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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la

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

substitucions.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, bones tardes. Per part del Grup Parlamentari Popular

Joan Font Rosselló substitueix Carolina Torres.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Joan Fageda.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta. Maria José Camps substitueix Aina

Calvo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No n’hi ha més?

I. Proposició no de llei RGE núm. 2761/03, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a prioritzar la despesa social i la investigació civil

sobre la despesa i la investigació militars.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui

consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 2761/03

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a prioritzar la despesa social i la investigació

civil sobre la despesa i la investigació militar. Per a la seva

defensa per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló i Del

Rosal.

Gràcies.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

proposició no de llei que presenta el meu grup en aquesta

comissió, que té com objectiu instar el Govern central a

prioritzar la despesa social i la investigació civil sobre la

despesa i la investigació militar i es defensa per ella tota sola.

Crec que és de pura lògica, en general. Argumentar aquest fet

quan estam parlant de l’Estat espanyol allà on la despesa social

és molt més baixa de la mitjana europea de molt, entorn de 6 o

7 punts per davall de la mitjana europea. Per tant, la necessitat

de cobrir aquest desavantatge, aquest desequilibri entre despesa

social espanyola i despesa social europea és una necessitat que

s’haurien de plantejar tots els governs del món, no? I en concret

tots els governs de l’Estat.

En concret en aquests moments es planteja aquest tema

perquè a pesar que la despesa social de l’Estat espanyol, com

he dit abans, és molt més baixa que la de la Unió Europea, es

produeix un increment d’un 4,1% de la despesa militar en els

pressuposts de l’Estat del 2004. En conseqüència amb una

política belAlicista i que s’ha duit a terme en els darrers anys i

amb una política de seguidisme de l’administració Busch dels

Estats Units. Per tant, no només no s’intenta equiparar la

despesa militar amb la despesa social i s’intenta superar aquest

dèficit existent a nivell europea, al contrari, s’incrementa el

pressupost militar.

En allò que fa referència a la investigació militar, Espanya

dedica a I+D el 31% de la despesa pública per a recerques

científiques correspon a despesa militar. Un percentatge

elevadíssim, 7 vegades superior al de la recerca sanitària, per

posar un exemple, o 27 vegades superior al de recerca agrícola.

Només per posar algun exemple, 5 empreses vinculades a la

indústria militar a Espanya: Casa, Santa Bárbara, Izar, Sener i

ITP reben el doble de doblers que el conjunt de totes les

universitats de l’Estat i el CESID per a despesa civil, per a

investigació en recerca civil. Ens sembla, per tant, un

despropòsit, un despropòsit que es ve produint des de fa ja

temps, l’increment de la recerca científica en temes militars a

l’Estat des de l’any 1995 s’ha incrementat un 475%. Ens

sembla que és el moment de posar fre a aquest tema i equilibrar

la situació. 

Aquesta és l’objectiu pel qual el Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds presenta aquesta proposició no de

llei, que té dos punts que van en la línia d’allò que he

argumentat fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Dins el torn de fixació de posició per

part del Grup Parlamentari Mixt..., veig que no hi ha ningú. Per

part del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula l’Hble..., tampoc no hi ha ningú. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament en aquesta

proposició no de llei del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, allà on es demana prioritzar la despesa social i la

investigació civil sobre la despesa militar, el nostre grup donarà

suport a aquesta proposició no de llei de forma íntegra. Ja ho ha

dit el seu portaveu i ens ha donat algunes dades, com per

exemple que més del 31% de la despesa pública per a la

recerca científica correspon a programes militars. Entenem que

és desmesurat aquesta despesa si la comparam amb altres, com

és la despesa social i la pròpia investigació civil i així ho

assenyala un informe sobre els pressuposts per a la recerca civil

i militar a l’Estat espanyol que ha elaborat la Fundació per a la

Pau.

Evidentment que quan estam dient que és desmesurada

aquesta inversió, no estam dient que s’hagi d’eliminar

absolutament una inversió dedicada evidentment a la

investigació militar, sinó que parlam de prioritzar. A més, hem

de tenir en compte que donam suport a totes aquelles inversions

que suposin la modernització de les nostres forces armades, la

professionalitat de l’exèrcit i inversions per millorar les

infraestructures. Hem de tenir en compte que exemples recents,

desgraciats exemples, no només de morts a la guerra d’Iraq,
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sinó també alguns accidents, concretament el del Yakolev que

va suposar la mort de 62 militars espanyols i que va posar en

evidència, precisament, aquesta manca d’inversió en la millora

de les infraestructures existents.

Per tant, si any rera any estan augmentant aquestes

inversions, però a la vegada no milloren les nostres

infraestructures, entenem que hi ha una desviació d’allò que ha

de ser la inversió militar. Tot tenint en compte que en els

pressuposts generals de l’Estat no només hi trobam aquests

tipus d’inversió en allò que fa referència al Ministeri de

Defensa, sinó també que vénen altres ministeris, com pugui ser

els d’Interior, Afers Exteriors, etcètera.

Per tant, donar el nostre suport a aquesta proposició no de

llei del Grup d’Esquerra Unida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Munar per un temps de 10

minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

presentació d’aquesta esmena té una possibilitat de desviar

diríem d’alguna manera, si es treu de context, el fet de què

nosaltres si votam en contra estam en contra de la política

social. A mi m’agradaria d’alguna manera que la nostra postura

es fixés en què entenem que donar suport a la política social a

un estat que té aspiracions a ser un estat de primera divisió no

està contraposat. És a dir, es pot fer una despesa social

adequada i una despesa militar adequada. Punt 1.

Punt 2, he de dir que si ens fixam una mica en la història

política del món desenvolupat ens donarem compte que,

malauradament, la despesa militar la majoria de les vegades és

l’eina incipient perquè després altres investigacions hi venguin

darrera. L’aviació militar, si vostès contemplen com s’ha

desenvolupat aquests darrers 25 anys, es donaran compte que

els grans avanços no són per la investigació de la Boeing sinó

per la investigació militar. I això no vol dir que estiguem a

favor de la investigació militar stricto sensu, sinó que el món

és el que és i no el que ens agradaria que fos. Element número

2.

Element número 3. En referència a la recerca militar, que

representa un 31%. M’agradaria fer esment, vostès ho saben,

que som un país de primera divisió, especialment aquesta

darrera dècada i amb vocació d’anar al costat dels grans, hem

fet uns convenis amb els alemanys i amb els francesos per a una

despesa d’avions i helicòpters de darrera generació que això

representa, evidentment, una despesa important que fa que

aquest percentatge surti esbiaixat respecte de la lògica. Però

l’explicació i vostè com a responsable d’Esquerra Unida ja ha

demostrat que és una persona ben equilibrada, però sobretot

ben informada, sap que això va per aquí.

Però sobretot li voldria dir que aquí és precisament allà on

hi ha les grans diferències entre un partit d’esquerres, com

vostès, i un partit liberal de centre com nosaltres, amb tot el

respecte. Però és aquí precisament on ens separam criteris

conceptuals importants. Vostès entenen que l’Estat és el

patriarca i és qui assumeix tota la responsabilitat de la

investigació, el model liberal té un altre plantejament. És a dir,

efectivament nosaltres gastam 7 vegades manco en sanitat que

en temes militars, però és que no podem atendre que és allò que

gasta l’Estat espanyol, sinó que allò que hem d’atendre és allò

que es gasta dins l’Estat espanyol, o que és allò que es gasta

l’Estat alemany, o que és allò que es gasta dins l’Estat alemany.

I si em permet, li posaré dos exemples que vostè coneix

millor que jo. L’Estat alemany gasta ics en investigació, la

Bayer es gasta ics-1. És a dir, el resultat final és que dins

Alemanya s’està fent una investigació de primer nivell

mitjançant un sistema de fundacions i d’alguna manera l’estat

en treu un benefici i una rendibilitat, però són eines que són no

pròpiament el Govern qui les exerciten. Si a Suïssa, a Ginebra,

la casa Nestlé que és el paradigma de la investigació en nutrició

fa avanços importantíssims no els fa l’Estat suís, però es fan

dins l’estat suís. El model liberal d’alguna manera allò que

permet és això. És a dir, dins Espanya avui, afortunadament,

estam començant a tenir nivells d’investigació que jo no

catalogaria, en absolut, de suficients que quedi clar, sempre he

dit que un país de primera i una universitat en aquest cas de

primera ha de tenir investigació a la docència, si no té una

investigació no pot tenir mai una bona docència. 

Per tant, jo crec que s’ha d’augmentar la despesa en

investigació, em sembla que el Sr. Rajoy no fa molts de dies

que ha fet aquesta proposta, em sembla que el responsable del

PSOE també l’ha feta. Per tant, estic convençut de què tots en

aquesta aspecte pensam el mateix. Allò que sí està clar és que

hi ha una diferenciació cabdal entre el model liberal de centre

i el model d’esquerres pur i dur, absolutament respectables tots

dos. Però nosaltres, el nostre punt de vista, allò que és més

important és que la investigació avanci, malgrat no sigui des del

patriarcat purament estatal, sinó com una eina més de

l’estructura i de l’entramat civil.

Per aquestes raons que he tractat d’expressar, nosaltres no

votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. En torn de rèplica en nom del grup

autor de la proposició no de llei el Sr. Miquel Rosselló Del

Rosal té la paraula per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres mantenim la defensa

d’aquesta proposició, a pesar de l’argumentació del portaveu

del Partit Popular perquè a pesar de tot allò que es pugui dir,

allò que és evident és que la despesa social a l’Estat espanyol

està molt per davall de la despesa social en el marc de la Unió
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Europea i la despesa militar està equilibrada i a més ha pujat

aquest any. 

Per tant, no és un tema lògicament d’entrar en una discussió

global de models. Jo sé que entre un partit liberal i de dretes hi

ha una diferència clara amb un partit d’esquerres i ara podríem

fer un debat que evidentment 5 minuts no em bastarien. Però no

és d’això d’allò que discutim ara. També hi ha una diferència

dins la mateixa ideologia de dretes entre el President i el

Govern francès i l’espanyol i no té la mateixa posició damunt

quina és la defensa en el marc europeu i en el marc global de

l’OTAN i d’Estats Units. Per tant, per aquí és per on van els

tirs. Ja sé que l’increment del pressupost és per als programes

als quals vostè ha fet referència i que precisament són el segon

paràgraf de la nostra proposició no de llei. 

Però jo crec que allò que demostra el per què en aquests

moments s’està pujant la despesa militar en aquests pressuposts

fonamentalment i allò que demostra quina és la política que

està tenint el Govern espanyol en temes de política militar,

política de defensa i política exterior s’escenifica clarament

amb el Sr. President del nostre Govern, ovacionat obertament

per la cambra del Senat i del Congrés d’Estats Units i sent un

poc l’expressió d’allò que representa l’home d’Estats Units dins

la Unió Europea. Per tant, no va una cosa separada de l’altra,

no s’incrementa la despesa militar quan no hi ha la guerra

d’Iraq sinó que s’incrementa quan sí hi ha la guerra d’Iraq. No

es fa en qualsevol moment, no es fa entorn a determinades

polítiques, es fa en uns altres moments i en els moments que

s’estan fent aquestes polítiques. 

Per tant, jo crec que el més sensat des de posicions

moderades, perquè clar aquesta posició que defens jo en aquest

moment, quan jo era un estudiant jove radical m’haguessin

acusat de reformista i de..., moderadíssim amb allò que estic

proposant avui, senzillament és de pura consciència social i

cívica, molt pròpia d’allò que és la cultura europea. Per tant,

crec que seria lògic ja que no ho fa el Govern, idò que algú li

recordés que no estaria de més tenir en compte aquestes coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. En torn de contrarèplica la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, només per

manifestar que hem de tenir en compte que els sous que es

destinen a recerca militar suposen 3 vegades més dels que es

destina a recerca científica base, que és la que per exemple es

destinen al finançament de les universitats. Per tant, està ben

clar que la despesa destinada a la investigació civil i a la

despesa social és clarament insuficient i molt menor que la

despesa i la investigació militar. 

I després manifestar, tal i com deia el portaveu del Grup

Popular, evidentment hi ha grans diferències en el tractament

d’aquests temes entre la dreta i l’esquerra i així ho veim en les

clares posicions en favor o en contra de la guerra d’Iraq. Des de

l’esquerra defensam que necessitam inversions per a la pau i no

per fomentar la guerra. I també, que hem de substituir

conceptes com s’han estat defensant per la dreta d’aquest país,

conceptes com la guerra preventiva, no només conceptes sinó

que s’ha posat en pràctica aquesta guerra preventiva, idò

canviar aquests conceptes pels de diplomàcia preventiva i

sobretot de diàleg.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

dues coses. És a dir, quan deien que el President Aznar va ser

ovacionat a Estats Units m’agradaria dir que Estats Units no és

el Sr. Busch, Estats Units és un estat aquí on hi ha un congrés

que hi ha representació republicana i representació demòcrata,

allò que vendrien a ser l’esquerra i la dreta, malgrat allà

l’esquerra no existeixi. I jo em vaig dedicar, perquè m’agrada,

a navegar per internet dins tota la informació periodística del

fet de què el President Aznar anés allà i els puc dir que per res

té a veure amb el Sr. Busch. És a dir, és un estat que estreny els

seus vincles de treball, d’unió i d’altres qüestions amb un estat

petit com el nostre i jo entenc que això és un guany que

enforteix el nostre estat i li dóna primacia.

Quant a l’augment de la defensa, en referència a la guerra

d’Iraq, amb tots els meus respectes, és una demagògia que no

puc acceptar. És a dir, en aquests moments els doblers que està

invertint l’Estat espanyol a l’Iraq de cap manera és per a una

guerra, és per a una pau. Número 2 i també molt important,

vostès són massa intelAligents com perquè jo els hagi de dir dins

una institució pública per què Alemanya i França no varen ser

dels primers que es varen apuntar a pegar tirs, però si volen en

podem parlar de fora perquè tenc arguments perquè form part

d’una ONG que coneix molt bé allò que està fent França al

centre d’Àfrica, etcètera. Per tant, amb tots els meus respectes,

aquesta petita demagògia no la puc acceptar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Passam idò a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 2761/03.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9. No hi ha abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:
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En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 2761/03.

II. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.

2282/03, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, mitjançant el qual solAlicita que es recapti la

presència del Delegat del Govern a les Illes Balears, per tal

d'informar sobre les directrius de la tramitació de

documentació de les persones immigrants i la política sobre

immigració de la Delegació del Govern.

Passam idò al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a l’escrit RGE núm. 2282/03 presentat pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista mitjançant el qual

solAlicita que la Comissió d’Assumptes Socials adopti l’acord

de recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes

Balears, Sr. Miquel Ramis, per tal d’informar sobre les

directrius de l’autorització de documentació de les persones

immigrants i la política sobre immigració de la Delegació del

Govern. Per a la seva defensa intervé en nom del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la Sra. Mascaró i Melià

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc demanar disculpes

perquè anava ben segura que la comissió era les 16,30 i em sap

greu no haver pogut intervenir i donar suport, tot i que ho he

pogut fer amb el vot, no ho he pogut fer amb les paraules a

l’anterior proposta presentada per Esquerra Unida.

Des del PSM presentam aquesta solAlicitud per demanar que

es presenti el delegat del Govern central a les Illes Balears a

parlar-nos de quines directrius té per la tramitació de

documentació de les persones immigrants i quina és la política

sobre immigració de la Delegació del Govern. Han anat sortint

moltes notícies en premsa, de fet aquesta proposta estava

presentada abans de què hi hagués hagut la darrera reforma de

la Llei d’estrangeria, una llei que s’ha anat reformant

progressivament perquè realment no dóna els fruits que hauria

de donar, però sí que han anat sortint notícies i a una comunitat

com la nostra, allà on la immigració és un fenomen prou

important, pensam que els representants d’aquestes Illes a les

institucions hem d’estar assabentats de primera mà de quina és

la política que du la Delegació del Govern en aquestes Illes.

Han sortit notícies de què les cues són molt llargues, de què

el temps d’espera per a la documentació s’incrementa, fins i tot,

que hi ha intenció de fer un centre d’internament per a

immigrants. Ha sortit aquesta setmana la intenció és que aquest

centre es pugui dur a terme, almanco cedir la presó de Palma

per internar immigrants. Nosaltres consideram que no és

precisament..., a part de què hi ha altres polítiques abans dels

centres d’internament, creim que no és un lloc molt adequat la

presó. Per tant, ens agradaria que el delegat del Govern tengués

a bé venir-ho a explicar dins aquesta comissió.

També és un fet que el Sr. Delegat, el Sr. Ramis, poc

després i coincidint quasi amb la presa de possessió va fer unes

declaracions a una emissora de ràdio allà on afirmava que el

seu objectiu era que la tramitació de papers de les persones

immigrades només durés 3 o 4 mesos. Avui això no passa, al

contrari, cada dia hi ha més problemes i voldríem saber quina

és realment la política que du a terme perquè aquest fenomen,

ja ho he dit abans, és prou important a les nostres Illes, és prou

important perquè les institucions estiguin ben coordinades i

perquè totes les forces polítiques en puguem parlar, en puguem

discutir i puguem aportar els nostres punts de vista i les nostres

preocupacions.

Per tant, només demanam això, que s’acordi demanar al

delegat del Govern que tengui a bé venir en aquesta cambra a

explicar-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds el Sr. Miquel Rosselló té la

paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport des del meu grup

a la petició formulada des del Grup PSM-Entesa Nacionalista.

Recordar que ja ho vàrem demanar nosaltres a l’anterior

període de sessions. Nosaltres consideram que és un tema

important el de la immigració, com consideram tots els que

estam aquí i per tant, no està de més dedicar temps al debat

d’aquest fenomen i de veure quines són les solucions que es

poden tirar endavant.

Com tothom sap, òbviament, en temes de política

d’immigració determinades competències recauen en el Govern

de les Illes Balears, té encara vigent un Pla d’immigració que

enguany acaba i que s’haurà de modificar, de canviar i fer el

següent. Hi ha moltes coses a discutir, però no totes recauen en

les competències autonòmiques, ni molt manco. El pes de la

legislació estatal és molt fort i molt important i ja s’hi ha fet

referència per part de la Sra. Mascaró, de tot el tema de

legalització, les cues existents per arreglar papers, el tema del

centre d’internament i tot un seguit de coses que fan referència

a competències de l’Estat que seria bo poder discutir, debatre

i tenir en compte.

Jo afegiria un altre element que em sembla de suma

importància i que a més denota una característica de certa

especificitat a les nostres Illes. Nosaltres ens trobam amb un

fenomen molt curiós, una part molt important, importantíssima,

dels immigrants sense legalitzar, sense papers per utilitzar un

terme colAloquial fan feina. Vol dir que hi ha feina i que els

necessitam i que els empresaris si no hi fossin els haurien

d’anar a cercar, que ho han fet en determinades èpoques perquè

determinades feines que es fan aquí no es farien si no hi fossin.

Llavors aquesta contradicció entre l’existència d’una

immigració que fa feina i no té papers ens sembla que és un

dels temes que s’han d’afrontar, agafar el bou per les banyes i

resoldre-ho. 

Entre una posició que podria ser denominada, radical o

dràstica de dir: papers per a tothom, que entri qui vulgui, o una

posició allà on la majoria dels que no tenen papers tenen feina

i per tant, podrien estar legalitzats i podrien fer feina en
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condicions normals, hi ha un terme mig i per aquí és per allà on

hauríem d’anar cercant les solucions. La solució és molt

senzilla, el treball que es fa es precàriament, es fa en condicions

econòmiques de sobreexplotació i es fa en unes condicions de

seguretat molt greus que incrementa la sinistralitat laboral. Per

tant, seria un dels temes que s’hauria de parlar amb un

representat de l’Estat perquè no hi ha competències de la

comunitat autònoma damunt aquest tema i seria una més de les

causes per les quals seria molt útil la presència del Sr. Delegat

del Govern en aquesta cambra per poder parlar d’aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. En torn de fixació de posició per part

del Grup Socialista la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per manifestar en nom del

Grup Parlamentari Socialista el suport a la solAlicitud que fa el

PSM-Entesa Nacionalista perquè comparegui en aquesta

cambra el delegat del Govern. I com bé recordava el Sr.

Rosselló, ja en aquesta comissió parlamentària i en alguna altra,

hem discutit en diferents ocasions la necessitat de què el

delegat comparegui en el Parlament de les Illes Balears per

donar explicacions de les polítiques que té encomanades perquè

són de competència exclusiva del Govern de l’Estat.

Nosaltres volem reiterar aquesta necessitat de què el delegat

del Govern comparegui en el Parlament de les Illes Balears.

Creim que és importantíssima la coordinació entre les diferents

institucions, nosaltres som defensors precisament d’un estat allà

on les comunitats autònomes es puguin coordinar entre elles i

amb l’estat, puguin coordinar-se, puguin fer feina

conjuntament. Per tant, seria necessari que el delegat del

Govern vengués a bé a voler colAlaborar, coordinar-se i fer

feina conjuntament amb els grups parlamentaris que aquí estam

representats. La negativa del delegat del Govern, una vegada

rera una altra, a no venir en aquest Parlament creim que crea

més perjudicis que beneficis. Tots sabem que l’obligació que

les Corts examinen el ministre de torn, però també crec que és

important saber que una comunitat autònoma com les Illes és

importantíssim que polítiques allà on l’Estat té la competència

exclusiva, però que de fet afecten moltíssim als ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears, seria molt bo que els

representants del poble de les Illes Balears poguessin tenir

informació puntual per part de la Delegació del Govern i

poguéssim aportar de forma constructiva aquelles idees que

puguem tenir des dels grups parlamentaris. 

Per tant, apelAlar una vegada més que, com a mínim, es

pugui tramitar el fet de demanar al delegat que vengui, que el

Partit Popular no s’oposi, com a mínim, que se li demani que

vengui i després el delegat evidentment decideixi si vol venir

o no, però que com a mínim no s’aturi ja en el termini de la

votació inicial, que el Partit Popular digui que no, que ni tan

sols l’hi hem de demanar perquè no està obligat legalment. Tot

i que no està obligat legalment nosaltres creim que seria del tot

necessari.

Vull recordar que se li ha solAlicitat per diferents temes

importantíssims la seva assistència, i creim que el tema que

planteja el PSM-Entesa Nacionalista de la immigració

evidentment és un fenomen importantíssim a les Illes Balears.

Creim que seria molt bo discutir sobre quina política s’està

duent a terme, les promeses incomplides del Partit Popular des

que governa a nivell estatal, creim que ha estat un dels

fracassos de la política del Govern del Sr. Aznar la política

d’immigració. Tots sabem -hi feia referència la Sra. Mascaró-

que la Llei d’estrangeria ha sofert ja quatre reformes, per tant

això significa que no s’ha estat capaç ni d’arribar a un consens

necessari ni de posar les mesures adients per bé controlar els

fluxos migratoris, bé controlar les màfies que negocien amb els

immigrants, cosa que evidentment nosaltres trobam totalment

cruel i totalment eradicable, i no s’ha trobat tampoc la solució

per agilitar els tràmits per a totes aquelles persones que, com

feia referència el Sr. Rosselló, fan feina i viuen a les Illes

Balears o a qualsevol altra comunitat autònoma de l’Estat

espanyol.

Per tant tot això creim que necessita explicacions serioses

i aportacions també que poguessin fer els diferents grups

parlamentaris.

Jo sí que volia fer esment a la possibilitat d’aquest centre

d’internament que ha estat anunciat pels mitjans de

comunicació. Nosaltres creim que és un error començar

precisament a fer guetos entre el que són els immigrants i el

que són els ciutadans d’aquí, de les Illes Balears. Nosaltres de

cap manera creim, evidentment primer en les polítiques

preventives, però de cap manera creim que s’hagin d’internar

a llocs diferents uns i altres, creim que precisament s’haurien de

fer altres tipus de política d’integració entres totes les

institucions, i en això també hi estan implicades, evidentment,

el Govern de les Illes Balears i les institucions pròpies de la

comunitat autònoma, i per tant reitera més aquesta explicació

meva que feia al principi, de la necessitat de la colAlaboració

del delegat del Govern amb el Parlament de les Illes Balears.

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta petició del PSM

i deman al Partit Popular que no s’oposi al fet que com a mínim

es tramiti aquesta petició al delegat del Govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, nosaltres no donarem suport a aquesta solAlicitud de

compareixença, i ho vàrem dir en una altra ocasió i avui

tractaré de ser més clar, per una qüestió de pedagogia

institucional, és a dir, nosaltres pensam que cada institució té

els seus propis mecanismes i és aquí on s’han de debatre els

temes. Jo entenc que aquesta proposta vengui del PSM, que el

seu “novio” a les eleccions generals ara sembla que no serà el

mateix, i per tant supòs que no hi ha la confiança suficient com

per dir als seus que defensin a Madrid, o que demanin a

Madrid, o que s’interessin a Madrid per determinades coses,

ara que Esquerra Unida, que és un partit estatal, i sobretot el
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PSOE, que és un partit amb un gran nombre d’escons, no sé si

és que la Sra. Armengol vol deixar els seus sense feina o si és

que realment aquest discurs que ha fet, sobretot aquesta llauna

que ha fet al final del Sr. Aznar i de la seva política

d’immigració, aquest és el discurs que hauria d’haver fet com

a diputada a Madrid. Aquí no sé a què ve això. 

Aquí tenim una institució que no pot demanar a un membre

d’una altra institució que vengui aquí, al nostre parer, no deim

que no sigui factible, deim que políticament no és correcte,

perquè pensam que hi ha les eines adequades institucionals. És

a dir, vostè digui als seus responsables a Madrid, que per això

cobren i per això hi van, que demanin al ministre que faci una

exposició de quina és la seva política d’immigració a l’Estat i

en concret a les Balears, i li donaran resposta de forma

adequada, i si el ministre ho creu adequat i la comissió d’allò

ho creu adequat, el delegat del Govern anirà a Madrid i

explicarà el que hagi d’explicar. Nosaltres pensam que això és

una qüestió de tenir les idees clares de quina és cada una de les

institucions i com que així ho pensam no donarem suport a

aquesta solAlicitud de compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Sra. Mascaró, vol fer ús de la paraula

per contradiccions, per un temps de cinc minuts?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això dels “novios” electorals

no sé si el Sr. Munar està molt al dia del nostre partit, però a

l’Estat, a les eleccions a l’Estat no en solíem tenir, de “novios”

electorals. És la primera vegada, em pareix, que ens presentam,

almanco des que jo hi som, i crec que tampoc no era el moment

de retreure coses perquè tots tenim les nostres per poder

retreure.

De totes maneres fent pedagogia institucional, com deia ell,

diu que no podem demanar. Demanar és cortesia, concedir és

voluntat; no podem obligar, però demanar sí, i crec que és

cortesia demanar-li-ho i després el delegat tendrà la voluntat o

no de concedir aquesta visita.

Nosaltres pensam que en aquesta cambra, com a mínim, sí

que hi hauria d’haver la cortesia de demanar al delegat que

pogués venir, perquè és bo conèixer les coses que hem pogut

anar llegint per saber si realment -és el delegat, no és el

ministre, de qui ho hem sentit- si realment ho ha dit així o si ens

ho voldria explicar una miqueta més clar. Per exemple, a mi

m’agradaria molt, i al nostre partit també, que el delegat ens

explicàs quins criteris se seguiran per expulsar 1.000

immigrants cada any, i si seran 1.000 exactes, o 999 o 1.001.

Aquestes coses s’han anat llegint, aquestes persones en aquest

moment són aquí; per tant creim que com a representants de la

gent que viu aquí, encara que no tenguin dret a vot, sí que

tenim dret a saber què passa perquè són els nostres veïnats. O

també podem demanar, per exemple, per què si una entitat com

Unió de Pagesos necessita 140 persones només n’hi donen 70

per venir a fer feina, i la mateixa Unió de Pagesos adverteix

que hauran de cercar persones ilAlegals perquè si no deixarem

el camp aturat. Per tant creim que sí que hi hauria d’haver

aquesta cortesia de demanar al delegat si vol venir a explicar-

ho.

Volem agrair als altres grups que donin suport i res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Passam, idò, a la votació de

l’adopció d’acord per recaptar la presència del delegat del

Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Ramis, per tal

d’informar sobre les directrius de tramitació de documentació

de les persones immigrants i la política sobre immigració de la

Delegació del Govern.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada la proposta.

No havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió. Gràcies.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

