostra i a
través de la premsa la construcció d’un centre d’internament
ens fa tenir una certa cura i una certa preocupació de quina és
la línia política que se seguirà en matèria d’estrangeria i
d’immigració. Entenem que aquesta política va adreçada
bàsicament a l’enduriment de les mesures policials, i en aquest
sentit veim també un cert retard en la qüestió de la tramitació de
documentació per a persones immigrants, i en aquest sentit ens
agradaria conèixer de primera mà què és el que pretén i quina
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política pensa dur a terme en aquest tema el delegat o Delegació
de Govern.
Per això demanam o solAlicitam aquesta compareixença,
tenint en compte tant el fet que el Reglament ens empara, com
el fet que també hi ha hagut altres moments en què s’ha
demanat compareixença de persones alienes a aquesta cambra
i que han comparegut sense cap tipus de problema. En el cas de
l’anterior legislatura així ho va fer el president de GESA, i també
ho va fer el delegat territorial de Radiotelevisió Espanyola.
Nosaltres entenem que, tot i que no hi ha precedents que
comparegui cap delegat ni delegada de Govern en aquesta
cambra, entenem que seria no només prou interessant sinó
conèixer de manera clara i no pels mitjans de comunicació quina
és la política que vol dur a terme el delegat de Govern en temes
d’integració social de les persones immigrants.
Veim, i ho torn repetir, que és un tema fonamental per a les
nostres illes, no és un tema menor i, en aquest sentit, això és la
nostra solAlicitud perquè sigui considerada en aquesta
comissió. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Dolça Mulet (...) El Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista vol intervenir? Moltes gràcies, Sra. Lluïsa
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
aquesta solAlicitud de compareixença. Entenem que aquestes
persones que viuen en aquestes illes són moltes les entitats i
les institucions d’aquestes illes que s’hi dediquen, que
treballen per a la seva integració, i ens agradaria conèixer de
primera mà quines són aquestes polítiques que ha de dur la
Delegació de Govern i no amb trossos de diari, que avui
amollen una not ícia, demà una altra, i no arribam a tenir ben
aclarit què és el exactament el que volen fer, i sobretot això,
veure com es va retardant tota una sèrie de responsabilitats de
la Delegació del Govern com és resoldre el tema dels papers, de
la documentació. Hi ha gent en què és la mateixa delegació que
incompleix la normativa en qüestió de documentació, i en canvi
per arreglar això pretenen mesures més repressives.
Per tant ens agradaria conèixer de primera mà per part del Sr.
Miquel Ramis la seva postura i els seus objectius en aquest
tema i donarem suport a aquesta solAlicitud.
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compareixença del delegat del Govern. He de dir que com a
Grup Parlamentari Socialista evidentment tenim interès en saber
de primera mà la política d’immigració que du a terme la
Delegació de Govern, evidentment per delegació del Govern
central, que és el que té la competència en els temes
d’immigració.
Nosaltres evidentment esperaríem que el delegat de Govern
tengués a bé poder venir en aquest parlament i explicar les
polítiques que s’estan fent respecte a la immigració i,
concretament, la petició que fa Esquerra Unida-Els Verds
perquè parli del centre d’internament d’immigrants, tot i que
tenim poques esperances que el Sr. Ramis accepti comparèixer
en aquesta parlament, perquè ja la passada legislatura es va
solAlicitar que vengués l’anterior delegada del Govern per parlar
sobre tots els temes de seguretat i va declinar l’oferta de venir
a aquest parlament a donar explicacions.
Nosaltres continuam defensant que és importantíssima la
coordinació entre les institucions per fer efectives les polítiques
i que per tant és bo que els diputats i les diputades de les Illes
Balears, que som els que representam els pobles de les Illes
Balears, puguem tenir informació i coordinació de primera mà
amb la Delegació de Govern, amb l’administració perifèrica de
l’Estat en aquest cas, a més en un tema que a la nostra
comunitat autònoma és prou important, com són els fenòmens
migratoris, un tema que, per cert, Delegació del Govern du
bastant malament i en general el Govern de l’Estat, que no ha
aconseguit ni l’aplicació de la Llei d’estrangeria ni l’aplicació
del control de les fronteres i que, per tant, tenim problemes
greus i que, a més, tenim un problema derivat que afecta el
Govern de les Illes Balears, i és que el Govern de l’Estat s’ha
negat sistemàticament a donar un major finançament a les
comunitats autònomes precisament per poder suplir els serveis
públics de la població flotant i, en aquest cas, també, molt
concretament de la població immigrant que ve a viure a les Illes
Balears.
Bé, jo crec que és un tema fonamental per al futur de les Illes
Balears, és un tema que crec prou important com perquè la gent
que representa el Govern de l’Estat pugui venir a donar
explicacions al Parlament, a aquesta cambra, on hi som
representats tots els partits polítics en el Parlament de les Illes
Balears. Repetesc que crec que és important la coordinació
entre institucions, és important el diàleg, és necessari el diàleg
entre les forces polítiques per temes com la immigració i creim
que seria important que el delegat del Govern vengués a bé a
assistir a una sessió en el Parlament de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Per fixar posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt hi ha
qualque... Perdonin. Sra. Francina Armengol.

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Per part del
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar.

Grup

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del Grup Parlamentari
Socialista també anunciam el suport a la petició que fa el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds de demanar la

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
compartim absolutament la preocupació que esmenten els alt res
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grups en referència al tema de la immigració, i la compartim tant
que nosaltres vàrem fer una proposta de resolució en el darrer
estat de l’autonomia on vàrem demanar que es fes un pacte per
la immigració i, sobretot, que es posàs en marxa el tema del pla
contra la immigració o a favor de la immigració, que ja és al
Parlament i que hi ha la voluntat de posar-lo en marxa.
El que passa és que estam en el mateix d’abans, és una
qüestió de metodologia. Si s’han de fer preguntes a un delegat
del Govern s’han de fer les preguntes a les Corts de Madrid. Si
aquí, en aquest projecte que pugui tenir la Delegació del
Govern, hi ha d’interactuar la Conselleria de Presidència o qui
sigui, qui tengui la responsabilitat o la transversalitat, implica
que hi hagi altres conselleries que hi hagin d’interactuar, ens
pareixeria molt bé que el conseller de torn vengués a explicar.
Ara, en el cas que sigui la Delegació del Govern nosaltres creim
que les preguntes s’han d’adreçar al Govern central i, per tant,
no veim la necessitat que el delegat hagi de venir.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Sra. Rosselló, vol fer ús de la
paraula? Té un temps de cinc minuts. Gràcies.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de donar, diríem, gràcies pel
fet que hi hagi grups parlamentaris que donin suport a aquesta
solAlicitud perquè es presenti el delegat del Govern en aquesta
cambra per explicar quina és la política d’immigració, però
evidentment he de dir una vegada més que el Partit Popular,
com sempre, diu una cosa i en fa una altra. És a dir, si està
d’acord en el fet que hi ha d’haver coordinació i que el tema de
la immigració és un tema important ha de voler que vengui el
delegat de Govern de les Illes Balears, vengui aquí a explicar
quina és la política d’immigració, i ho ha de voler perquè això
no significa que hi hagi una crítica per se, sinó senzillament que
nosaltres, els grups de l’oposició, que representam els
ciutadans i les ciutadans d’aquestes illes, volem saber, des de
la persona a qui pertoca, que és el delegat del Govern, quina és
la política en temes d’immigració, sobretot perquè aquest a
política té efectes sobre la resta de polítiques que es duen a
terme en aquesta comunitat.
I per exemple jo vull dir un tema molt clar, és a dir, el que ha
dit el delegat del Govern en aquest moment és que la seva
política està adreçada bàsicament a l’enduriment de les mesures
policials, i precisament fa que els immigrants sembli que són els
culpables de qualsevol, diríem, inseguretat que pugui exis t i r a
les Illes Balears. A nosaltres evidentment això ens sembla que
en absolut és així i volem precisament, com dic, conèixer de
primera mà què és el que pretén Delegació de Govern entorn a
la immigració.
Per una altra banda s’està fent a nivell social tota una sèrie
d’implicacions dels immigrant s i fins i tot es fan discursos que
en molts de casos són realment perillosos i ningú no vol venir
aquí, o es considera per part del Partit Popular que no s’ha de

venir aquí a explicar quina és la política en qüestions
d’immigració. Per tant jo he de dir que una vegada més el Partit
Popular no té cap interès en explicar la seva política
d’immigració, i tampoc no té cap interès en el fet que aquesta
cambra pugui conèixer de primera mà quina és la política envers
el tema d’immigració, quan és un tema jo diria importantíssim en
aquesta societat nostra. Una vegada més, per tant, s’imposa
aquesta doble moral: deim una cosa però en feim una altra. Ara
per ara, veurem quin serà el resultat de les votacions, però el
cert és que es considera que no ha de venir el delegat del
Govern a explicar res sobre immigració a aquesta cambra, que,
en tot cas, aquests diputats o almanco la diputada que parla i
la resta, ens haurem d’assabentar del que pensa el delegat del
Govern per la premsa.
Jo crec que això no és de rebut a una institució on l’únic
que pretenem és conèixer què es vol fer amb un tema, com dic,
de primera magnitud com és la immigració i que té, a més, tantes
conseqüències a nivell social, a nivell econòmic i d’altres. Per
tant, evidentment, lament moltíssim aquesta, diríem, actitud i
sobretot aquesta actuació clara del Partit Popular, que no vol
que el delegat del Govern vengui a aquesta cambra a donar
explicar explicacions sobre què vol fer en temes d’immigració.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Passam, idò, a la votació de
l’acord... Em diuen que puc donar paraules, encara. Qualcú
vol...? Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sí, bé, si hi ha torn de rèplica sí, si no no. Ah, no ho sé, com
que... Perdoni, Sra. Presidenta, com que a la proposició no de
llei anterior sí que han donat dos torns no sabia si a totes es
feia igual o no. A la proposició no de llei anterior he vist que
donaven dos torns, però si no no hi ha cap problema, el Partit
Socialista no té cap problema.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam, idò, a la votació de l’acord de recaptar a través del
president del Parlament la presència del delegat del Govern de
les Illes Balears, Sr. Miquel Ramis, per tal d’informar sobre la
possible construcció d’un centre d’internament d’immigrants.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; en contra, 10.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. No havent-hi més assumptes a tractar
s’aixeca la sessió. Gràcies.
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