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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam si els sembla bé la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sr. President, Carolina Torres substitueix Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 123/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació del
pla jove.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en la proposició no de llei RGE núm. 123/08 presentada pel
Grup Parlamentari Popular, sobre Pla integral d’ocupació de les
Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra per un temps de 10
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En principi aquesta proposició no de
llei el que essencialment vol fer és recollir l’interès del Partit
Popular, expressat al llarg de l’anterior legislatura, quant a
l’aplicació d’un Pla jove a la nostra comunitat. Emana per
primera vegada i crec que de manera molt important, d’una llei
la 10/2006, de 26 de juliol, la Llei integral de joventut que va
promoure aquest mateix partit durant l’anterior legislatura, amb
la intenció d’ordenar les polítiques de joventut, fer possible la
seva interdepartamentalitat i sobretot fer possible que la
participació, tot allò que són els àmbits relacionats amb la
joventut dels diferents departaments del Govern tenguin un
sentit unitari, tenguin una mateixa línia d’actuació. Per tant, una
forma d’expressar-se.

Això que abans era una llei que anava orientada de manera
molt rellevant en el futur a plantejar la necessitat de transferir
unes competències que es varen intentar transferir a tots els
consells insulars al llarg de l’anterior legislatura. També era
voluntat que hi hagués dos nivells d’intervenció, el de
planificació, el d’orientació per part del Govern i per suposat,
la part d’aplicació, gestió dels consells insulars. Avui per avui
no sabem si s’aconseguirà, donat que la situació d’avui en dia
és que hi ha un consell, el Consell de Mallorca que encara no
té les competències de joventut. Crec que això dificulta en part
una aplicació íntegra d’aquesta legislació que vàrem proposar
en el seu moment i per suposat també el que consideram que
seria òptim a l’àmbit de l’aplicació de polítiques de joventut.

Què cercam amb el Pla jove? Cercam essencialment regular
les competències de les administracions públiques, què toca i
a qui de cada qüestió que fa referència a la joventut. La
probable gestió que han de portar els consells insulars, aquells
que tenen les competències transferides i aquells que no les

tenen, queda a l’aire si efectivament al llarg d’aquesta
legislatura es portarà a terme aquesta transferència. També la
necessitat i la voluntat que tenia la llei i que s’ha d’expressar
també en els plans joves, que els municipis tenguin la seva
pròpia planificació sobre joventut i per tant, plans municipals
de joventut, l’obligatorietat també que existeixin plans insulars.
La necessitat també d’orientar les polítiques de promoció i
integració de la joventut, com es portaran a terme, de quina
manera. La voluntat també que aquesta emancipació, avui per
avui fonamental, que a tots ens preocupa i els elements que fan
referència a tot això tenguin un camí específic, concret. També
la voluntat que en una nova realitat de diferents països,
persones que cada vegada arriben d’altres països, com s’integra
tot això. També és necessari que estigui reflectit a un Pla jove.
Evidentment aspectes d’habitatge, treball, educació. Tot allò
que fa referència a sectors materials com salut, cultura, esports,
oci, família. Aspectes fonamentals com l’accés a recursos de la
joventut. I també per suposat tot allò que fa referència a
l’educació, no només al lleure, sinó també a l’àmbit reglat. Per
suposat també la regulació de la promoció de l’associacionisme
juvenil, el suport específic que s’ha de donar a les associacions
i com es regulen les subvencions. És a dir, el tipus de suport
que dóna l’administració a la xarxa existent, la xarxa que
representa els diferents joves i també la forma d’arribar al jove
no associat. 

Això són qüestions que es reflectien en aquesta Llei integral
de joventut, que havien de ser recollides a un Pla jove i s’ha de
dir que en el seu moment el Partit Popular, partit que
governava, que tenia la responsabilitat de Govern l’anterior
legislatura, s’ha de dir que ho va fer. Va fer un primer
esborrany de Pla jove, va començar una tasca important de
colAlaboració amb les associacions per fer possible això, però
enmig d’aquest camí varen arribar les eleccions, va arribar un
moment de canvi i entenem que avui per avui aquesta qüestió
està a l’aire, aquesta qüestió no està concretada i la nostra
preocupació és que això es porti a terme. Tot aquest seguit de
coses que he comentat anteriorment, creim que molt rellevants,
no estan efectivament concretades, no estan planificades, no
estan establertes en el calendari en amb pressupost. Així també
ho vàrem expressar en el seu moment en el debat de
pressuposts, entenem que s’ha d’abundar en aquesta aplicació
en el futur.

Ens preocupa també que la Conselleria d’Esports i
Joventut..., entenem que és positiu que existeixi una conselleria
especialment dedicada a aquestes qüestions, però temem per
l’excessiva orientació d’aquesta conselleria a l’àmbit esportiu,
fins i tot que la joventut, els joves, siguin la germana pobra
d’aquesta conselleria. Veim cada dia planificacions, projectes,
realitzacions possiblement futures a l’àmbit esportiu, bones
intencions a l’àmbit esportiu, ja veurem quines es porten a
terme. Però no és així a l’àmbit juvenil, que passa desapercebut
i que no és altra cosa que objecte de crítica per part del Govern
actual, sense més solucions. Encara a dia d’avui no hem rebut
cap anunci en allò que fa referència a joventut i l’anunci que
pensam que seria oportú, seria necessari, seria l’aplicació d’un
Pla jove, que la Conselleria d’Esports i Joventut ha trobat...,
anava a dir als calaixos, però més concretament als arxius, ha
trobat damunt la taula per poder-lo aplicar. Estam preocupats
per aquesta qüestió, però ens preocupa l’àmbit juvenil, estam
preocupats per la continuïtat que pugui tenir una feina, una
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feina que va ser objectiva, una feina que va ser participativa i
tècnicament correcte, (...) dos directors generals que varen estar
al càrrec d’aquestes qüestions durant l’anterior Govern ho
varen fer possible.

Així arriba la proposició no de llei d’avui i que
essencialment vol instar el Parlament de les Illes Balears a
aprovar d’immediat un Pla jove, complet i que minvi l’efecte
dels principals problemes que afecten els joves de la nostra
comunitat. Vull destacar molt específicament tot allò que fa
referència a habitatge, tot allò que fa referència a educació i tot
allò que referència a lleure, temps lliure i que fa possible també
una major estructuració i una major dinàmica de la nostra
societat i per suposat, un futur millor per a totes les nostres
Illes. Per tots aquests motius, consideram fonamental que les
nostres Illes comptin amb aquest Pla jove, un pla que ja he dit
que està redactat, insistesc. Entenc que pugui ser revisat per
l’actual Govern, però que hauria de tenir també la màxima
unanimitat. Ens preocupa també per últim que no se’ns hagi
convocat en cap moment a l’únic partit de l’oposició, el Partit
Popular, per parlar d’aquesta qüestió, consensuar aspectes en
aquest sentit i per suposat donar continuïtat a aquesta feina,
però sobretot veure com on hem de caminar en aquest sentit. 

Tot aquest conjunt de preocupacions, aquest conjunt
d’inquietuds crec que es resumeixen amb aquesta voluntat
d’impulsar el Pla jove, insistesc, existent avui per avui, pendent
just de donar-li una darrera empenta i ens hi sumam i ens
posam a la disposició del Govern des del Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, jo em fixaré en la proposta concreta que fan vostès i en
primer lloc voldria mostrar el meu desacord en dues qüestions
de l’exposició de motius d’aquesta proposició. En primer lloc
la referència que fan vostès i cito textualment, “que el Govern
no ha duit a terme cap iniciativa relacionada amb aquest
colAlectiu”. Discrepo d’aquesta afirmació, crec que la política
juvenil té un caràcter transversal en les accions de Govern i no
fa falta que s’hagi dir aquesta acció és juvenil, perquè
efectivament vagi dirigida a aquest colAlectiu. Dic això perquè
quan aquest Govern desenvolupa polítiques educatives,
sanitàries, laborals o d’habitatge, per posar exemples, està fent
polítiques per als joves, tot i que no estigui aprovat un Pla jove.
Per tant, en primer lloc desacord amb aquesta afirmació. 

En segon lloc, vostè parla del caràcter pioner de la llei. Jo
no entraré a valorar sobre si això és molt valuós o no. Jo crec
que si és important fer una llei, el que probablement és més
important és implementar-la, desenvolupar-la i aquesta
exigència d’una aprovació immediata d’un Pla jove contrasta,
com vostè ha dit, amb la incapacitat del Govern anterior per
efectivament implementar un Pla jove. De fet, si miram la
història d’aquesta comunitat, l’únic Pla jove que es va fer

realment va ser durant la legislatura 2001-2004 i no eren vostès
els que governaven. Per tant, a la passada legislatura no se’n va
fer cap i varen ser 4 anys. Ara fa 8 mesos que estam en aquesta
legislatura i encara no s’ha fet aquest Pla jove que no vol dir
que no s’arribi a fer.

Per tant, fetes aquestes dues puntualitzacions pel que fa a
l’exposició de motius i entrant ja en la proposta concreta. A
nosaltres ens consta que la Direcció General de Joventut està
treballant en la posada en marxa d’aquest Pla jove. Ens consta
també que s’han produït contactes i reunions amb el Consell de
la Joventut, que s’han fet també reunions amb les diferents
direccions generals del Govern, atès justament aquest caràcter
transversal del que estava parlant. I ens consta que
efectivament, aquest Pla jove sortirà en algun moment. Ja ho he
fet en altres ocasions, quan vostès parlen de terminis, crec que
vostè diu “immediat o imminent aprovació”. Jo en aquest sentit
li vull donar un vot de confiança al Govern, sé que treurà un
Pla jove, sé que serà un bon Pla jove. Estic segura que tindrà en
compte les aportacions que es varen fer durant la passada
legislatura. I jo preferesc un bon Pla jove que no un Pla jove fet
a corre-cuita simplement per aprovar-lo. 

Per tant, li anunciam que no votarem a favor de la seva
proposició i que donam un vot de confiança a aquest Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup parlamentari tampoc donarà suport a aquesta proposició
de llei. Coincidim amb l’anterior portaveu que efectivament, el
Govern ha duit una iniciativa en aquesta matèria, que no hagi
aprovat un Pla jove no vol dir que el Govern estigui de mans
plegades i que no estigui realitzant una actuació important en
aquesta matèria i en aquest àmbit de la joventut. És evident i el
Partit Popular ho ha atacat en determinats moments, que fins i
tot la creació d’una Conselleria d’Esports i Joventut
singularitza la matèria i li dóna més capacitat de flexibilitat,
incidència i d’actuació. Almanco això és el parer del nostre
grup parlamentari. Per tant, només la creació de la conselleria
ja és una bona passa per singularitzar i centrar més la
preocupació sobre aquest àmbit de la societat que és la
joventut. Per tant, hi ha tota una direcció general i tot un seguit
d’organismes que estan fent una actuació important en aquesta
matèria. 

L’anterior Govern del Partit Popular va fer una llei, però no
va fer un pla. Efectivament, l’únic Pla jove que existeix és de
la legislatura 99-2003 i evidentment, no es pot dir que fos un
pla elaborat pel Partit Popular. Certament que el Partit Popular
la legislatura passada va fer passes interessats, aprofitables per
elaborar un nou Pla jove i que evidentment el pla anterior va
acabar l’any 2004 i per tant, és necessari fer-ne un de nou. Amb
això coincideix plenament el nostre grup parlamentari. Ara bé,
entenem que les passes donades pel Govern anterior no són
suficients per aprovar de manera immediata aquest Pla jove. Es



108 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 8 / 21 de febrer del 2008 

 

va fer un pla estratègic, s’ha fet un estudi sociològic i s’han fet
unes jornades de debat. Evidentment són coses importants, són
coses que s’aprofitaran per elaborar el nou Pla jove, però
entenem, la nova conselleria entén, els nous responsables de la
matèria entenen que fa falta més interlocució amb els agents
implicats i més interlocució amb tot el departament del Govern
que puguin tenir alguna cosa a dir i a decidir sobra aquesta
matèria. Per tant, és impossible que d’una manera immediata
s’aprovi aquest nou Pla jove, perquè es considera que no hi ha
la suficient informació, el suficient debat, la suficient
interlocució perquè es pugui fer de manera immediata. Una
altra cosa és que és evident que hi ha una intencionalitat i una
voluntat que efectivament, en un termini, no tan immediat com
el que marca la proposició no de llei aquest Pla jove sigui una
realitat i es pugui aprovar. 

De totes maneres, evidentment el Pla jove farà aportacions,
farà indicacions, farà suggeriments interessants en matèries
com les que assenyalava el portaveu del Partit Popular, en
matèria d’habitatge, en matèria d’ocupació, en matèria de
cultura, en matèria de subvencions. Evidentment, el pla pot fer
suggeriments. Lògicament però el pla no serà fonamental
perquè aquestes problemàtiques es resolguin. Efectivament,
com deia la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
són qüestions transversals, són qüestions molt difícil de
resoldre, que requereixen molts de recursos i que de vegades és
la mateixa societat qui ho ha de resoldre i que el pla
evidentment el que pot fer és marcar línies interessants,
aprofitables per intentar avançar en aquestes qüestions que
efectivament requereixen que l’administració dinamitzi per
aconseguir superar les problemàtiques existents.

Per aquestes raons el nostre grup parlamentari no donarà
suport a la proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
Primer de tot expressar la satisfacció perquè avui es debat un
tema important, com és l’àrea de joventut. Joventut implica
dinamisme, canvi, descobriment, innovació, modernitat, futur.
Legalment som joves fins als 31, en qualsevol cas res més
enfora d’excloure cap persona que se senti jove. Per tant, direm
que el jove és una persona que se sent jove. Alguns s’hi senten
abans, alguns d’ells deixen de sentir-s’hi abans i alguns més
tard. En qualsevol cas, el caràcter canviant i poc conformista de
la joventut implica que l’administració ha d’actuar
permanentment amb la joventut.

Creim que és necessari establir les bases i el marc perquè
els joves es puguin desenvolupar plenament com a ciutadans.
D’aquí la importància d’invertir en joventut, invertir en futur al
final. Hem de destacar la importància de la transversalitat, ja
s’ha fet avui horabaixa aquí de totes les polítiques que es facin
en matèria de joventut. Cada àrea de gestió de totes les
administracions tenen la responsabilitat de treballar amb els
joves i per als joves. En aquest sentit ens consta que la Direcció

General de Joventut ho ha fet ja durant aquests 8 mesos que du
governant, ha establert els contactes necessaris concretament
amb 34 direccions generals del Govern i molt especialment
amb el Consell de la Joventut de les Illes Balears, un òrgan
consultiu, del qual me’n consta que el portaveu del Partit
Popular en va ser membre. Per tant, el coneixerà bé.

No compartim en absolut la redacció que consideram
catastrofista d’aquesta proposició no de llei, més que de la
proposició no de llei, de l’exposició de motius. Creim que és
irreal, entre altres coses perquè com ja hem comentat sí que
s’han fet coses i sí que s’han establert contactes amb les entitats
que eren necessàries. Sempre es poden establir contactes amb
més entitats, evidentment, però és la prova que s’han establert
contactes. Durant la passada legislatura es va aprovar una Llei
de joventut, els altres portaveus no han entrat a valorar-la, jo sí
que ho faré en nom d’un ample espectre social que va estar
molt desacord amb aquesta llei perquè no havia estat
consensuada amb els agents socials perquè el caràcter
d’aquesta llei implicava un caràcter més restrictiu que pro-
actiu. Nosaltres pensam que la Llei de joventut hauria de ser
pro-activa.

Les actuacions de l’anterior Govern durant l’anterior
legislatura en relació a aquest hipotètic Pla jove que va quedar
frenat, es resumeixen en l’elaboració d’un Pla estratègic de
joventut de les Illes Balears que no va ser aprovat, amb un
estudi sociològic que va costar 30.000 euros fet l’any 2005 i
amb una jornada de treball sobre l’anomenat Pla estratègic,
concretament dia 7 d’octubre de 2005. Des del 2003 estam
sense Pla jove, l’anterior Pla jove vencia el 2004. Puc entendre
perfectament que el Pla de joventut no respongués a les
necessitats del Govern de l’anterior legislatura, però en
qualsevol cas va quedar aquest buit que no ha estat cobert en 4
anys. Podem concloure que realment que és cert que és
necessari restablir les polítiques de joventut. 

Tornant al Consell de la Joventut, el formen un total de 31
entitats juvenils en aquest moment, divers caràcter, de caràcter
universitari, sindical, polític, cultural. Tenir en compte les
demandes i necessitats dels joves és tenir en compte en
definitiva el Consell de la Joventut. Tenir en compte el Consell
de la Joventut és establir aquestes bases per elaborar un marc
propici per i al servei de la joventut, per interactuar en el món
jove abans d’imposar un marc normatiu. No podem elaborar un
Pla jove sense tenir una llei que satisfaci el sector.

En realitat de vegades dóna la impressió que el Consell de
la Joventut és el gran oblidat de la passada legislatura. Jo vull
recordar un fet que és molt gràfic, s’havien pactat unes
quantitats a l’anterior Conselleria de Presidència per fer un
congrés de la joventut i al final aquesta subvenció no va arribar
i el Consell de la Joventut no va poder dur a terme aquest
congrés. Va provocar una gran crisi dins el propi Consell de la
Joventut i que evidentment és un òrgan allà on hi conflueixen
diverses ideologies. Evidentment, donar la possibilitat
d’efectuar esmenes a una Llei de joventut que ara s’haurà de
modificar, no és facilitar ni molt manco la participació dels
agents socials implicats. Però sobretot la consulta i el suport
social permetrà elaborar un Pla jove consensuat i persistent en
el temps, que no depengui del Govern de torn, no ens podem
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tornar arriscar que un Govern canviï un Pla jove de bases
perquè no respongui als seus plantejaments.

Tornant a l’exposició de motius. La veritat és que no ens
agrada l’exposició de motius, com he dit, pel catastrofisme, no
creim que frases com “situació de mancança pel que fa a les
polítiques juvenils”, frases com “l’actual Govern segueix sense
escometre cap iniciativa”, crec que no ajuden en absolut al
debat i sobretot, la frase: “consideram que el període que el
Govern ha tengut és més que suficient per ja tenir un pla
elaborat”, quant durant 4 anys no hi ha hagut un Pla jove
elaborat, crec que és fins i tot de mal gust. Si ens referim a la
pròpia proposició no de llei, una frase que m’ha cridat molt
l’atenció és “un Pla jove complet que minvi l’efecte dels
principals problemes que afecten els joves de la nostra
comunitat”. En realitat es remarca únicament allò que és la
variable problema, es deixen sense tenir en compte variables
com poden ser les possibilitats, sensibilitats, inquietuds, o fins
i tot l’oci de l’aspecte jove.

Per tant, la veritat és que estam molt en desacord amb
aquesta proposició no de llei, tan en el fons com en la forma i
no la votarem a favor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. S’ha acabat el torn de fixació de posició.
Si vol fer ús de la paraula el Sr. Serra per un temps de cinc
minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Essencialment una vegada més ens
trobam en el Parlament de les Illes Balears amb una proposta
en positiu, amb ganes de treure una cosa que consideram
important i que tots els presents consideren important, el Pla
jove. Però amb una necessitat reiterada d’haver de trobar
excuses per dir que no, excuses constatables. Primera excusa,
davant del fet de dir no s’ha fet res fins ara, ningú dels presents
ha estat capaç de dir-me una sola actuació important que hagi
fet la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes
Balears, una ,ni una. Ens amagam darrera del que hauria de ser
un avantatge, ens amagam darrera la interdepartamentalitat, allà
on es parla de feina, d’assumptes laborals.

Mirin, no sé si s’ha fixat Sra. Suárez que en els darrers sis
mesos ha augmentat l’atur considerablement, més que en tota
la història dels darrers vuit anys, per no donar un altre termini.
Per tant, en temes de treball precisament no s’hi hauran posat.
En termes d’habitatges, l’única proposta rellevant del seu
Govern és fer habitatges en sòl rústic, és a dir, allà on hi ha
ametllers. Miri, no crec que sigui tampoc molt en la línia de la
voluntat dels joves, vostè m’ho podrà qüestionar, però és un
aspecte fonamental de la seva proposta quant habitatges, això
no sé si se solucionarà els aspectes que tenguin a veure amb la
joventut. Habitatges que haurien d’estar al voltant de 141.000
euros, dins els 15.000 euros bruts anuals dels que sol disposar
un jove, amb una taxa d’atur del 10%, que per cert li dic que ha
augmentat un 5% darrerament. Per favor, ho faci mirar.
Aspectes sanitaris, just darrera meu hi ha l’ex-consellera de

Salut i ella podria constatar perfectament el gran creixement de
llistes d’espera, supòs que la seva contribució a la
interdepartamentalitat a la joventut d’aquest Govern. 

S’ho facin mirar, la interdepartamentalitat que deia abans ha
de ser un avantatge i no ha de ser un inconvenient. No és una
forma d’excusar a cada un dels presents i a cada uns dels
governs que es fa una cosa o es fa l’altra, perquè algú ha fet
alguna cosa en temes de joventut. Aquí estam parlant d’una
altra qüestió ben diferent, estam parlant de crear una línia
vertebral, allà on d’allà emanin totes les polítiques de joventut.
No estam dient si algun espontani ha fet alguna al Govern i per
casualitat hi entraven temes de joventut, segur que trobaríem
algú, perquè sempre hi ha alguna actuació. Estam dient si són
coherents aquelles actuacions amb un pla pre-establert. No hem
tengut Pla jove en els darrers anys. Mirin, en els darrers anys
no hem tengut Pla jove perquè estàvem fent una llei i ho ha dit
el portaveu del Partit Socialista, primer era important tenir una
llei per després tenir un Pla jove. Precisament aquesta és la
feina que hem fet, no ho reconeixeran perquè no els pertoca. 

No es va fer un Pla jove en època del Partit Popular, la va
fer el pacte. Aquí sí que m’ha picat, dóna la casualitat que el
coordinador de la Comissió Interdepartamental de Joventut del
Partit Popular era jo i con estas manitas que els cucs s’han de
menjar, vaig redactar l’esquema i gran part del text que
justament després, amb faltes d’ortografia incloses, va copiar
el Govern del pacte. És perfectament demostrable perquè
encara ho tenc, ho guard com a gran record, aquell primer
esborrany que vaig pactar amb les associacions en aquella
època i que amb faltes d’ortografia incloses, es tornava passar
a les associacions dos mesos més tard d’haver-hi el canvi de
Govern. Curiosa casualitat i curiós problema.

També li recordaré que en aquella època es va fer un estudi
sociològic de joventut, que no s’havia fet en tota la història de
la democràcia en aquesta comunitat autònoma, per cert jo
mateix com a Vicepresident del Consell de la Joventut vaig
tenir oportunitat de participar-hi i de determinar les preguntes.
No s’havia fet mai en aquesta comunitat autònoma, també
coincidirà amb mi que era imprescindible fer aquest estudi
sociològic abans que fer precisament aquest Pla jove i que
efectivament, el Partit Popular va impulsar en el seu moment i
el Govern del pacte va copiar. Si vol les proves, demani-me-les,
les hi faré arribar alegrament i a més amb tota satisfacció per
part meva. Per tant, no cerquin excuses perquè excuses en
podrem trobar tantes com vulguem.

Me parla de donar un vot de confiança al Govern. Miri, vots
de confiança els que vulgui, però realitzacions també ens
vendrien molt bé i si vostè diu que ha de basar-se en actuacions
d’altres conselleries, tampoc anam pel bon camí perquè li puc
assegurar que tampoc s’ha donat la casualitat de trobar-les.

La creació de la conselleria ha estat bona idea, sí, però miri,
justament no hem trobat cap anunci que faci referència a
joventut, just es parla d’esports i ens preocupa. El portaveu del
Partit Socialista deia que era important que parléssim en aquest
Parlament de la joventut, aquí hi coincidim perfectament, però
els deman senyors portaveus que siguem seriosos. És a dir,
digui’m una sola actuació que hagi fet la Direcció General de
Joventut? Una sola. Si em parla de donar suport a
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l’associacionisme juvenil i em parla del Consell de la Joventut
jo li donaré una sola dada. El Partit Popular va fer possible un
20% de creixement en el pressupost ordinari del Consell de la
Joventut i aquest any ens hem trobat la sorpresa que no creixia
ni l’IPC. Vostès, que donen suport a un Govern, que no ha
donat ni l’IPC del pressupost ordinari del Consell de la
Joventut de les Illes Balears ens han de venir a dir a nosaltres,
que el vàrem augmentar quasi un 20%, que no donam suport a
l’associacionisme juvenil? És tremend. Això sí, estan d’acord
en donar una subvenció aleatòria, graciable al Consell de la
Joventut, ja sigui per fer un congrés o sigui una altra cosa. Miri,
jo que he estat Vicepresident del Consell de la Joventut li puc
dir que em donin pressupost ordinari per fer allò que el Consell
de la Joventut consideri oportú en l’exercici de les seves
competències, que no em vengui a donar subvencions d’una
cosa o d’una altra, perquè a vostè li interessa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President, només dos segons més. Ha de decidir
el seu futur el President del Consell de la Joventut, a qui crec
que s’ha donat el tractament que correspon, s’ha fet la feina que
corresponia i entre altres coses coneixien aquesta llei. Estarem
més d’acord, estarem menys d’acord, però oportunitat
d’assabentar-se’n i fer feina conjuntament li puc assegurar que
la varen tenir en el seu moment.

Per últim vostès en general parlen d’una visió catastrofista,
no, permeti’m que sigui una visió realista. La visió realista seria
que avui venguessin al Parlament amb una proposta, amb una
transacció, si hi ha alguna qüestió de la proposició no de llei
que els hem presentat, transaccionin. Si vostès no estan d’acord
amb els terminis, transaccionin, si no estan d’acord amb el
contingut, transaccionin, proposin i ja en xerrarem. Vostès han
vengut amb l’encàrrec de dir que no a la proposta del Partit
Popular i res més. I això sí que és un perjudici per a la joventut
de les Illes Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 123/08.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei,
6 vots a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 437/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució dels
fons de suport a l'acollida i integració dels immigrants i la
dotació de mitjans per controlar les nostres costes.

Passam, idò, tot seguit, al segon punt i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui, consistent en la proposició no de llei
RGE núm. 437/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

sobre distribució dels fons de suport a l’acollida i la integració
d’immigrants, i la dotació de mitjans per controlar les nostres
costes.

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Pastor per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, presidente. Gracias, señores y señoras diputados.
Bueno, una vez más desde el Grupo Parlamentario Popular que
consideramos que todas las comunidades deben ser atendidas
sin ningún tipo de diferenciaciones, sobre todo cuando se trata
de apoyar y de dar las medidas, las ayudas necesarias en
materia de integración y cohesión, ya que las personas deberían
ser siempre el motor que movieran las actuaciones de gobierno
y las políticas que éstos deberían aplicar y no otra clases de
intereses.

Por ese motivo y continuando con la tarea que en un día nos
pusimos desde la anterior legislatura, desde entonces la
Consejería de Inmigración y Cooperación, ante las autoridades
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como
también ante la secretaria de Estado, para que el Gobierno
central considere a nuestra comunidad condiciones de régimen
especial en la distribución de fondos de apoyo a la acogida e
integración de emigrantes y para el refuerzo educativo de los
mismos. 

Hasta el momento nuestra comunidad, que es la que tiene
uno de los porcentajes más altos de inmigración de toda
España, inmigrantes que son permanentes, no están en una
situación de transitoriedad, como pasa en muchas otras
comunidades de nuestra geografía, que reúne características
extraordinarias consideradas dentro las condiciones para ser
tratada como un régimen especial, debido a que tiene la doble,
la triple insularidad, y la consideración como frontera, como
viene siendo en otras comunidades que reciben fondos para
ello, por ejemplo la de Madrid, por el Gobierno central,
estamos convencidos de que el Gobierno de las Islas Baleares
debe seguir reivindicando los derechos de esta comunidad, ya
que es imposible negar la complejidad añadida de una
comunidad con esa triple insularidad y que es un hecho
geográficamente innegable, como también es imposible negar
la realidad de que somos una comunidad autónoma en situación
de frontera, tanto por su aeropuerto internacional, y a la prueba
también de que somos una frontera pues las últimas
embarcaciones, pateras, que han venido llegando en estos
últimos tiempos a nuestras costas, que provienen especialmente
de África. En todos estos casos fueron detectadas estas pateras
por civiles, nunca por..., por las Fuerzas de Seguridad del
Estado, porque realmente no están provistas de los medios
necesarios para que esto sea posible. Por lo tanto no responde
a la necesidad que necesita Baleares.

Nuestra comunidad cuenta con más de 1.400 quilómetros de
costa y las fuerzas del Estado han de ser dotadas con los
instrumentos necesarios para su efectiva labor, ya que no basta
con la excelente calidad humana que éstos tienen, sino que
necesitan de estos medios que hemos dicho antes tecnológicos
para hacer frente a la detección a tiempo de estas
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embarcaciones. La verdad es que ya va siendo hora y creo que
es una cuestión en la que todos debiéramos estar de acuerdo,
porque es una cosa que preocupa especialmente a los
ciudadanos.

Por todos estos motivos hoy el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente proposición no de ley: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de las Islas
Baleares a tomar las medidas necesarias para que el Gobierno
de España reconozca las situaciones de régimen especial de
nuestra comunidad autónoma, como son la triple insularidad y
la posición de frontera a la hora de distribución de fondos de
apoyo a la acogida y a la integración de inmigrantes, así como
el refuerzo educativo”. Y por otra parte que el Govern de las
Islas Baleares también inste al Gobierno central a atender con
las dotaciones necesarias a nuestra comunidad para la
protección de nuestras costas, con la consideración de frontera.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per un torn de fixar posicions per part
del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
Sra. Pastor, bé, un prèvia pel que fa a l’exposició de motius i en
concret a la frase en la qual vostès diuen que les persones
haurien de ser el motor que ha de moure l’acció de govern i no
respondre a interessos d’altre tipus, o una cosa així. Bé, jo li
vull dir que jo crec que aquest govern ho té prou clar, i és una
de les raons per la qual nosaltres donam suport a aquest govern.
Per tant en aquest cas no és un desideratum, no és “hauria de”,
sinó que realment aquest govern ho fa. I li he de dir que jo no
tenc tan clar que altres governs del Partit Popular hagin tingut
tan clar que l’interès general havia d’estar per damunt dels
interessos particulars, i estic parlant de la passada legislatura,
estic parlant de Balears en general i d’Eivissa en particular.

Centrant-me ja en el contingut de l’exposició, jo he de
reconèixer que a mi em sembla molt confusa l’exposició de
motius. No he arribat a tenir clar, fins que arribo quasi a la
proposta, què és el que es vol dir, però jo crec que parla de dos
temes diferents, i a aquest respecte li donaré la meva opinió.
Bàsicament es parla de finançament i es parla d’immigració.

Pel que fa al tema del finançament vostè fa referència a això
del règim especial. En principi no sabia si es referia al REB,
parla d’insularitat, parla de triple insularitat... Bé, jo no tenia
molt clar què volia dir però sí que crec que aquests conceptes,
tant el concepte d’insularitat com el concepte de règim especial
de Balears, estan recollits a l’Estatut. Per tant no fa falta parlar
d’immigració o no fa falta fer una referència concreta a aquests
temes quan es parla d’immigració, sinó que jo crec que el que
fa falta és desenvolupar l’Estatut, donar compliment als
mandats estatutaris. I dic tot això perquè en el fons del que
parlam és, com sempre, de l’insuficient finançament d’aquesta
comunitat, i quan arribam a aquest punt -ho hem vist des del
començament de legislatura, per no anar més enrere- jo crec
que les diferències entre el Grup Popular i el nostre grup són

evidents. Quan parlam de finançament nosaltres no feim més
que reclamar que aquest sistema de finançament es canviï per
part del Govern central, mentre que el PP no ho té gens clar, i
faré una menció a una cosa d’actualitat: ahir mateix vostès van
tenir la presència del seu líder Rajoy, una bona oportunitat per
haver comentat que estava disposat a modificar el sistema de
finançament si arriba a ser president del Govern, cosa que jo
crec que és francament improbable, i no ho va fer. Per tant
podem demanar més fons, però jo crec que començaria o que
hauríem de començar per arreglar (...).

Pel que fa al tema d’immigració sí que aquí m’agradaria dir
unes quantes coses perquè, clar, la diferència de concepció del
que és la immigració entre el Grup Popular i el nostre, aquí ja
la diferència és simplement aclaparadora. Vostè dedica una
línia a parlar del suport a l’acollida i a la integració
d’immigrants, i en dedicat tretze a parlar de la necessitat
d’augmentar les dotacions de seguretat davant el fenomen
immigratori. Què passa?, el que passa és que per al PP, per al
seu grup, la immigració és fonamentalment un problema de
seguretat que es resol amb augment de les Cossos i les Forces
de Seguretat i amb contractes, entre cometes, i no entraré en
aquesta qüestió, ja saben vostès de què estic parlant. Per a
nosaltres parlar d’immigració és parlar d’una altra cosa: és
parlar d’una realitat que s’ha d’abordar mitjançant polítiques
d’integració, i que s’ha de valorar, per damunt de la condició
d’immigrant, la condició de ciutadà amb drets i amb deures,
perquè quan parlam d’immigració i quan parlam d’immigrants
en aquesta comunitat estem parlant d’una persona de cada cinc,
en aquesta comunitat; estem parlant d’una persona de cada
quatre a les Illes Pitiüses, estem parlant d’un percentatge de
treballadors que arriba -i parlo de memòria- al voltant del 18%
dels treballadors d’aquesta comunitat, i això per a nosaltres és
parlar d’immigració.

Pel que fa al control de fronteres nosaltres estem prou
tranquils, perquè pensam que existeixen mitjans humans i
mitjans tècnics perquè aquest tema estigui, diríem, controlat, i
això, francament, no ens resulta una preocupació.

I quan parlam de polítiques d’integració nosaltres observam
que aquest govern ho està fent bé, i només assenyalaré tres
titulars que estan agafats dels diaris dels darrers dies i que
reflecteixen què és la immigració per a aquest govern i per als
grups que donam suport a aquest govern. Dia 20 de febrer: “El
Govern destina 2,8 milions d’euros a projectes d’integració
d’immigrants”; dia 2 de febrer: “La conca mediterrània del sud
i Amèrica llatina seran objectius de l’ajuda del Pla de
cooperació, països dels quals prové la majoria dels
immigrants”; dia 23 de gener: “Assumptes Socials promou
l’accés de la immigració a la Universitat”. Etcètera, etcètera.
Per això per a nosaltres això és parlar d’immigració, i només
faré una breu referència a què era immigració per al govern
anterior, i dic que només faré titulars i no entraré a aprofundir.
Crec que no fa falta recordar què passava amb el finançament
de les cases regionals, què passava amb les depuradores
inservibles a ONG ultracatòliques, què passava amb la
desviació de milers d’euros que anaven dirigits a programes de
cooperació d’ONG i després es desviaven cap a altres
objectius.
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En conseqüència només, ja per acabar, li ofereixo dues
reflexions: una, el seu discurs -el discurs del seu grup, no el seu
concret, Sra. Pastor- el discurs del seu grup sobre immigració
és molt possible que els doni vots, però el que fa és trencar la
convivència; segona reflexió: Balears necessita millorar el seu
finançament no només per a això que demanen vostès sinó per
al conjunt de les Illes Balears, i convindria que fessin una
reflexió dins el seu grup i, a més, que ho diguessin al seu líder
i als seus caps de Madrid.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup parlamentari coincideix amb la proposició no de llei en el
sentit de reflex d’una realitat existent i que consideram que
efectivament és així. Aquesta realitat és que les Illes Balears
són la nacionalitat, la comunitat autònoma amb un percentatge
més alt de població immigrants, i és evident que aquest
percentatge més alt de població immigrant genera un costos en
els serveis que presten les diverses administracions que actuen
a les Illes Balears evidents; per tant també molt especialment
al Govern de les Illes Balears, sigui en matèria sanitària, sigui
en matèria d’educació, sigui en matèria de serveis socials, etc.,
etc. Per tant coincidim amb aquesta realitat.

El que succeeix és que el remei, en els remeis que se’ns
proposen, no hi coincidim gens, i per tant no podem donar
suport a la proposició no de llei. Consideram que continuar
reclamant a l’Estat un règim especial que després el mateix
partit que ara ho reclama, quan governa a Madrid, no posa en
pràctica aquest règim especial, no és útil, no és eficaç i no té
sentit, és fer retxes dins l’aigua. Del que es tractaria a
l’entendre del nostre grup parlamentari és d’aconseguir que la
matèria d’immigració fos parcialment transferida a les
comunitats autònomes amb les corresponents dotacions
pressupostàries a fi i efecte de fer front a aquestes necessitats
que hem anat enumerant.

I en relació a un altre remei que se’ns proposa, i molt
concretament a un cert alarmisme que es vol crear per part del
Grup Parlamentari Popular o per part del Partit Popular, al
nostre mode de veure i en la nostra opinió, en relació a
l’arribada d’embarcacions amb immigrants, evidentment
nosaltres no ens volem apuntar a aquest alarmisme que s’està
difonent per part del Partit Popular. És evident que a totes les
comunitats autònomes hi ha immigració ilAlegal, això és una
realitat constatable; segurament a les Illes Balears aquest
percentatge d’immigració ilAlegal pot ser fins i tot més alt que
altres comunitats autònomes, però també crec que és evident i
indiscutible que la major part d’aquesta immigració ilAlegal no
entra a les Illes Balears a través d’embarcacions, a través de
pasteres, etc., etc. Focalitzar el problema de la immigració en
aquestes pasteres és intentar fer partidisme d’una qüestió molt
delicada i on ens jugam bona part del futur colAlectiu. Per tant
és evident que el gran problema és l’arribada d’immigració

ilAlegal a través de l’aeroport, aquest el problema més real, en
podem discutir, però el que ho farà el nostre grup parlamentari
és apuntar-se a l’alarmisme del Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei que ara
ens ocupa pareix que s’emmarca dins una tipologia que ja és
una tipologia característica de les PNL, de les proposicions no
de llei que presenta el Partit Popular, que és la d’instar el
Govern a demanar més finançament a Madrid. Nosaltres en
principi demanar més finançament a Madrid ja ens va bé, i en
aquest sentit, tal com ha fet el portaveu anterior, nosaltres
també podem retreure el nostre historial de tenir una posició
clara en el sentit de demanar no només més finançament sinó
un altre sistema de finançament que resolgués aquest problema
de la mancança històrica de manera definitiva. Per tant demanar
més finançament ens va bé. 

Ara, ens crida l’atenció que aquesta sigui la posició del PP,
primer perquè xoca o topa, entenem nosaltres, amb el que han
manifestat els seus dirigents, i en aquest sentit hi ha
posicionaments clàssics, com el de Rodrigo Rato, que va venir
al fòrum Formentor a dir què era això que les Balears
demanassin més finançament, tan bé com vivíem, i fa poc el Sr.
Pizarro, que va dir que això de finançar en funció de la
població, que ell no hi estava d’acord perquè ell era de Teruel
i Teruel tenia molt poca població i per tant en això no hi estava
d’acord.

Més greu encara que no coincideixi amb les manifestacions
és que no coincideix amb la pràctica de quan ells governen.
Aquí quan ha governat el Partit Popular a Madrid la nostra
situació pel que fa al finançament no ha millorat, i en aquest
sentit jo vull recordar transferències que han vengut aquí molt
mal dotades quan governava el Partit Popular a Madrid, com
són les d’educació i com són les de sanitat. Les d’educació
especialment important en aquesta matèria, perquè ja, tractant
immigració, una de les primeres coses que requeriria la
immigració és que hi hagués un finançament molt més gran per
a l’educació perquè en el camp de l’educació és allà on la
immigració planteja reptes molt importants. 

Per tant respecte d’aquesta qüestió el que jo faria és
denunciar una mica aquest doble llenguatge del Grup Popular.
I dir-los una cosa: el proper dia 9 de març hi ha eleccions
generals. Si s’esdevingués que el proper president del Govern
espanyol fos del Partit Popular, cosa que nosaltres no desitjam,
lògicament, nosaltres vendrem aquí i els ho recordarem, eh?; “i
els doblers per a un pla d’ocupació?”, “i els doblers per al
ferrocarril?”, “i els doblers per a l’atenció a la immigració?”.
Els ho direm i esperam que després arribin i a més arribin de
manera ràpida i de manera diligent. Ho dubtam, de totes
maneres ho dubtam però tant de bo que m’equivoqui.
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I respecte de la qüestió d’immigració jo crec que, com
tantes altres coses, és una qüestió en què efectivament fan falta
més recursos i fa falta també fer les coses bé. En aquest sentit
nosaltres la legislatura anterior, per exemple, amb els mateixos
recursos haguéssim fet una altra política d’immigració.
Nosaltres pensam que la política d’immigració no és fer una
política de clientelisme cap a cases regionals, i en aquest sentit
no només és qüestió de tenir més recursos sinó d’administrar-
los bé. I també en la línia del que han dit els portaveus anteriors
tenim una altra posició de fons, una altra posició filosòfica com
abordar la matèria de la immigració que la que sembla informar
aquesta proposició no de llei, amb aquest èmfasi que es fa
sobre la qüestió de la seguretat i sobre l’enfocament de la
seguretat. A més que aquí també hi ha un doble llenguatge,
perquè en la seguretat ja s’està dotant millor i ja s’estan
millorant les dotacions, cosa que (...) el Partit Popular; el Partit
Popular, amb aquesta filosofia d’estalviar despesa pública,
també l’estalvia en cossos de seguretat, i quan el Partit Popular
ha governat a Madrid també s’han reduït dotacions policials
perquè també vol estalviar despesa en aquest aspecte de la
seguretat.

 Per tant nosaltres no volem votar amb el Partit Popular una
proposta que entra en contradicció amb el que ells fan quan
governen, no volem votar una proposició no de llei que faci
entendre que la política d’immigració és una qüestió sobretot
de patrulleres i de radars; efectivament, també ja s’ha dit, els
immigrants que puguin arribar aquí per pasteres, per
embarcacions ilAlegals a la costa sempre seran una mínima part
dels que hi ha en total, i per tant crec que és una anècdota que
s’utilitza interessadament per fomentar aquesta por a
l’immigrant de manera electoralista. Per nosaltres l’èmfasi ha
d’estar en l’acollida, l’èmfasi ha d’estar en la consideració
d’aquestes persones com a subjectes de drets, aquestes
persones que no oblidem que estan suportant sectors sencers de
la nostra economia -el sector del servei domèstic, de l’atenció
a les persones grans, de la construcció, de l’agricultura-; per tan
nosaltres pensam que hi ha una certa hipocresia en aquest
discurs de dir “no en volem d’ilAlegals” i tal i tal, quan tots
sabem que si això s’aplicàs estrictament hi ha sectors sencers
de la nostra activitat que caurien en picat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, podem començar dient que
procurar la integració social dels immigrants i l’esforç educatiu
d’aquestes persones ha estat un dels puntals de la política social
del govern socialista. Crec que ningú no pot titllar l’actual
govern de l’Estat de no fer feina en aquesta matèria, més bé tot
al contrari, donada la profusió de resolucions dictades en
aquests últims quatre anys i donada la desmesurada diferència
de diners destinats a aquesta tasca.

Com recordava recentment a un ple d’aquest parlament el
president Antich, durant el govern del Sr. Aznar varen entrar a

Espanya 700.000 immigrants, i quan va arribar el govern
socialista es va trobar que el govern del Partit Popular no havia
fet res i que no havia destinat cap sou a ordenar aquesta
situació. Així ha estat un govern precisament socialista el que
ha creat el Fons de suport a l’acollida i la integració
d’immigrants, concretament l’any 2005, havent-se passat en
tant poc temps de 7,5 milions d’euros a 200 milions per a l’any
2008. 

Simplement aquesta diputada vol fer referència a aquestes
dades perquè serveixin com a introducció i perquè volem
subratllar quins són els antecedents de la situació actual perquè
ningú no oblidi quin ha estat el Govern que ha emprès
polítiques pràctiques i dotades econòmicament en relació al
tema de la immigració, de la integració del immigrants i demés
de temes annexos.

A mi també, iguals que als altres companys, m’ha sobtat un
poc l’exposició de motius. Mescla dues coses que són totalment
distintes i crec, amb tot el respecte, que és una equivocació
mesclar les dues coses que apareixen a l’exposició de motius de
la proposició no de llei. Parlar de seguretat relacionada amb
immigració, encara que no es digui clarament pareix que es
criminalitza la immigració, creim que això sincerament no és el
camí a seguir. 

Però bé, en relació a la concreta proposició no de llei i les
dues qüestions a què hem fet referència, en relació al primer
punt hem de dir que de fet ja s’han iniciat conversacions amb
la Secretaria d’Estat per la Immigració per solAlicitar un
millor..., un augment, diguéssim, de la dotació econòmica
provinent del fons, i així com a reforç educatiu, en base al
percentatge de persones estrangeres no comunitàries, a la
insularitat i a l’existència de dues llengües oficials, que
evidentment afecta especialment al sistema educatiu. És a dir,
ja s’està fent feina en aquest sentit. També aquestes solAlicituds
a què es fa referència en el primer punt de la proposició no de
llei varen ser exposades a la darrera reunió del Consejo
Superior de Política de Inmigración celebrat el 5 de febrer del
2008; és a dir, tal i com ha fet referència la diputada d’Eivissa
pel Canvi, el Govern de l’Estat espanyol ja està treballant en el
nou model de finançació de la comunitat autònoma, l’Estatut
d’Autonomia reconeix la necessitat de tirar endavant el règim
especial per a les Illes Balears, i evidentment aquest és un
extrem que s’haurà de negociar la propera legislatura quan
estigui constituït el nou govern d’Espanya.

Per aquests motius que acab d’exposar votarem en contra
del primer punt. I en relació al segon punt, que volem insistir
que dins el respecte no compartim aquesta mescla de coses dins
aquesta proposició no de llei, però bé, abordant el segon punt
podem dir que, en relació als efectius de les Forces i els Cossos
de Seguretat de l’Estat, en aquesta legislatura s’ha fet un
increment substancial en els seus efectius a Balears en més de
700, el que representa un augment d’un 28% en relació a
l’anterior legislatura; a més s’han posat en marxa grups
operatius especials, com és l’evidentment necessari de la lluita
contra la delinqüència organitzada, que abans no existia a
Balears. També s’està en procés de millorar substancialment els
mitjans de què disposen les forces de seguretat, la flota de
vehicles s’ha anat renovant de manera important i la Guàrdia
Civil ja compta amb dues noves llanxes, una de les quals està
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equipada amb radar i amb detector de calor i, a més, s’han dotat
de dos nous radars mòbils, i s’està en procés de licitació d’un
fix a Eivissa i un altre a Menorca.

Evidentment estic simplement..., evidentment aquestes
dades són dades positives, són dades que s’han de tenir en
compte en relació a aquesta evident millora d’efectius i de
mitjans per les Forces i els Cossos de Seguretat, però
compartim amb el portaveu que m’ha precedit que el tema
d’immigració no és parlar només, ni molt menys, de llanxes i
de radars, sinó que evidentment és una cosa molt més ampla i
sempre prioritzant la persona. Llavors també per les raons
exposades votarem també en contra del segon punt de la
proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Acabat el torn de fixació de posicions,
si vol fer ús de la paraula, Sra. Pastor, per un temps de 5
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, quiero empezar
diciendo una cosa que he dicho siempre cuando me ocupaba de
la inmigración y ahora que también pues gracias a Dios
también me sigo ocupando de la inmigración. Lo primero, que
la inmigración no es un problema, lo he dicho muchas veces, lo
voy a seguir diciendo siempre porque creo firmemente que no
lo es; por lo tanto que no nos acusen de lo que no somos
porque no es así. Pero cuando decimos que necesitamos más
medios yo creo que nadie en su sano juicio puede negar que los
necesitamos; si no que baje a la calle y se entere, y verá como
termina convenciéndose, y mucho menos cuando, debido a
estas barcas que salen de sus países de origen para venir al
nuestro pues llevamos 8.000 personas que mueren en el mar y
que debiera sonrojarnos a todos. Por lo tanto políticas de
apoyos para hacer esas políticas de codesarrollo necesarias y
también para dar todos los medios suficientes para que eso no
se produzca. Eso es una tragedia que la verdad es que todas las
personas que creo que estamos aquí y que debemos sentir que
no debe ser así.

Por otra parte no quiero entrar al trapo de algunas
afirmaciones que se han hecho aquí, porque realmente no voy
a mirar al pasado, voy a mirar al futuro, que creo que es como
se deben mirar las cosas y hacer política en función de eso. Por
lo tanto mezclar casas regionales me parece que es conocer
muy poco a las casas regionales, a quien ha llevado las casas
regionales y a quien no se ha ocupado de inmigración, y la
función que desempeñan tanto las casas regionales como la que
conoce muy bien a las casas regionales. Por lo tanto primero
hay que conocer el tema para poder hablar tan gratuitamente de
estas cuestiones.

El tema depuradora.  Mire, señora, no voy a entrar al trapo,
tampoco, pero lo único que hizo la Consejería de Cooperación
en su momento fue dotar a la Agencia del Agua para que esta
depuradora llegara a Perú, y lo único que tenía que estar es
funcionando y que se ocuparan de que funcionara. Por lo tanto
me parece que no viene al caso.

Veo que funciona una cosa muy bien, ahora, con la
inmigración, y es el Casal de Inmigrantes que pusimos nosotros
en funcionamiento. Fuera de ahí la verdad es que me llegan
cosas que podría extenderme muchísimo aquí hoy pero que no
voy a entrar al trapo tampoco.

Alarmismo social por lo tanto ninguno. Lo único que
queremos es que nuestras fuerzas de seguridad estén dotadas
como están dotadas pues otras comunidades españolas, y no es
así porque cada vez que se han descubierto estas pateras ha
sido por la colaboración ciudadana, cosa que creo que sabe
todo el mundo, ¿no? 

Con referencia a la ayuda para la integración, pues miren,
yo lo único que les puedo decir que en esta comunidad, que
somos más de un millón de personas, 1.000.100, pues 180.000
son ya de otra nacionalidad. Por lo tanto creo que necesitamos
mucha ayuda porque estamos a la cola de la ayuda que reciben
todas las comunidades españolas, pero todas. Aquí recibimos
56 euros por inmigrante cuando el resto del Estado español, el
máximo, llega a 180 euros. No queremos a lo mejor tanto, pero,
por lo menos la media nacional. Creo que es una cosa que nos
convendría a todos porque nadie a estas alturas desconoce la
gran problemática que tenemos para dar información suficiente,
integración a todas estas personas que han elegido esta
comunidad para vivir. Por lo tanto, creo que no apoyar esto...,
en fin, una vez más puedo saber que al Gobierno actual le
cuesta apoyar una proposición no de ley de la oposición, pero
hay cosas que, realmente, nos deberían unir mucho más a todos.

Tenemos una inmigración de más de siete puntos por
encima de la media nacional y no nos asusta la inmigración
para nada, lo único que queremos son medios para poder
integrarla cada día más. Por tanto, esto es lo que hemos
pretendido con esta proposición no de ley que,
desgraciadamente, tenemos que oír, una vez más, que no se va
a apoyar.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 437/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor; 9 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm.437/08.

Una vegada exhaurit l’ordre del dia d’avui, no havent més
temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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