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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Pere Rotger.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam doncs al primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 2487, 3901 i
3903.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, acompanyada
del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de Secretaria de la
conselleria, a qui donam la benvinguda en aquesta comissió.

I.1) Pregunta RGE núm. 2487/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (VI).

Per formular la pregunta RGE núm. 2487, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural, té la paraula l’Hble.
Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, es evidente que el
maltrato de género hacía las personas que lo sufren es algo que
nos vergüenza a todos y que lógicamente querríamos erradicarlo
lo antes posible, pero todavía en el medio rural donde hay
menos medios y las personas disponen de menos seguridad, es
más evidente que precisa una acción concreta de los gobiernos,
en este caso del Govern de les Illes Balears, para poder actuar
con rapidez y con eficacia para evitar este tema.

La Ley del medio rural que es una ley que es muy
interesante y que lógicamente todavía tiene que desarrollarse, da
ciertos niveles para poder actuar en este sentido y posibilita
convenios de las policías locales con las policías nacionales, en
este caso en el medio rural con la Guardia Civil, para poder
coordinar la acción decidida en esta medida. Pero también hay
otras medidas, la ministra de Igualdad anunció el otro día algo
que creo que es interesante, posiblemente se ha banalizado
demasiado. Pero sí que sería posible poner un teléfono para que
las personas que se vean en algún momento en un agobio, en
momentos de tensión o en momentos de incertidumbre puedan

acudir a un punto que sea fácil y con cierta discreción para
poder actuar en consecuencia y evitar posiblemente males
mayores.

A mí me gustaría que la consellera me dijera qué está
haciendo el Gobierno en este sentido, no solamente la
conselleria suya, sino también, como he dicho anteriormente, es
muy importante la coordinación y los convenios entre policías
locales, en la formación de los policías locales y los convenios
que éstos puedan tener con la Guardia Civil en este caso, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar, té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament
vostè sap que hi ha una llei per al desenvolupament sostenible
del medi rural, hi ha un cert retard en allò que és la seva
implementació, crec que la consellera d’Interior a una
compareixença li va explicar una mica el calendari i les
intencions, i vull dir que un poc la culpa del retard, entre altres
temes, havia apuntat ella que era el tema de la jornada electoral,
la campanya i també la nova incorporació o el canvi en els
temes en el sentit dels nous ministeris que recullen més
competències.

Vostè es refereix concretament al tema de maltractament cap
a la dona a l’àmbit rural, i jo li he de dir que és veritat que tot i
que la llei per al desenvolupament sostenible en el medi rural
parla de temes específics, és una llei estatal i difícilment ens
podem comparar com a comunitat autònoma, amb el que podria
ser Extremadura, on hi ha una dispersió geogràfica, on hi ha
pobles amb poca gent, molt buits; hi ha altres comunitats
autònomes amb un perfil geogràfic muntanyós que possibilita
i facilita molt l’aïllament, davant la nostra realitat territorial que
molts d’urbanistes diuen que al cap i a la fi és un continuu urbà.
Per tant, per a Extremadura té sentit fer una cosa molt específica
en aquests temes, però en el nostre cas no té tanta especificitat
o tanta importància.

Tot i això, nosaltres entenem que efectivament el tema
preocupa..., hauríem de reforçar temes de seguretat, vull dir
garantir la presència de policia municipal a través d’aquests
convenis amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i li podria
contestar amb més precisió la consellera d’Interior. Des de la
Conselleria d’Afers Socials, a través de l’Institut, el que li puc
garantir és que estam fent cursos de sensibilització i
d’informació, com es feien, però mantenint aquests cursos a tota
la policia, independentment que sigui en l’àmbit urbà o en
l’àmbit rural. La distribució de les cases d’acollida també
permet que les dones que ja han fet la denúncia i que estiguin en
diferents situacions, la sensibilització es fa a tots els nivells,
urbà i rural. Insistesc que difícilment podem fer aquesta
diferenciació donada la nostra realitat territorial. Utilitzam molt
els instituts, utilitzam molt els mitjans de comunicació, i això en
aquest moment permet arribar a tots els municipis.
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En temes de distribució hospitalària tenim els punts
d’atenció d’urgència de sanitat i també els hospitals que
garanteixen una atenció immediata. Vull dir que no estan
centralitzats com fa uns anys, sinó que hi ha també centres
comarcals. Com vostè ha dit, els telèfons són un mitjà que ja
són a l’abast de tothom i no podem diferenciar per exemple Son
Servera, que pot tenir un caire més rural el poble, amb la zona
que hi ha a 10 quilòmetres, que té un perfil molt urbà, Cala
Millor. Per tant, aquesta diferència territorial i urbanística de la
nostra comunitat autònoma, especialment a Mallorca i Eivissa,
no justifica tal vegada fer un protocol específic per a la dona
rural. Pensam des de la conselleria que s’ha de fer tot un ample
ventall d’accions de sensibilització assistencial, de facilitar,
però que han de ser molt semblants a totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, coincido con usted
en muchas cosas pero en algunas no. El drama no está en que
sea una población dispersa o cercana, el drama normalmente
siempre está dentro de los hogares, dentro de las casas, el daño
se produce dentro del hogar, de ahí la posibilidad de buscar
soluciones. No es que sea una vivienda aislada o una vivienda
en una urbe. Yo creo que en este caso Extremadura y Baleares
son iguales por desgracia, creo que hay más índice de maltrato
en Baleares que en Extremadura, no lo tengo, pero me parece
que no somos la comunidad que menos índice de maltrato tiene
y habría que atajar el tema este. Es verdad que la ley tiene un
desarrollo importante en medidas económicas, pero hay otros
aspectos en que se puede actuar, inclusive en este caso, antes de
existir la ley ya se podía actuar, hay un convenio Ministerio de
Interior con la FEM, que posibilita que los policías locales, que
son los más cercanos, los más próximos, los que conocen más
la realidad de cada día de cada municipio, de cada calle y de
cada plaza, puedan actuar con el tema este.

Aquí de lo que se trata es de evitar el maltrato, yo creo que
tenemos muchas cuestiones cuando se produce el maltrato,
casas de acogida, atención a la víctima. Yo lo que estoy
pidiendo aquí es algo antes para evitar el maltrato. Yo estoy
pensando en acciones concretas, que una persona que se vea
agobiada, del género que sea, pueda acudir para buscar una
solución que no sea el maltrato, que no le lleve a una
desesperación y en esto creo que tenemos mucho que decir. Al
igual que decimos muchas veces que con los jóvenes y con otras
personas es la educación, es antes de (...) actuar, yo hecho en
falta, echo de menos que no se actúe de esta forma, que no se
pueda incidir más en la sociedad, en las personas, en los círculos
de estas personas para evitar que se llegue a la consecuencia de
tener que actuar en favor de una persona cuando ya ha sido
agredida, cuando por desgracia a lo mejor no se puede hacer
nada. Esto es lo que yo pedía y lo que pido desde esta (...). 

Esta ley es el motivo que tengo para venir a este Parlamento
a pedir qué se puede hacer. Pero mi pregunta, consellera, es
¿qué podemos poner en marcha para evitar el maltrato de
género, para evitar que una persona se vea desesperada y llegue
a esto, sin ninguna justificación? Posiblemente si hubiese un
medio, no sé cuál, uno que se ha aportado ha sido un teléfono,
como el teléfono de la esperanza, el teléfono (...), una persona
que se ve agobiada que no quiere aquello, pero que ve (...)
pueda acudir para poder tratarse, para poder evitar llegar a este
final y no tener que dedicar todos los recursos a compensar, a
paliar, una vez que se ha hecho el desastre.

Ésta era mi pregunta y esto es lo que yo digo, si no lo puede
decir hoy, me da igual, siempre que usted tenga en cuenta esto
y pueda poner en marcha algún sistema paliativo que pueda
evitar que se produzca la violencia de género.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament en això coincidim, i crec que hi
podem coincidir tots, no ens agradaria que hi hagués violència
de gènere, malauradament és, però, una constant a la nostra
societat. No estic d’acord amb vostè o no interpretam el mateix
quan vostè diu que a Balears hi ha més violència de gènere, el
que hi ha és més denúncia, la qual cosa tal vegada és un
indicador positiu, tal vegada les campanyes de sensibilització,
la insistència en les dones que no aguantin, que denunciïn, hagi
fet que siguem de les comunitats autònomes allà on les dones
estiguin més sensibilitzades i diguin prou abans que les altres.
Aquesta és una de les característiques de les societats urbanes
front les rurals, perquè, com vostè diu, aquest problema, que és
un greu problema, està silenciat, està de portes cap endins, dins
l’àmbit íntim. 

Per tant, el que podem dir és que hi ha més denúncies, no
podem dir que hi ha més violència de gènere. El que podem dir
és que les dones denuncien més, però no sabem si a
Extremadura hi ha més violència i denuncien menys. Això no
ho sabem, sabem que hi ha més denúncies, no sabem si hi ha
més violència. Jo faig una lectura positiva d’això i pens que
aquí les dones denuncien més. I denuncien més per dos factors:
primer, perquè és una de les característiques del medi urbà, la
proximitat d’altres veïns, l'existència d'associacions, etc., fan
que la dona denunciï més i que poc, però més que a altres
comunitats autònomes, les dones de Balears tenguin més
autonomia econòmica, que s'hagin incorporat més al món
laboral. Tenim una autonomia econòmica que està per damunt
de la mitjana de l’Estat. Això facilita moltes vegades que la
dona denunciï, quan no es depèn d’un home és més fàcil.



244 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 17 / 11 de juny del 2008 

 

Per tant, insistesc, tenir més denúncies no significa que
tenguem més maltractes. Jo estic d’acord amb vostè que
efectivament hem de fer tot el possible, eliminar-ho és una
ambició que hem d’aconseguir entre tots, i jo pens que som en
el bon camí en aquest sentit, hi ha una certa confluència
d’opinions i una certa unanimitat en la gestió, això és fer
sensibilització, educació per a la igualtat des de les escoles als
infants, crear tot un sistema de mesures perquè els conflictes es
resolguin des de la no-violència, que les persones, especialment
els alumnes de batxiller, de secundària, aprenguin a resoldre
conflictes, aquestes mesures que són molt transversals i no
específiques. Aquest govern està fent coses, estam preparant
una campanya de sensibilització per al tema d’igualtat entre
homes i dones, vàrem ser, per exemple, de les primeres
comunitats autònomes que ens vàrem afegir al telèfon estatal
perquè pensàvem que, donada la gran mobilitat de treballadors
a la nostra comunitat autònoma, que hi hagués un telèfon estatal
facilitava la denúncia. Vull dir que totes aquestes iniciatives i
altres el Govern balear les està coordinant i apuntant totes les
possibles. 

El que passa és que. efectivament, això és un procés llarg, és
un procés que jo pens que hauria de ser molt més unificat entre
els grups parlamentaris, perquè efectivament ens afecta a tots.
En aquest sentit estam d’acord amb vostè, totes les mesures que
puguem posar en funcionament les hem posat, sensibilització,
el telèfon, tot el tema de formació als professionals perquè
detectin indicadors de maltractament i ànim a la dona. Tot
aquest tipus de formació que va dirigida a la prevenció està en
funcionament i esperam que, efectivament, pugui donar
millores. Si tot això es tradueix en un creixement de la
denúncia, ho hem d’interpretar en positiu, que les dones
denunciïn més és positiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3901/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions amb el Cos Consolar de
Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 3901, relativa a
reunions amb el Cos Consolar de Balears, té la paraula l’Hble.
Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Consejera, señoras y señores diputados. Los factores
que atraen a la inmigración sabemos todos que en su mayoría
son las mejoras de oportunidades económicas y la disminución
demográfica de los países receptores, así como la falta de
expectativa en los países de origen; al entender del Grupo
Parlamentario Popular, para una verdadera integración es
necesario lograr que los inmigrantes tengan los servicios para el
cumplimiento de sus obligaciones administrativas. Es otro reto
y un compromiso adquirido en la anterior legislatura del Partido
Popular, que no escatimó esfuerzos para lograr la máxima
representación consular de los ciudadanos de los diferentes
países que están en nuestra comunidad autónoma.

Mi pregunta va en este sentido, para ver si podemos seguir
con esta misma tarea, y es ¿cuántas veces se ha reunido la
consejera de Afers Socials, Promoció i Immigració con el
Cuerpo Consular? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies de nou. Explicar-li que, efectivament, la Conselleria
d’Afers Socials no té competències en el tema de consolats, jo
crec que ja li ho vaig comentar a una altra compareixença
parlamentària. Per tant, les relacions institucionals que ha de
mantenir aquest govern amb el Cos Consolar es tenen des de
Presidència, independentment que siguin comunitaris o no
comunitaris i des de la màxima normalització.

La veritat és que nosaltres des del Casal de l’Immigrant
facilitam que tots els cònsols que són itinerants puguin utilitzar
i facin ús dels espais. Per tant, nosaltres tenim una relació per
facilitar aquest tipus d’espais. La nostra relació és molt de tipus
telefònic i de cartejar, precisament per donar facilitats que ho
puguin utilitzar i coordinar calendaris i que no hi hagi cap
problema. 

Si la seva pregunta concreta és si com a consellera he tengut
alguna reunió, jo no he tengut cap reunió amb els consolats, el
Govern em consta que sí. Li puc dir que des de la Direcció
General d’Immigració s’han tengut dues reunions amb el
Marroc i Colòmbia i múltiples contactes telefònics i per carta,
per facilitar l’ús de l’espai del Casal d’Immigració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta; gracias, Sra. Consellera. Jo difiero
mucho de lo que usted dice sobre el tema de que no tiene
competencia para poder hablar con los cónsules. Yo creo que
todo el mundo puede hablar con todo el mundo, lo que no se
puede es seguir llevando la política de inmigración como se
hacía antiguamente, es decir, como un negociado del IBAS.
Esto nos empieza a preocupar seriamente. La inmigración desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos que hoy necesita toda
la atención y la coordinación. El derecho a inmigrar debe llevar
siempre, a nuestro entender, también el derecho a emigrar, a
retornar, y estos derechos necesitan de asesoría consular. 
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Por lo tanto, las políticas de inmigración no pueden
separarse de los que tiene la representatividad institucional, de
estos ciudadanos que no son otros que los cónsules. Las visitas
a las embajadas, las  reuniones con los cónsules, con el cuerpo
diplomático con sede en nuestra comunidad y también con los
que no la tienen y procurar que lo tengan. Yo sé muy bien que
los consulados itinerantes se reúnen en el Casal, cómo no lo voy
a saber si fue una gestión nuestra la que hizo que eso sea una
realidad hoy, hoy es más necesario que nunca hablar con todo
el mundo. Todo está relacionado y por eso no entendemos, ni lo
entienden los cónsules, que me lo dicen, ni los inmigrantes, la
falta de comunicación de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Imigració con el cuerpo consular.

Da la sensación como si lo que representa no fuera con ella,
como si no fuera su responsabilidad buscar información,
consenso con todos. Entonces, Sra. Consejera, creemos que es
importante que usted se reúna con el cuerpo consular para saber
de primera mano las necesidades de los colectivos que tienen
aquí representantes, incluso procurar que todos los que no la
tengan lo lleguen a tener. Es fundamental, yo desde mi
experiencia creo que es una labor importantísima y le sugiero,
entre otras cosas, que tome las riendas en este sentido y que se
reúna con ellos porque a mí sí que me transmiten que no ha
tenido ni una sola reunión, y en el tiempo que nosotros
estuvimos fueron innumerables las reuniones que tuvimos con
ellos y que nos sirvieron de mucho para poder tomar medidas en
ese sentido. Yo creo que la consejera, con su responsabilidad,
lo hará, porque la competencia de los políticos es lograr que los
ciudadanos que están en esta comunidad tengan los servicios
necesarios para que no se nos vaya de las manos un tema tan
importante como es la inmigración.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Molt breument, és un tema que ja hem debatut en diverses
compareixences. Efectivament, tothom es pot reunir amb
tothom i això no és cap inconvenient. Jo li he de dir que no he
tengut cap petició de cap cònsol per tenir una entrevista amb mi.
Si l’hagués tenguda pot estar ben segura, igual com ho faig amb
associacions, ho faig amb batles de tots els partits, que la tendria
encantada. No he tengut cap solAlicitud de cap cònsol. I li deman
que si vostè té tantes peticions, ens les faci arribar, que jo no
tendré cap problema per rebre'ls. Em consta que el Govern sí té
relacions des de la conselleria que té la competència, igual com
ho fan amb els alemanys, ho fa amb els senegalesos, etc., vull
dir que des de la normalització i donar-li categoria. 

El que no podia ser és que els consolats de països en vies de
desenvolupament que originen immigració, ho fessin des
d’Immigració i els altres ho fessin des d’una altra conselleria,
com si hi hagués cònsols de primera i de segona categoria.
Nosaltres això no ho feim, ho feim tot des de la mateixa
conselleria i, efectivament, quan hi ha un problema ens ho
traslladen. No he tengut cap petició de cap cònsol. Les peticions
que ha tengut el director general els ha rebut, Marroc i
Colòmbia, i em consta que no hi ha cap problema en el tema de
calendaris i de facilitació d’espais. 

En tot cas també he de recordar-li (...), vostè ho sap, que les
competències en temes de consolats no són de les comunitats
autònomes, ni tan sols de l’Estat. Hi ha una relació bilateral
d’un país que vol tenir un espai d’un consolat a un altre país, hi
ha d’haver una relació bilateral, no depèn de comunitats
autònomes. No hi pot haver consolats a comunitats autònomes
que no tenguin el vistiplau de l’estat d’origen i de l’estat
receptor que en aquest ho representa el Govern central.

Em permetrà que li digui que, efectivament, totes les
reunions que vostè ha tengut amb els cònsols, que em pareix
molt bé, no tenc cap problema i fantàstic, si totes les reunions
que vostè ha mantingut amb els consolats han derivat en la
conclusió que es faci un contracte d’immigració, com proposa
el seu partit, la veritat és que tal vegada és millor no reunir-se.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3903/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura de seus consulars.

Per formular la pregunta RGE núm. 3903, relativa a obertura
de seus consulars té la paraula l’Hble. Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta; gracias, Sra. Consejera. Mire, yo
creo que reunirse con los cónsules aunque no se tengan las
competencias ayuda mucho realmente a poner ese granito de
arena que se necesita en las comunidades para lograr esos
servicios que necesitan los inmigrantes, lo sigo creyendo porque
lo he vivido en vivo y en directo.

Mire, las decisiones políticas del Gobierno de la nación
afectan a las comunidades autónomas y éstas han de tomar
medidas para las cuestiones que se les plantean, esto sin duda,
tengan o no tengan competencias. La inmigración es una
realidad social y estructural en Baleares. Por lo tanto, estas
medidas las tenemos que tomar.
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Mi pregunta es ¿cree el Gobierno de las Islas Baleares que
favorecer la apertura de sedes consulares facilitaría la
integración de los inmigrantes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

El Govern de les Illes Balears jo crec que ja va contestar
aquesta mateixa pregunta en un ple, li va contestar precisament
el conseller de Presidència, el Sr. Albert Moragues, explicant
que, efectivament, com a govern pensàvem que tot el que fos
facilitar la tramitació de la regularització, la possibilitat d’enviar
documentació a través dels consolats a la nostra comunitat
autònoma, podia facilitar que aquestes persones es regulessin i
després trobessin llocs de feina definitius, facilitar la integració
laboral, econòmica i social.

És una pregunta que ja va ser contestada mitjançant aquestes
paraules pel conseller competent en aquest tema, dels consolats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consejera, usted no se reúne
con los cónsules, no habla con el cuerpo consular, y si no habla
con ellos tampoco entenderá de primera mano las razones de
que los consulados son una herramienta casi imprescindible
para la integración en esta comunidad, que entre otras cosas
tiene el porcentaje más alto de inmigración de toda España. Los
inmigrantes necesitan de los consulados, además en una
comunidad como la de Baleares donde a los inmigrantes
extracomunitarios no se les reconoce el derecho a los
descuentos aéreos ni marítimos. Esta necesidad se convierte en
un calvario para todos ellos cada vez que necesitan sus
servicios.

Si a estas razones, que ya desde el Grupo Parlamentario
Popular creemos que son suficientes, añadimos además lo que
está pasando en Baleares con el constante deterioro en la
convivencia, no hay nada más que echar una ojeada a la prensa
últimamente y ver la opinión que sobre la inmigración tienen los
ciudadanos y el deseo de retorno de muchos inmigrantes a los
que la crisis que ustedes no quieren llamar crisis, les afecta de
lleno. Basta saber que la presencia de consulados es de una gran
ayuda para la integración de los inmigrantes, a la vez que
resolvería cuestiones de otra índole que se plantean
constantemente en una sociedad que cuenta con 1 millón de
personas, de las cuales el 20% son inmigrantes, esto sin contar
con los que no están censados y que a veces con un permiso de
movilidad aparecen, y usted lo sabe mejor que yo, en nuestra
tierra sin que ni siquiera nos avisen. El caso de 200 senegaleses
por ejemplo en 2006, a los que gracias a la ayuda de las
asociaciones de su país, de las ONG, de los servicios sociales y

la intervención de la Consejería de Inmigración y Cooperación,
pudimos solucionar, en parte.

Hace muy poco tiempo que el conseller de Presidencia
manifestaba a los cónsules europeos su preocupación por una
situación puntual ocurrida en nuestra comunidad. El viernes
pasado lo hacía el presidente con el embajador de Ecuador, con
quien previamente el jueves, a petición del propio embajador,
aunque no saliera en prensa, nos habíamos reunido la presidenta
del Partido Popular y esta diputada, expresándonos la intención
de abrir un consulado permanente por el que se había trabajado
en la anterior legislatura mucho con el colectivo ecuatoriano y
el gobierno del Partido Popular, siendo muchas las
conversaciones que habíamos mantenido con el cónsul
honorario de este país, el cual presta un gran servicio al
colectivo en esta comunidad.

Sra. Consejera, hay que reunirse con los cónsules y, si no la
llaman, llámelos usted, es igual. No sólo con los europeos, con
todos. Así lo hicimos en la anterior legislatura, consiguiendo la
presencia de los consulados que hoy de una manera periódica
prestan sus servicios a los ciudadanos inmigrantes en el Casal,
como usted sabe, de Eusebi Estada, gracias a las conversaciones
y a muchas reuniones de trabajo en equipo y a una acción de
gobierno del Partido Popular, acción de gobierno conjuntas y no
separando las políticas de inmigración de la gestión con los
cónsules.

Sinceramente creemos que es un error y un freno para
conseguir la integración de los inmigrantes. Perdone que insista,
hay que conseguir el mayor número de consulados posible en
nuestra comunidad, por el bien de una positiva integración.
Deben asumir los compromisos del Gobierno de las Islas
Baleares no sólo con algunos consulados, sino con todos, con
Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile,
Marruecos, Argelia, Nigeria, Senegal, Rumanía, Polonia, China,
etc., y por supuesto con todos los europeos. No se puede tratar
a los colectivos de inmigrantes como si fueran ciudadanos de
primera y de segunda. Lo están haciendo porque están diciendo
a unos consulados que sí y a otros que no y esto es tratarles así,
cuando en la anterior legislatura se los había tratado por igual a
todos. 

La inmigración es un fenómeno necesario en nuestra
comunidad, no se nos puede ir de las manos. Ha cambiado tanto
que no se puede gestionar desde un negociado del IBAS, sólo
con mucho esfuerzo y una decidida acción de gobierno conjunta
y clara se conseguirá la tan cacareada integración, que ni más ni
menos es conseguir que todos los ciudadanos en esta comunidad
balear se sientan orgullosos de pertenecer a ella. Y eso se
consigue, Sra. Consejera, entre otras cosas, con consulados,
mucho trabajo y mucha coordinación. Se lo decimos desde el
Grupo Parlamentario Popular con todo el respecto, con todo el
respecto, sentido de responsabilidad y experiencia en este
campo, creemos que aceptar las críticas constructivas será
siempre señal de sabiduría, buen sentido y terapia muy
necesaria en estos tiempos en Baleares en el tema de la
inmigración.

Nada más, Sra. Presidenta. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Miri, senyora parlamentària, és un tema que
segurament continuarem debatent perquè tenim uns criteris
diferents en la qüestió de què entenem per integració. Si vostè
agafa tota la documentació sociològica, tècnica i política que fa
referència a la integració, veurà que cap indicador no és el
nombre de consolats que té una comunitat autònoma, cap. Per
saber si un immigrant està integrat se li demana si té accés a les
ajudes socials, si el seu sou és igual que el d’un ciutadà normal,
si el seu fill pot anar a l’escola, però cap indicador sociològic ni
polític no és quants de consolats té una comunitat autònoma per
facilitar la integració. Cap document, cap. Ho dic perquè vostè
parla des de l’experiència i del coneixement, i des de
l’experiència i el coneixement li dic que cap indicador seriós no
parla que deu consolats o quinze consolats faciliten la
integració. La integració consisteix a tractar els ciutadans per
igual, no fer una conselleria d’Immigració perquè això és
assenyalar l’immigrant com a immigrant de per vida. 

Nosaltres tenim una direcció d’Immigració que treballa en
temes associatius, en temes cossolar per facilitar, però totes les
polítiques d’immigració són transversals en aquest govern, totes
són transversals, i nosaltres no volem tractar l’immigrant com
a immigrant, volem tractar-lo com a ciutadà amb un procés
d’adaptació, amb un procés d’integració que se li ha de facilitar
com a administració pública i ell ha de fer un esforç també
d’integració, vull dir, no ha de ser passiu davant això sinó que
nosaltres hem de ser facilitadors, però ell no ha de ser passiu.

Vostès això no ho tenen clar, vostès volen mantenir aquest
títol d’immigrant a les persones, no sé per quins beneficis
polítics perquè els puc intuir, però no sé, nosaltres no volem
tractar l’immigrant com a immigrant, nosaltres és un ciutadà
que és aquí i com a ciutadà té tota una sèrie de drets i això és el
que treballam i treballam d’una forma transversal. Del negociat
de l’IBAS que va començar amb el programa d’immigració
vostès no varen ampliar molt més, varen transformar una
conselleria d’Immigració que no té competències d’immigració,
el Govern de la comunitat autònoma té les competències de la
integració de les persones, d’integració social i d’integració
laboral, independentment del país d’origen d’aquella persona.

Vostès insisteixen en la importància d’una conselleria
d’immigració, però para qué? Vol dir-me per què necessitam
una conselleria d’immigració si feim polítiques transversals
amb els ciutadans? Per què necessitam insistir en el concepte
d’immigrant? Per què és necessari que Senegal es reuneixi amb
la Conselleria d’Immigració i Alemanya es reuneixi amb
Presidència? 

Vostè mateix ha dit, i ha posat diversos exemples, de com
aquest govern es reuneix amb els consolats des del president al
conseller que té la competència, i no feim diferències si és de
Senegal o és alemany el cònsol, es reuneix amb el conseller
competent i si el conseller o el cònsol de Senegal demana una
autorització del seu país volen, l’Estat espanyol també ho
considera, un permanent, li facilitarem el permanent, no passi
pena, com ho hem fet amb Argentina i com ho podem fer amb
altres països, però hi ha d’haver una voluntat bilateral, vull dir,
nosaltres tenim competències en altres temes, no podem
prioritzar el tema del consolat davant altres competències que
són pròpies. Si l’estat d’origen vol facilitar i el Govern central
ho considera també prudent, aquí facilitarem el que sigui, però
no farem aquestes diferències que feien vostès, sí, uns consellers
es reunien amb un consolat i uns altres consellers es reunien
amb un altre consolat, nosaltres tots els cònsols tenen la mateixa
categoria, no hi ha primeres ni segones, tots tenen la mateixa
categoria i si ens demanen una cosa doncs anirà a Sanitat,  i si
ens demanen una altra anirà a Educació, i si ens demanen un
altre tema anirà a Serveis Socials, i si ens demanen un altre
tema anirà a la Conselleria d’Interior com si fos un representant
d’un nacional. Aquesta es la gran diferència que el Partit
Popular té amb els partits progressistes.

Però jo insistesc que el tema del contracte és una clara
demostració de la política de diferència de les persones, un
immigrant haurà de firmar un contracte, segons vostè, que no té
cap validesa administrativa ni jurídica perquè no té cap validesa
ni administrativa ni jurídica, vostès només volen insistir en
marcar la diferència, no fan polítiques d’integració reals, els
interessa que aquest senyor sigui immigrant i que es reconegui
com a tal. Nosaltres pretenem que siguin ciutadans que aportin,
que tenguin deures i que tenguin drets i se’ls apliqui la llei igual,
si fan delictes se’ls aplica i si és positiu per a la comunitat
benvingut i enhorabona.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el primer punt de
l’ordre del dia agraïm la presència de la consellera d’Afers
Socials i del Sr. Ballester.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4013/08, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de les
escales d'arxius, museus, biblioteques i documentació en els
cossos d'ajudant facultatiu i d'auxiliar facultatiu de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE  núm. 4013/08, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació de les escales
d’arxius, museus, biblioteques i documentació en els cossos
d’ajudant facultatiu i d’auxiliar facultatiu de l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Cristina Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. No voldria insistir aquí en la importància del sector
públic per en unió també del sector privat fer avançar el nostre
país. El sector públic basa el seu funcionament en els
treballadors de l’Administració pública que són els que han de
posar en funcionament les decisions del Govern, són els que han
de gestionar les decisions polítiques, fer que aquestes s’adaptin
també al cos normatiu i arribin finalment als ciutadans i a les
ciutadanes per facilitar-los la vida.

Des del començament de l’autonomia a les Illes Balears
s’havien fet una sèrie de normes que adaptaven la legislació
estatal a la nostra comunitat, però va ser l’any 2007 quan la
comunitat autònoma de les Illes Balears va crear un model propi
de funció pública, i efectivament els primers mesos de l’any
2007 la nostra comunitat autònoma es va dotar d’una legislació
específica en l’ordenació de la funció pública, la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de les Illes Balears; la Llei
2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’administració, i
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.

La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les
Illes Balears diu a l’article 2 que la funció pública és un
instrument per a la gestió i la satisfacció dels interessos generals
que té encomanats l’administració autonòmica. Aquesta llei
ordena al personal de l’administració de la comunitat autònoma,
excepte per als funcionaris docents i personal estatutari al servei
de la sanitat pública que ja es regeixen per la seva normativa
específica, en grups, cossos i escales. A la vegada classifica els
cossos en generals i especials. Els generals tenen atribuïdes
funcions comuns en l’exercici de l’activitat administrativa
mentre que els cossos especials tenen atribuïdes funcions
relacionades amb les pròpies d’una professió determinada. Les
escales, diu la mateixa llei, que es poden crear a raó també de
l’especialització de funcions i tècnics dels cossos generals com
dels cossos especials. I en aquests darrers quan un major grau
d’especialització ho requereixi, fins i tot el Consell de Govern
pot establir especialitats. 

Per altra banda la Llei 2/2007, del 16 de març, ordena els
cossos i escales existents i crea aquelles que es va pensar
necessàries segons l’evolució que s’havia produït a la nostra
comunitat i deixa una porta oberta, també, a noves especialitats.

És en aquest marc que el nostre grup proposa ampliar les
escales dels cossos especials perquè s’adaptin a un sector
canviant en aquests temps i que adquireix una gran complexitat.
Pot ser aquesta complexitat ja la tenia, però ara és més
reconeguda i valorada, i per això convé que la nostra
administració es faci ressò i estaloni bé les armades per a una
millor gestió de les nostres biblioteques, arxius i museus perquè
són aquestes institucions a les quals ens referim ara. 

Actualment el treball als arxius, biblioteques i museus així
com el treball dels documentalistes és altament especialitzat. En
aquestes institucions culturals es troben dipositats els béns
integrants del patrimoni històric de les Illes Balears de caràcter
moble, són eines indiscutibles per a l’estudi del nostre passat i
les persones que els gestionen tenen entre les seves mans un
material molt sensible i molt fràgil que al mateix temps ha de
ser posat en valor, s’ha de donar a conèixer, ha de complir una
finalitat pública, social per al gaudi i l’educació de la població
per a la qual cosa no basta únicament que es conservin aquests
béns en cambres cuirassades en òptimes condicions climàtiques
i de conservació, sinó que tot aquest patrimoni, a més, ha de ser
activat, entenem per activació guanyar el seu paper dins la
societat. 

Durant la primera meitat del segle XX la majoria de
persones que treballaven en aquests centres era amateur amb
molt bona voluntat. Aquestes darreres dècades del segle XX i ja
en el segle XXI el personal ha lluitat per veure reconeguda la
seva professió. Tots aquests centres han de veure reconegut
aquest valor, i l’estratègia de formació i promoció és avui més
important que mai per aconseguir el mandat que tenen
encomanat. Una gestió professionalitzada ha d’adoptar una
estratègia de formació i promoció, com hem dit, que ha
d’establir els fonaments sobre els quals desenvolupar els
programes dels centres i també ha de ser prou flexible per
respondre puntualment a les necessitats específiques que es
plantegen a cada institució.

Els canvis actuals han afectat els museus, biblioteques i
arxius quant a idees, tecnologia, finançament i demandes del
públic que exigeix als seus responsables una gran capacitat
d’adaptació a les circumstàncies i el compromís d’assegurar els
seus objectius fonamentals. Aquesta tasca no és únicament en
mans dels facultatius superiors i facultatius tècnics sinó també
en mans de tot el cos funcionarial d’aquestes institucions
sobretot després que la comunitat autònoma hagi legislat la
matèria elaborant les lleis de museus, biblioteques i arxius que
fa de la seva gestió una tasca altament especialitzada, com ja
hem dit. El personal administratiu i auxiliar d’aquests centres té
actualment entre les seves funcions el suport a la catalogació, el
canvi de suport dels catàlegs de paper a recursos informàtics, la
circulació i el manteniment dels materials i serveis, la gestió de
les solAlicituds d’informació per part del públic, l’ús dels serveis
de referència multimèdia, així com tots aquells serveis de suport
relacionats amb tots els seus aspectes.

La importància de la bona organització de la gestió dels
centres ha de tenir en compte actualment les seves estructures
internes, les seves sales, l’atenció al visitant, el màrqueting, els
estudis de públic, bàsics per orientar la seva gestió i eines
imprescindibles per complir la seva missió i retornar a la
societat els pressupostos invertits.

La mateixa llei de cossos i escales diu que són funcions del
cos administratiu, entre d’altres que no anomenaré, les tasques
d’informació i despatx o atenció al públic, funció que també
l’atorga al cos auxiliar a més de les tasques administratives,
l’arxiu, classificació i registre de documents, etc., coses totes
elles que en aquest centre requereix un mínim de formació
específica; però actualment la Llei 2/2007, de 16 de març,
preveu les escales d’arxius, biblioteques i museus i
documentació en els cossos facultatius superiors i en els
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facultatius tècnics, però no en els d’ajudant facultatiu ni en el
cos auxiliar facultatiu, cosa que sí fa, per exemple, amb les
escales sanitàries, de la seguretat pública, d'agents de medi
ambient, de l’escala socioeducativa i de mecànica i conducció,
cosa que obliga a aquests funcionaris, els dels museus, arxius i
biblioteques, provenguin dels cossos generals i es doni a més
una gran mobilitat, cosa que dificulta o cosa molt important
quan parlam del món laboral i és l’experiència.

És per aquesta raó que proposam la creació d’aquestes noves
escales d’arxius, museus, biblioteques i documentació al cos
d’ajudant facultatiu i al cos d’auxiliar facultatiu per crear una
branca de professionals degudament preparats i qualificats per
donar el suport i la colAlaboració necessària a la tasca dels
professionals dels cossos superiors i tècnics, i d’aquesta manera
millorar la qualitat del servei públic que donen els museus,
arxius, biblioteques i fons documentals de la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions per part del Grup Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Se’ns
proposa en aquesta proposició no de llei, formulada pel Grup
Socialista al Parlament de les Illes Balears, que facem una
modificació a la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per adaptar-la als nous grups de classificació
professional en el sentit d’afegir les escales d’arxius, museus,
biblioteques i documentació al cos d’ajudants facultatius i al cos
d’auxiliars facultatius.

Efectivament, entenem que és ben adient que es modifiqui
la llei amb aquest afegit perquè s’ha creat nova demanda i noves
necessitats en el si de l’administració de les Illes Balears.
L’administració, naturalment, constitueix un ens dinàmic que
s’ha d’adaptar a les necessitats i les demandes que contínuament
va plantejant la societat, encara més si és una societat dinàmica
com la que tenim aquí a les Illes Balears. 

Per tant, és evident que museus i biblioteques, així com els
arxius i els centres de documentació, requereixen ser tenguts en
compte i contemplats dins els diferents cossos i escales, com és
obvi que arxius, museus, biblioteques i centres de documentació
necessiten aquest tipus de personal qualificat. Entenem que amb
aquesta inclusió es milloraran les tasques públiques i s’oferiran
noves possibilitats als usuaris dels serveis als quals fèiem
referència.

La inclusió de tots aquests elements a la Llei de cossos i
escales de l’administració pública de les Illes Balears ve a
omplir un buit que ja presentava aquesta llei, per tant, hi
votarem favorablement.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Eduard
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, la meva intervenció la vull començar anunciant el
suport del nostre grup parlamentari a aquesta proposició no de
llei que pretén corregir en positiu una llei aprovada fa poc més
d’un any per aquest parlament.

Efectivament com ha dit la portaveu socialista, el 16 de març
del 2007 es publicava en el BOIB la Llei de cossos i escales de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
la veritat és que va ser aquesta una llei, en la tramitació de la
qual vaig ser ponent i per tant la conec, una llei de caràcter
eminentment tècnic, no va aixecar especial controvèrsia, de fet
només s'hi varen presentar una trentena d’esmenes parcials de
les quals algunes eren del mateix Grup Popular, llavors en el
Govern, i d’altres dels grups de l’oposició que unes quantes
varen ser transaccionades i per ser sincer he de dir que va haver-
hi gran disponibilitat per part de la Conselleria d’Interior
d’aquell moment tant per donar informació en aquest tema com
per arribar a acords.

Si més no, record perfectament que també va haver-hi un
moment diferenciat quan el Grup Socialista va presentar una
esmena a la totalitat demanant la devolució al Govern del
projecte de llei. Record perfectament, i parl de memòria, la Sra.
Costa Serra, en aquell moment diputada, argumentant l’esmena
a la totalitat en base a una única motivació, era convenient, deia,
esperar a l’aprovació de la Llei estatal del Estatuto básico del
empleado público que es tramitava en aquells moments al
Parlament de l’Estat, ja que de no fer-se així posteriorment la
Llei de cossos i escales de l’administració de les Illes Balears
molt possiblement hauria de ser modificada.

De fet, en part, només en part, és el que ha succeït i hem de
donar la raó, encara que sigui a posteriori, a la Sra. Serra perquè
en definitiva allò que la proposta que avui debatem ens demana
és la creació de noves escales, ja s’ha dit, concretament en el
cos d’ajudant facultatiu i en el cos d’auxiliar facultatiu per a
arxius, biblioteques i documentació, a  l’empara, precisament,
de la classificació professional que estableix l’article 76 de la
Llei del Estatuto básico del empleado público; si bé també és
cert que la pròpia Llei de cossos i escales de les Illes Balears no
deixa cap porta tancada a la creació de noves escales.
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A més, evidentment, d’aquesta adequada adequació -i
perdonin la redundància- a la normativa estatal també té molta
importància les consideracions que fan referència al bon
funcionament dels museus, arxius i biblioteques de les Illes
Balears, creim que, com ja s’ha explicat aquí clarament, aquesta
proposició no de llei pretén dotar d’un personal especialitzat
d’escales inferiors, que és molt necessari també per a aquestes
institucions.

No m’allargaré més, pensam, i això també crec que és el
moment de dir-ho, que cal desenvolupar com més aviat millor
amb molta més profunditat la Llei d’arxius i biblioteques,
aquestes dues lleis que varen ser aprovades la legislatura
anterior, i la de museus que crec que era l’anterior encara, una
més endavant, fer-les efectives amb molt més aprofundiment
com més aviat millor i sens dubte la possibilitat d’aquest
personal especialitzat de les escales d’ajudants i d’auxiliars que
avui esper s’aprovi, si més no crec que seria una passa en la
bona direcció, una direcció que voldríem des del nostre grup
parlamentari que es fes amb la major celeritat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Molt breument i quasi pràcticament de manera telegràfica prenc
la paraula per tal de posicionar-me entorn de la proposta
presentada per part del Grup Parlamentari Socialista.

Jo crec que la portaveu del Grup Parlamentari Socialista ho
ha explicat força bé. Des del Grup Parlamentari Popular vagi
per endavant que donarem suport a aquesta proposició, això
d’entrada, perquè entenem que ha estat confeccionada
raonablement i des d’un perfecte sentit comú. Creim que també
aquesta proposició respecta aquella filosofia de la Llei 2/2007
que era l’ordenació dels cossos i les escales en què s’agrupen els
funcionaris al servei de l’administració que va redactar i va
aprovar el Grup Popular, en la qual jo vaig participar-hi de ple
i que es va redactar des del profund convenciment que feia falta
una revisió del conjunt de tota l’organització de cossos i escales
de l’administració que constituís el marc legal de la futura
definició de les especialitats.

Per tant, li donarem òbviament suport perquè efectivament
la pretensió d’aquesta proposició no de llei és ja una pretensió
prevista dins el propi text i de la qual no es pot fugir i no serà el
Grup Parlamentari Popular qui posi ni cap obstacle ni cap
entrebanc, però especialment donarem suport a aquesta
proposició perquè entenem que és una proposició d’una
importància cabdal que no és altra que introduir les escales
d’arxius, museus, biblioteques i documentació en el cos
d’ajudants facultatius i en el cos d’auxiliars que farà, sense cap
tipus de dubte, disposar d’un personal cada vegada més capaç,
cada vegada més preparat, cada vegada més format per
desenvolupar unes funcions cada vegada, com diu vostè, més
especialitzades i cada vegada més complexes, la qual cosa

facilitarà, òbviament, una administració molt més àgil respecte
de la prestació del servei públic.

Per acabar, simplement insistir en el nostre suport en aquest
sentit i esperar que aquesta llei que, com dic, va ser aprovada a
instàncies del Partit Popular, tengui un desenvolupament
adequat, crec que això és responsabilitat de tots especialment
d’aquests grups parlamentaris que donen suport al Govern, com
és el seu, i especialment responsable també és el Govern de les
Illes Balears, qüestió que està a les seves mans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la proposant? Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Únicament per agrair a tots els
grups el suport a aquesta proposició que realment és més tècnica
que política i simplement dir que és una petició del sector i que
aquest sector ho agrairà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenem, doncs, que es pot donar aprovada
per assentiment aquesta proposició no de llei. Queda en
conseqüència aprovada.

Una vegada esgotat l’ordre del dia els desitjam que passin
un bon estiu fins que es torni a reunir aquesta comissió
d’Assumptes Institucionals.

S’aixeca la sessió.
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