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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Antoni Serra.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Antònia Gener substitueix Cristóbal Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Idò si no hi ha més substitucions, passarem al primer punt de
l’ordre del dia d’avui consistent en el debat de les preguntes
amb RGE núm. 1232, 1233, 1234, 1235 i 1236/09. Assisteix la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’Hble. Sra.
Josefina Santiago i que ve acompanyada del Sr. Antoni
Ballester i Munar, cap de Secretaria.

I.1) Pregunta RGE núm. 1232/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descomptes aeris i marítims.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 1232, sobre
descomptes aeris i marítims intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Sra. Encarnación Pastor per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Saludo a la Sra. Consejera y a su
acompañante. Señoras y señores diputados, quiero preguntar a
la Sra. Consejera de Afers Socials, Promoció i Immigració ¿va
a tomar alguna medida de ayuda para los niños de padres
inmigrantes sin descuentos aéreos, para que tengan las mismas
ayudas en viajes culturales, lúdicos, formativos que se han
organizado en colegios o entidades institucionales?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula.

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

En principi, dins aquest pressupost del 2009 la Conselleria
d’Afers Socials no té previst prendre cap mesura d’ajuda perquè
els nins de pares immigrants tenguin dret a descomptes aeris i
marítims per a viatges que puguin organitzar les escoles, o
entitats institucionals. El tema dels descomptes aeris i els
descomptes en general de viatges, és una competència del
Govern central.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sra. Consejera, el bienestar de
los niños, sus derechos es casi nuestra razón de ser, de toda la
sociedad, los padres, de las personas con sensibilidad. Trabajar
para que sus derechos sean reconocidos es una realidad que en
España y en todos los países del mundo, sin distinción de
nacionalidad, origen, o religión. La educación, la prevención, la
lucha contra el tipo de maltrato, la protección de los menores,
los más vulnerables en este caso. El fomento de la participación
infantil, la educación en valores, como son la tolerancia y la
solidaridad, son principios que debemos defender, que vamos a
defender sin reparo desde el Grupo Parlamentario Popular.

Creemos, Sra. Consellera, que usted también los va a
defender, no nos cabe ninguna duda. No puede usted consentir
que se den situaciones de desigualdad entre los niños y para ello
estamos seguros de que usted tomará las medidas adecuadas,
destinando los recursos necesarios para que los niños de los
padres inmigrantes que no tienen derecho a descuentos aéreos
disfruten en igualdad de oportunidades, igual que los demás
niños. Lo contrario, Sra. Consellera, sería discriminación, en
este caso -como hemos dicho antes- contra los más vulnerables.

Hable usted con el ministerio, haga que se le caiga la cara de
vergüenza y explíqueles las situaciones que se dan en Baleares
con estos niños, cuando en los colegios, en los clubes
deportivos, en las asociaciones que promueven eventos lúdicos
con los niños, y después que se les reconozcan los derechos y
tengamos la financiación para que estos derechos no se violen,
a lo mejor podemos dictar leyes de justicia social y que éstas no
queden en papel mojado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica li contesta la
Sra. Consellera.

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

Efectivament, estic d’acord amb vostè que la població
infantil ha de ser un objectiu prioritari per a qualsevol govern.
I la futura llei de serveis socials, si s’aprova en el Parlament,
efectivament un dels seus articles estableix que ha de ser un dels
objectius prioritaris de qualsevol govern.
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El tema de les activitats extraescolars que es produeixen en
els instituts o les escoles, efectivament pot generar una situació
de discriminació perquè no estan subjectes a allò que seria
l’obligatorietat, per tant, el que s’ha de finançar per part de les
administracions públiques. Jo el que li puc dir és que això no
només afecta el colAlectiu de menors d’origen immigrant, també
de vegades hi ha situacions de precarietat econòmica, de
vulnerabilitat econòmica de nins nacionalitzats o nascuts a la
nostra comunitat autònoma que tampoc poden no accedir a
aquestes activitats, viatges especialment, fins i tot excursions o
sortides més limitades territorialment per manca de recursos
econòmics dels pares, que seria aquest cas, perquè a més
s’agreuja.

És una situació que efectivament, s’hauria d’intentar
regularitzar, primer des de les escoles, proposant activitats allà
on hi puguin participar tots i que no generin elements
discriminatoris, creant activitats que se puguin reforçar des dels
propis instituts, crear fons de solidaritat a través d’altres àrees,
i sens dubte moltes vegades es fan ajudes i beques per a
aquestes situacions. No se paga directament el descompte, però
sí es fan beques a través dels serveis socials.

Sra. Pastor, hi ha moltes desigualtats en aquest món i els
governs el que han de fers sobre els recursos i les necessitats és
establir prioritats. Però per a la Conselleria d’Afers Socials
aquesta no és una de les prioritats que té en aquest moment dins
allò que seria la seva plataforma d’intencions per a aquesta
legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1233/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subsidis en el país d'origen.

Per formular la pregunta RGE núm. 1233/09, sobre subsidis
en el país d’origen, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consejera. Por lo
menos cuando la Sra. Secretaria de Estado, Sra. Rumí, hace esas
declaraciones de que va a retirar los fondos para inmigrantes
porque van disminuyendo, por favor, recuérdele que son bien
necesarios para terminar con esas desigualdades de las que
hemos hablado antes.

Y ahora le preguntaría, Sra. Consellera, ¿qué opinión le
merece a la consejera de Afers Socials, Promoció i Immigració
que 100.000 inmigrantes se puedan acoger al subsidio de
desempleo en sus países de origen? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Des del Govern de l’Estat, efectivament,
hi ha una proposta de retirada del fons d’immigrants que en
aquests moments s’està replantejant perquè totes les comunitats
autònomes han presentat la seva disconformitat en relació amb
aquesta retirada. En aquest moment el Govern central se
planteja retornar el fons inicial que es va aprovar en el Consell
Territorial, allà on hi havia presència del Govern i de totes les
comunitats autònomes.

Davant la insistència i la petició que ha tengut aquest
govern, s’ha reconegut per primera vegada en aquest fons
d’immigració el concepte d’insularitat, el que suposarà un petit
increment en el fons d’integració dels immigrants de l’Estat, a
través de la insularitat.

En relació amb la pregunta formulada, diria que,
efectivament, és una iniciativa que té l’Estat, que pretenia
incentivar els immigrants que estaven desocupats, que havien
perdut la feina de forma voluntària, perquè poguessin retornar
al seu país d’origen. Això suposava que en aquell moment se’ls
donava un 40% del subsidi d’atur i la resta del subsidi es donava
també amb un segon pagament, un mes després d’haver arribat
al seu país d’origen.

Com a una mesura més, em pareix una mesura que podria
ser correcta, sempre que fos voluntària. Per a mi, la importància
d’aquesta mesura era la voluntarietat per part de l’immigrant o
de la persona d’un país d’origen diferent. En aquest sentit, em
pareix una postura raonable que es pot mantenir fins i tot en el
temps, encara que no sigui en situació de crisi, perquè moltes
vegades les persones immigrants, una vegada que han fet els
seus processos immigratoris, que tenen a veure sempre amb un
projecte de treball, de manteniment de treball, sempre hi ha
inicialment una voluntat de retorn que moltes vegades no es
compleix, però que inicialment sí que hi és, cap al seu país
d’origen, em pareix que és una mesura que es pot posar a
l’abast. El més important d’aquesta mesura és que no era
obligatòria i que era de caràcter voluntari.

De fet, aquestes 100.000 persones no era una quota que el
ministeri hagués de cobrir, era una previsió de possibilitat. I les
darreres dades que nosaltres tenim és que pràcticament s’hi han
acollit uns 4.000 immigrants. Per tant, aquesta voluntarietat sí
que s’ha demostrada perquè no hi ha hagut per part de l’Estat
una obligatorietat i només dels 100.000 potencials, fa dos mesos
només s’hi havien acollit unes 4.500 persones. Per tant, pensam
que en el conjunt de ciutadans de país d’origen diferent als
nascuts aquí, efectivament es pot donar un ventall de
possibilitats sempre que aquestes siguin voluntàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor, té la paraula en torn de
rèplica.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Consejera. Mire, el Sr. Celestino Corbacho,
ministro español de Trabajo e Inmigración, ha sido impulsor de
pagar a los inmigrantes regularizados para que no regresen. O
sea, primero papeles para todos, después cuando la cifra de no
regularizados vuelve a ser la misma o superior a la de antes de
la regularización, hace un cálculo y le sale que un 1.100.000
personas pueden regresar a sus países de origen. Ése es el
cálculo que hace primero. Lo que propone a los inmigrantes
regularizados que acepten es el derecho al subsidio del
desempleo, como usted muy bien ha dicho, primero el 40% aquí
y el 60% en su país de origen, con el fin de obtener dichas
sumas los inmigrantes regularizados deberán renunciar a sus
permisos de residencia y de trabajo y, por supuesto, llevándose
consigo a sus familiares que gozan de ese permiso de residencia.

Desde luego el fracaso ha sido estrepitoso, no ya por el
cálculo del error del ministro, dejando al descubierto una falta
de previsión sin precedentes, ya que sólo 120.000 inmigrantes
procedentes de 19 países con los que España ha firmado un
convenio en materia de seguridad social, son los únicos que se
pueden acoger a ese plan de retorno, pero ni siquiera en el
absurdo supuesto que todos ellos quisieran abandonar España,
se alcanzaría la absurda cifra adelantada por el gobierno de
Zapatero.

En una palabra, un gobierno que lo único que pretende es
excluir de los derechos a los ciudadanos que los han adquirido,
nada más, porque es incapaz de dominar una situación en la que
siempre pagan los más débiles, aquellos que están en peligro de
exclusión social. Siempre pasa así y con este gobierno seguirá
pasando.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Sra. Pastor, jo no som representant del Govern central, som
representant del Govern autonòmic. Per tant, si vostè té
suggeriments per fer al Govern central, no m’ha de solAlicitar a
mi que els faci. Jo li puc donar la meva opinió com a
responsable dels temes d’immigració en aquesta comunitat
autònoma en relació amb aquest pla. Jo no he sentit mai que fos
un milió, sempre s’ha parlat, en les informacions que nosaltres
tenim, sempre es parlava de 100.000. I vull insistir que el més
important d’aquesta mesura era la voluntarietat. De fet, per als
ciutadans nacionals també hi ha la possibilitat del cobrament de
l’atur en una sola fase, en un sol pagament, per si es vol posar
qualque petit negoci, o una inversió determinada des de la
família. Per tant, pensam que és un ventall que mentre no sigui
obligatori, és un ventall que té més.

Se suposava que s’havia de renunciar també a tres anys per
tornar a Espanya, no d’una forma indefinida, sinó tres anys a
tornar a Espanya i a més amb les mateixes condicions de
sortida. Insistesc que la voluntarietat s’ha demostrat quan
efectivament, ni les 100.000 persones previsibles per part del
Govern central no s’han complit. I pràcticament en vuit o nou
mesos, només s’hi han acollit 4.000 i deu ser una possibilitat
que aquestes 4.000 persones han valorat i han acceptat.

Jo el que no puc és fer-me responsable de la política
d’immigració del Govern central.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 1234/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a drets dels immigrants.

Per formular la pregunta RGE núm. 1234/09, sobre drets
dels immigrants, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, las políticas
nacionales repercuten sobre las políticas de la comunidad,
también, por lo tanto todos tenemos que trabajar mucho,
queramos o no, en ese sentido y si hay que criticar al Gobierno
y hablar mucho, pues también hay que hablar.

Mi pregunta siguiente va casi en el mismo sentido: ¿deben
tener los inmigrantes regularizados residentes en Baleares los
mismos derechos que los residentes nacionales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la consellera.

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

Gràcies. Jo pens que els ciutadans que residim a les illes
hem de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, ¿cree usted que los
tienen? Pues en ese caso debería usted hacer mucho más para
conseguir eso que he dicho. La semana pasada en esta misma
comisión fue rechazada una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre descuentos aéreos y marítimos, con
conclusiones que sonaban muy familiares, por comentadas.
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Mire, Sra. Consellera, acostumbrarse a las injusticias no es
bueno y desde luego desde nuestro grupo no nos vamos a
acostumbrar. Vamos a seguir martilleando los oídos de algunos
diputados, hoy en el Gobierno, que con un doble discurso, según
estén gobernando o estén en la oposición, pasan de paladines de
la justicia a querer olvidarse de ella, o incluso a encontrar
aburridas las iniciativas que no por repetidas dejan de ser justas
y cuya meta debería ser luchar por ellas mientras no se consiga.

Sra. Consejera, desde el Grupo Parlamentario Popular
apelamos a su responsabilidad, que no dudamos de que la tiene.
Luche para que los ciudadanos de esta comunidad que tienen las
mismas obligaciones, tengan los mismos derechos: derecho a
subsidio de desempleo, derecho a descuentos aéreos, derecho a
servicios consulares, educación, sanidad, y asegúrese la
financiación necesaria, incluso adelántela, para conseguirlo,
adelántela pòrque está en nuestras manos.

Respetamos la norma de convivencia en el ámbito en que se
desenvuelve la actividad cotidiana, con independencia de cuáles
sean las grandes opciones políticas o legislativas, y así se
llevarán a cabo las gestiones que plantea la existencia de las
personas que integran nuestra sociedad.

Díganos, Sra. Consejera, qué piensa usted hacer al respeto
y cuente con nosotros para conseguir la atención social, esa que
sufre recortes cuando gobiernos irresponsables quieren
manipular a los ciudadanos con promesas capaces de transmitir
al extranjero, que es parte de este proceso, reconociéndoles sus
derechos y que después se les niega justamente cuando no lo
necesitan.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Sra. Pastor, jo li aconsellaria que aquest discurs el fes al Sr.
Rajoy, que, com a referent del Partit Popular, té un discurs
absolutament contrari del que vostè defensa avui aquí. Ja li he
dit en diverses ocasions, però insistiré, en una reforma de la Llei
d’estrangeria, les propostes del Partit Popular no van
encaminades precisament en aquest sentit. Si hi ha unes
propostes que en determinats elements són restrictives en
relació amb l’actual legislació, el Partit Popular anima el
Govern central perquè encara sigui molt més restrictiu. Per tant,
m’és difícil de vegades entendre el discurs que vostè fa des de
l’oposició i el mateix discurs que fa des de l’oposició el Partit
Popular en relació amb la Llei d’estrangeria, i qui té les
competències és el Govern central.

Des del Govern de les Illes Balears jo li puc garantir que no
hem fet cap criteri discriminatori en relació al país d’origen de
les persones, ni en tema de salut, ni en temes de serveis socials,
ni en temes de mobilitat, ni en tema d’educació. En temes de
salut aquest govern ha regularitzat l’accés a la targeta sanitària
perquè no estava regularitzada, per primera vegada. Ha millorat
tot el tema d’acollida. Ha potenciat tota la unitat de malalties
tropicals. En temes de formació laboral s’ha modificat la
resolució del SOIB perquè les persones immigrants irregulars
tenguin dret a formació, no, no, no poden tenir dret a treball,
però sí que poguessin tenir dret a formació, i en aquest moment
s’està intentant que la formació que pugui està acumulada, se la
reconegui posterior quan aconsegueixi la regulació.

En temes de mobilitat, que a vostè li preocupa tant,
recentment s’ha aprovat la modificació del decret des de la
Conselleria de Mobilitat perquè el 39% del descompte del
transport entre Eivissa i Formentera sí que el puguin aplicar als
immigrants regularitzats, a les persones amb situació
administrativa regularitzada, cosa que el seu partit va estar
també al seu govern i no ho va fer. El que no ens pot demanar
és la responsabilitat del Govern central perquè nosaltres no
governam a nivell central. Des d’Educació també s’ha modificat
el Decret d’admissió precisament per millorar la distribució dels
nouvinguts que normalment es concentrava a la pública i per
facilitar que no només es concentrin a determinades escoles
públiques, sinó que també s’estenguin a la concertada.

Per tant, per part d’aquest govern no s’ha pres cap mesura
discriminatòria en relació amb el país d’origen dels ciutadans
que conviuen a la nostra comunitat autònoma, com no podria ser
d’altra manera respectant els drets humans. Per tant, com a
responsable de la Conselleria d’Afers Socials i corresponsable
dels temes que decidim al Consell de Govern, li puc garantir
que aquest govern no farà cap tracte discriminatori en aquest
sentit, a no ser que sigui per qualque tipus d’errada que seria
modificada de manera immediata. La voluntat d’aquest govern
és sens dubte respectar els drets humans i la concepció de
ciutadà de conviure un espai i un temps, sempre s’ha respectat.

I.4) Pregunta RGE núm. 1235/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobrament de la pensió d'atur en el país
d'origen.

I.5) Pregunta RGE núm. 1236/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobrament del subsidi d'atur en el país
d'origen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per petició expressa de l’Hble. Sra.
Pastor unificarem les dues darreres preguntes, la 1235/09 i la
1236/09, sobre cobrament del subsidi d’atur en el país d’origen.
Intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sra.
Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.



450 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 32 / 26 de març del 2009 

 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consejera, ¿está de
acuerdo la consejera de Afers Socials, Promoció i Immigració
que los inmigrantes regularizados cobren del paro en los países
de origen y considera justos los condicionantes para que se les
reconozca este derecho? 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor, li contesta la consellera d’Afers
Socials, per un temps de deu minuts.

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

Insistesc en la mateixa línia que en la primera pregunta que
m’ha formulat, si efectivament hi ha unes condicions i hi ha una
voluntarietat per part de la persona que accedeix a aquestes
condicions en principi crec que l’interessant d’una administració
pública flexible és que doni un ventall suficient de possibilitats
al ciutadà perquè es pugui acollir a la que més li interessi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Pastor. 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Consejera, en esto sí que
no podemos estar de acuerdo. Mire, en la anterior legislatura el
gobierno del Partido Popular, fueron muchas las iniciativas que
se tomaron en este sentido, nos reunimos para exponer el tema
con la secretaria de estado, Dña. Consuelo Rumí, en varias
ocasiones, con el ministro Caldera e incluso con un asesor
nombrado por la secretaria de estado que quiso que una persona
experta según ella analizara dicha propuesta. No sé si nuestra
idea sirvió para alguna iniciativa por parte del gobierno del Sr.
Zapatero, pero lo que está claro es que nada tiene que ver con
nuestra propuesta, llevada también y presentada al comisario de
la Unión Europea, Franco Frattini. 

Mientras que aquella era una propuesta de reconocimiento
de igualdad de derechos, la brillante idea del Sr. Celestino
Corbacho es de una expulsión encubierta, esto sí que al menos
yo lo pienso. Los inmigrantes como no podía ser de otra manera
acogen el plan de retorno con extremado recelo que ha llevado
al estrepitoso fracaso al que ha llevado. Les pide el Sr.
Corbacho a los ciudadanos de Andorra, Argentina, Australia,
Brasil, bueno para no marear 19 países con los que tenemos
convenios en Seguridad Social, que además de tener
reconocidos el derecho por desempleo como cualquier
ciudadano nacional, que a ellos no se les reconoce a tiempo
parcial, pues además de asumir el compromiso de retornar, no
volver en el plazo de tres años. Esto no ocurre con los
nacionales, ¿verdad? No.

Si esto no es una expulsión encubierta que venga Dios y lo
vea, cuando el mínimo y el máximo de prestación está entre 6
y 18 meses. Nos parece muy bien que se reconozcan los
derechos a los ciudadanos inmigrantes, ¡sólo faltaría que no
fuera así! Incluso nos parece bien que lo hagan en el país de
origen ya que fue una propuesta que nosotros hicimos en varias
ocasiones, pero con los derechos que les corresponden, no con
expulsiones encubiertas, de ninguna manera, que sólo pretenden
tapar el descontrol reinante que ha hecho llegar... al error de
cálculo que dijimos en un principio donde había 2.200.000
inmigrantes en aquel tiempo y el Sr. Ministro decretó que
1.100.000 se iban a ir, cuando existen más de un millón de... en
la misma situación irregular en este momento. Ahora el Sr.
Corbacho nos dice que mejor que se adhieran pocos, que será el
más feliz del mundo. Pues claro que se van a adherir pocos, de
hecho usted lo ha dicho, los inmigrantes son personas con
dificultades, pero no son tontos. 

Por cierto, Sra. Consejera, ha llegado a tal cúmulo de
despropósitos que violan todos los derechos habidos y por haber
y si no, que se lo pregunten al colectivo marroquí, a
Movimientos Contra la Intolerancia, a SOS Racismo, a
Amnistía Internacional y a otras muchas ONG que están
denunciando como se está llevando el tema. Lo que no he oído
nunca en este parlamento, donde muchas veces se enarbolan,
que además está muy bien, la bandera de la justicia y de lo
social, es denunciar lo que se está haciendo hoy en España y
todo esto es muy triste. Por eso no quiero dejar de hacerlo y
quiero que quede patente mi posición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Sra. Pastor, no sé quina pregunta m’ha formulat en concret
a mi. El que li puc dir és que...

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Si está usted de acuerdo con...

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

Ja li he contestat. Vull dir, pens que una administració
democràtica ha de ser una administració flexible amb aquests
termes, vull dir, si a una persona immigrant se li ofereix tota una
sèrie de possibilitats, igual que a un nacional, pel cobrament de
l’atur al qual té dret, per facilitar petites inversions familiars, si
ho vol cobrar de forma regular, si ho vol cobrar cada tres mesos,
em sembla que és un element de qualitat. Vull dir, dins el seu
argument ja hi ha contradiccions. Vostè diu que hi ha expulsions
massives i a la vegada critica el Govern que d’1 milió només
s’han acollit voluntàriament a aquest projecte 4.000 persones,
difícilment hi ha expulsions massives si només se n’hi han
acollit de manera voluntària 4.000, quan ell teòricament volia
expulsar, segons vostè, 1.100.000 persones. 
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Per tant, no sé exactament quina pregunta em fa. El que em
sorprèn, ja li he dit, vostè em sorprèn perquè el discurs que sent
al Partit Popular de Madrid, al Sr. Rajoy que és el màxim
representant del Partit Popular, és absolutament diferent. Critica
contínuament el Govern central perquè diu que fa
regularitzacions encobertes. Critica el Govern central perquè fa
regularitzacions encobertes i això ho diu també el Sr. Rafael
Hernando, que és el portaveu del Partit Popular que critica el
Govern perquè l’any 2007 i el 2008 ha realitzat regularitzacions
encobertes i vostè ara fa un discurs que els expulsa. 

Sra. Pastor, em té confosa en aquest sentit i demanaria que
em fes preguntes concretes a la meva gestió com a consellera.

(Se sent una veu de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, per favor.

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

 El meu missatge en aquest tema és molt concret, és molt
clar: s’ha de regularitzar la immigració en la país d’origen, però
una vegada que la persona està aquí ha de ser tractada com un
ciutadà respectant els drets humans. En aquest sentit la política
d’immigració a la nostra comunitat autònoma es realitza amb
aquesta política. La responsabilitats d’altres governs, com
comprendrà, no la puc assumir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

La presidència agraeix la presència de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració i del seu acompanyant. Tot
seguit passarem al segon punt de l’ordre del dia previst per avui.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1560/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
programa "Vacaciones para mayores" de l'IMSERSO.

Passam idò al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 1560/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre la millora del
programa "Vacaciones para mayores" de l’IMSERSO. 

Per defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari
Popular l’Hble. Sr. Gener per un temps de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i
senyors diputats, els viatges per a persones jubilades que
organitza l’IMSERSO són una oferta consolidada i són un
referent en la millora de la qualitat de la vida de les persones
majors que s’ha aconseguit a base d’anys i que sense cap dubte
es mereixen dins el que anomenam l’estat de benestar.

Cada any al mes de setembre surten a la venda les places
ofertes d’aquests viatges per a la temporada d’hivern. En la
temporada 2007-2008 per exemple es varen posar a la venda un
total de 22.650 places a Balears de les quals només 400 surten
directament des de l’illa de Menorca. El passat setembre del
2008 les poques places que també varen correspondre a
Menorca per a la temporada d’hivern 2008-2009 es van exhaurir
en dos dies i van quedar cobertes immediatament, fins i tot es
varen exhaurir també les llistes d’espera. A més a més, en el cas
de Menorca només tenim 6 destinacions per elegir, que surtin
directament de l’illa de Menorca, 3 a zones costeres i 3 per a
itineraris culturals. Només, a més a més, amb una única sortida,
una sola data, excepte una zona que sí va tenir tres dates, és a
dir, tres possibles grups.

L’alternativa a tota aquesta situació per aquells que han
quedat sense plaça és comprar un bitllet per a Mallorca i
apuntar-se als grups que surten des de Palma de Mallorca i és
que des de Palma hi ha 28 destinacions diferents per escollir en
diferents dates i en diferents grups. 

Aquest sistema, a qualsevol comunitat autònoma de la
península és un sistema que podríem qualificar de correcte, però
la majoria de destinacions i grups en aquest cas, quan surten des
de la capital de província en aquesta comunitat autònoma, a les
Illes Balears, els podem entendre com un greuge comparatiu
perquè no es té en compte el factor insular, el fet insular que és
determinant per a aquests usuaris de les illes menors. Per açò
deim que en aquest cas aquests usuaris estan en franc
desavantatge respecte de l’illa major ja que els costos per al
mateix servei són molt superiors. 

És cert que ja fa un temps que es va aconseguir que un 50%
del cost del bitllet sigui compensat amb una subvenció que es
paga molt posteriorment d’haver realitzat el viatge, però açò no
és suficient ja que moltes vegades també es requereix pernoctar
un vespre a Mallorca i aquest cost no es compensa, per tant, al
cent per cent, a més a més d’haver d’avançar els doblers. Així
per tant, aquest greuge comparatiu podríem dir que no tan sols
es produeix amb l’oferta de destinacions, sinó també amb el
nombre de places ofertes en relació amb la població i a més, si
volen accedir a una major oferta no tenen compensat el cent per
cent dels costos causats per aquesta doble insularitat. 

És a dir que tenim tres aspectes negatius: nombre de places
que no és suficient, nombre de destinacions directes que és molt
escàs i, si s’han de desplaçar a Palma, els costos no queden
coberts. 
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Aquestes demandes han estat reiteradament expressades per
part de les associacions de gent major de tots els municipis de
Menorca, també s’han canalitzat a través de la Federació
d’associacions de persones majors de Menorca que han fet
arribar les seves peticions al Consell Insular de Menorca i a tots
els ajuntaments. De fet s’han aprovat diferents mocions i
diferents propostes per part d’aquests ajuntaments i per part del
consell insular en el sentit d’instar l’IMSERSO a canviar
aquesta situació. Tant és així que fins i tot l’any 2007 el consell
insular va fer unes gestions davant l’IMSERSO i es va
aconseguir que es posassin a la venda un major nombre de
places, però aquesta millora hem vist que no ha tingut
continuïtat l’any 2008, sinó que igualment s’han ofert el mateix
nombre de places i destinacions. 

A més a més també s’han queixat d’aquesta situació les
agències de viatges ja que veuen minvades les oportunitats de
negoci, perquè tenen poques places per vendre i perquè veuen
que els clients es desplacen finalment a Mallorca. 

En definitiva creim que, amb aquesta situació i a la vista
d’aquestes demandes, ha arribat l’hora de traslladar aquestes
peticions al Parlament i al Govern perquè puguin instar els
organismes corresponents, l’IMSERSO, perquè es pugui
esmenar aquesta situació. 

És per açò que concretament solAlicitam: primer, instar per
part del Govern de les Illes Balears l’IMSERSO a augmentar el
nombre de places de viatges del programa "Vacaciones para
mayores" ofertes des de l’illa de Menorca atenent a criteris de
població destinatària; segon, instar l’IMSERSO a augmentar el
nombre de destinacions finals ofertes dins aquest programa que
siguin directes des de l’illa de Menorca, i en tercer lloc, instar
l’IMSERSO a cobrir el cent per cent de les despeses de
desplaçament i allotjament causades pel fet de desplaçar-se a
Mallorca per poder optar a viatges del programa "Vacaciones
para mayores".

Per tant, aquesta és la problemàtica que coneixem des de
Menorca, que ens han fet arribar com deia les associacions de
persones majors i la federació d’associacions i per tant, esperam
que aquest parlament la tengui ben rebuda i que puguem
aprovar aquesta proposta per tal de fer arribar aquestes peticions
a l’organisme corresponent que és l’IMSERSO.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt intervé l’Hble.
Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Gener, en primer lloc li voldria dir que
efectivament nosaltres coincidim amb el seu plantejament i amb
les propostes d’acord que presenta el seu grup, el que passa és
que em permetrà que li faci un retret. Un retret perquè crec que
aquesta proposició peca d’una visió excessivament localista i li
demanaria -i m’hauria agradat- una visió, una mirada un poc
més àmplia. 

Me’n record d’una vegada a un plenari que una diputada del
seu grup -crec que ho he dit en alguna ocasió, crec que va ser la
Sra. Cabrer- em deia que què feia jo parlant dels problemes
ferroviaris de Mallorca. Li vaig dir que efectivament som
diputada electa per Eivissa, però que em considero una diputada
de les Illes Balears, per tant, concernida de tots els temes de
qualsevol de les illes. Bé, dóna la casualitat que aquest
problema del qual parla des de la seva perspectiva de Menorca
és un problema que afecta també i de manera directa les illes
d’Eivissa i de Formentera. Formentera encara més perquè pateix
la triple insularitat, no?

Per tant, li faig aquest petit retret i esper que ho agafi
sense..., sense res, no? Per tant, sí que voldria, vostè ha donat
dades sobre Menorca i jo li voldria aportar algunes dades sobre
Eivissa que són realment situacions -diria- paralAleles. Pel que
fa a aquestes vacacions per a majors l’any 2008-2009, aquest
any, si a Menorca s’oferien sis destinacions, en el cas d’Eivissa
se n’oferien cinc. És veritat que d’aquestes cinc destinacions
després hi havia nou sortides repartides segons les  diferents
destinacions. Si a Menorca s’oferien 400 places, en el cas
d’Eivissa se n’oferien 500, que de manera proporcional amb la
diferència de població entre Menorca i Eivissa, crec que fins i
tot surten els eivissencs i les eivissenques més malparats que en
el cas de Menorca. I efectivament, hi ha una coincidència
absoluta pel que fa a la despesa extra tant d’allotjament com de
viatge en el cas d’anar a Mallorca.

És cert també que hi ha una segona coincidència i és que
efectivament també en el cas d’Eivissa es varen exhaurir les
demandes de viatges, també en dos dies. Això és una
coincidència total. És cert que per tota la península aquests tipus
de viatges s’exhaureixen també molt ràpidament, però bé, és
veritat que en aquest cas ha estat així.

Quan va passar això a Eivissa també es varen produir
reaccions importants, reaccions també en els dos sentit que
vostè assenyala, d’una banda els usuaris, que deien que això era
injust, que aquesta situació hauria d’arreglar-se, i també
reaccions institucionals. De fet la vicepresidenta del Consell
Insular d’Eivissa, la Sra. Abascal, va fer una sèrie de gestions i
públicament va sortir a demanar tres coses -una d’elles no
coincideix amb les que vostè demana, però que també està
implícita-, demanava més places, demanava l’increment de
destins, i després feia una petició especial, i era si era possible
canviar el tipus de destí en el sentit d’afavorir més els circuits
culturals en compte dels circuits diríem de platja i passeig, que
és una cosa que els habitants de les Balears ja tenim més a
l’abast.

Per tant, per tot això hi hauria coincidències clares entre el
cas de Menorca, el cas d’Eivissa i Formentera també, de rebot,
i nosaltres li anunciam que votaríem a favor d’aquesta
proposició sempre que s’acceptàs una esmena que més endavant
el Grup Socialista presentarà. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. De manera breu només comentaré que
aquesta és una reivindicació, en primer lloc, de justícia, i en
segon lloc molt antiga. Ja fa molts d’anys que es parla d’aquesta
qüestió i que per tant podem dir que és una qüestió que no han
resolt ni governs estatals del Partit Socialista ni governs estatals
del Partit Popular, i en certa manera sembla que uns i altres
comparteixen una mateixa visió de les Illes Balears com si fos
una província, per a ells és una província, una província en
aquest sentit assimilable a les altres, i no entenen aquesta
característica especial que ens dóna el fet de la insularitat. A
qualsevol altra província, com ja ha dit la representant del Partit
Popular, és raonable que els vols surtin de la capital, però en el
cas de les Illes Balears això comporta un greuge entre uns
ciutadans i uns altres, com s’ha posat de manifest.

Està clar que aquí hi ha una situació de desavantatge per als
ciutadans de Menorca, també d’Eivissa i Formentera, com ja
s’ha dit. La demanda a més és lògica, perquè el fet que hi hagi
més persones que viatgin en aquests viatges de vacances per a
majors de l’IMSERSO que les places que s’ofereixen en els
casos de Menorca, Eivissa i Formentera, i que moltes d’elles
hagin de fer aquest viatge amb un bot previ per venir a Palma,
fa que sigui el més normal que reivindiquem que s’ofereixin
més sortides des de les altres illes. Està plenament justificat per
la demanda; jo no sé si dir la demanda, perquè atès que aquest
viatge té un caràcter social més que de demanda podríem parlar
que està justificat per la necessitat social. 

També és veritat que el tema de la gent que finalment fa
aquest viatge i el fa fent la passa prèvia de venir a Palma, li
suposa uns costs que només són recuperats de manera parcial i
de manera tardana. Per tant el punt tercer, que parla de la
recuperació íntegra d’aquests costs, també ens sembla raonable.
Per tant donarem el vot favorable recollint, i suposam que
s’acceptarà, la petició que s’incloguin Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats
i senyores diputades. Aquesta proposició no de llei del Grup
Popular posa damunt la taula un tema que ja fa molts d’anys que
causa malestar entre les persones majors de Menorca; supòs que
també, pel que hem sentit aquí, a les d’Eivissa i Formentera, i
és la discriminació que pateix aquest colAlectiu en l’assignació
de viatges de l’IMSERSO, i també en el seu cost final. 

Alguns poden dir, senyors i senyores diputats i diputades,
que aquest no és un tema cabdal en la vida d’aquestes persones,
que al final és un tema d’oci, però jo crec que s’ha de plantejar
com un tema de discriminació, discriminació a causa de la doble
i de la triple insularitat del nostre territori. I ja que parlam de
discriminació, pensam que aquesta proposta s’ha de fer
extensiva també a les illes d’Eivissa i Formentera, com després
exposaré.

Aquest programa social de vacances destinades a les
persones grans va ser dissenyat i consolidat en la primera etapa
del govern socialista a Espanya amb la incorporació del nostre
país als preceptes de l’estat de benestar, basat en el fet
d’assegurar als ciutadans i a les ciutadanes una protecció per
part de l’Administració davant mancances en matèria de sanitat,
educació, habitatge, serveis socials, pensions i treball, estat de
benestar que entre altres moltes coses ha permès gaudir d’una
millor qualitat de vida a les nostres persones grans. Aquest
programa social es va implementar en el seu moment amb el
doble objectiu d’aportar qualitat de vida, com deim, a les
persones majors, perquè l’oci és salut, i també per palAliar les
conseqüències de l’estacionalitat en el sector turístic del nostre
país. Aquestes premisses són igualment vàlides avui en dia,
sobretot perquè la nostra gent gran ha augmentat la seva
esperança de vida, la seva salut i el seu nivell econòmic en
aquests 20 anys, cosa que els suposa ser uns magnífics turistes
però també uns exigents consumidors que coneixen els seus
drets. Així mateix són vàlides de cara a la desestacionalització
turística; hi ha hotels que aprofiten aquests programes per
mantenir-se oberts tot l’hivern, malgrat no tenir els beneficis
que obtenen la resta de temporada turística. 

Per palpar l’èxit del programa basta veure com actualment
hi ha diverses modalitats en viatges socials, com han augmentat,
totes molt ben acollides, com són estades a zones costaneres per
al descans, que és el de sempre; després els viatges culturals per
conèixer la història i l’art d’Espanya; un turisme de naturalesa
i un intercanvi amb altres països. Però com hem vist aquí no tots
tenen accés a les mateixes condicions. El cost que suposa per a
les persones grans de Formentera, Eivissa i Menorca acudir a
aquests viatges, tal com ha dit la portaveu del Grup Popular i els
altres diputats que m’han precedit, en el cas que el seu destí no
sigui Mallorca, que també n’hi ha entre illes, es veu augmentat
pel preu de l’avió des de l’illa de residència fins a aquesta illa,
així com també amb un vespre d’hotel, en general, per la qual
cosa un viatge que en un principi hauria de ser molt econòmic
perquè està pensat per a un colAlectiu amb ingressos molt
limitats, resulta finalment caríssim. Hem de pensar que hi ha
viatges que valen, entre viatge i estada, idò 125 euros, 160
euros, i als habitants de Menorca, Eivissa i Formentera se’ls
augmenten 100 euros més, que és el que val un vol d’aquestes
illes a Mallorca, és a dir, quasi tant com el viatge i l’estada al
lloc de destí.

Efectivament, des de fa uns anys, precisament des del 2005,
en el segon període de govern socialista, i arrel d’una iniciativa
en el Congrés dels Diputats de la nostra diputada Gràcia Muñoz,
juntament amb una diputada de Canàries, Olivia Cedrés, hi ha
una compensació per part del l’IMSERSO de 62 euros,
aconseguida també gràcies a les importants reivindicacions i
pressions tant d’institucions com de centres de gent gran de
totes les illes perjudicades, però de cap manera aquesta
compensació cobreix totes aquestes despeses.
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Actualment gestiona els viatges Mundosenior, que és un
majorista de viatges especialitzat a donar serveis turístics a les
persones grans, que s’ha fet amb aquesta concessió amb unes
determinades condicions, que realment fan molt difícil que se
canviïn abans que finalitzi el contracte; però aquest contracte
acaba d’aquí a dos anys, que serà el moment també de negociar
unes noves condicions. Vol dir que aquesta proposició no de llei
arriba al seu just moment. El nostre grup votarà per tant a favor
d’aquesta proposta, perquè els socialistes hem reivindicat açò
des de fa anys, i perquè és coincident també amb el text d’una
iniciativa dels senadors socialistes de Menorca i d’Eivissa Artur
Bagur i Pedro Torres Torres presentada al Senat espanyol en
data 27 d’octubre del 2008, que diu que la compensació actual
ha resultat insuficient, i l’objectiu final hauria de ser que tots els
jubilats i pensionistes de la mateixa comunitat autònoma, sense
distincions de la seva procedència, assumeixin el mateix cost
total. Així mateix sabem que s’ha fet un bon grapat de reunions
amb els responsables el ministeri, la darrera no fa gaire, a la
qual s’ha desplaçat fins i tot el nou president del Consell Insular
de Menorca acompanyat també del nostre senador Artur Bagur.

Quant a les ampliacions de destins que es puguin fer amb
sortida des de les illes més petites, sabem que ara per ara
aquesta reivindicació és molt difícil, perquè el nombre de
persones que viatgen és a la força molt més limitat, cosa que
limita també els vols que surten d’aquestes illes, però no per açò
hem de deixar de fer aquesta reivindicació.

Per acabar vull dir que el que es demana és palAliar les
dificultats que representa la doble i la triple insularitat en els
viatges que s’ofereixen per part de l’IMSERSO al colAlectiu de
persones grans de la nostra comunitat, i assegurar-los per tant
aquesta igualtat d’oportunitats en l’accés a aquests programes.
És per aquest motiu que, com he anunciat, el nostre grup donarà
suport a tots els punts de la proposició no de llei, però demanam
com a esmena in voce que no es parli únicament de Menorca,
sinó que es faci extensiva també a les altres illes de la nostra
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Gener per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que
acceptam l’esmena, com no pot ser d’altra manera, i agraïm per
tant el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta
proposició no de llei. 

Efectivament, jo com a menorquina he tingut coneixement
d’aquesta situació a Menorca i a més a més també perquè les
persones usuàries i les persones afectades i associacions que fa
anys que lluiten amb aquest problema ens han vingut a exposar
aquesta problemàtica i ens han demanat poder fer feina en
aquest sentit, que és la nostra obligació. De totes formes crec
que quan una proposta es du al Parlament, encara que vengui
d’una illa o d’una altra, precisament hem d’entendre el
Parlament com un punt de trobada, un espai on el debat entre
tots, entre totes les illes, ens permet conèixer situacions similars
i necessitats comunes a les altres illes, i per tant després poder

unificar les nostres demandes i poder-les estendre a la resta
d’illes. 

Per tant accept el retret que m’ha fet la Sra. Suárez, però ha
d’entendre, ella també com a eivissenca, que en principi
puguem tenir un major coneixement de la nostra terra i de la
nostra illa per la qual hem sortit també diputats, i ens devem a
ella i ens devem als ciutadans i a les entitats que es dirigeixen
cap a nosaltres, però de cap manera no oblidam que també som
diputats de les Illes Balears i, de fet, quan venim aquí al
Parlament sempre parlam de coses comunes, i com hem vist
exactament el mateix que pugui passar a Menorca passa a
Eivissa i també a Formentera. 

Per tant estic molt agraïda que puguin donar suport a aquesta
proposició i que puguem ampliar que per tot allà on posa
Menorca seria Menorca, Eivissa i Formentera, quant a la
proposició no de llei. Crec que és important que la veu del
Parlament de les Illes Balears arribi de forma unànime a
l’IMSERSO per tal que, aprofitant també que en dos anys o no
tant es tornarà a fer la concessió d’aquests viatges per part de
l’empresa explotadora, idò també es puguin canviar les
condicions, com bé deia la representant del Grup Socialista, i
que en definitiva tots els ciutadans de les Illes Balears puguem
gaudir d’aquest servei en igualtat de condicions entre tots
nosaltres, i en definitiva tenir per a les nostres persones majors
una major qualitat de vida.

Per tant moltes gràcies, i esperem que l’IMSERSO ens faci
cas, que és el més important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Aquesta presidència entén que aquesta
esmena in voce es pot acceptar. Ens pot aclarir també si la
redacció de la proposició no de llei és correcta: els tres punts fan
referència al fet que el Parlament de les Illes Balears insta
l’IMSERSO..., directament?

(Intervenció inaudible)

Això, ho hauríem d’aclarir.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Clar, jo aquí he posat “instar”; qui insta, el Parlament de les
Illes Balears i el Govern de les Illes Balears o...? El Parlament,
no?, que és el que nosaltres aprovam aquí.

Què troba el lletrat que ha de ser...? Tant és.



EL SR. LLETRAT:

Perdó, Sra. Gener. És que del seu discurs jo he entès que
instava el Parlament perquè instàs el Govern. Per això, perquè
quedàs clar...

LA SRA. GENER I BOSCH:

Idò així mateix, el Parlament demana que el Govern faci les
gestions amb l’IMSERSO, perquè, si no, no s’entén d’altra
manera. 

Bé, ho hem fet altres vegades així. El que passa és que
efectivament la frase no és complerta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, entenc que és el canal de comunicació més habitual, em
sembla.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Perquè clar, el Parlament directe amb l’IMSERSO supòs
que no... Bé, idò, si als diputats els sembla correcte instar el
Parlament..., o que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de les Illes Balears perquè insti l’IMSERSO a...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sr. President... Per part del nostre grup som partidaris que
aprovem el que nosaltres hem hagut d’estudiar i considerar i
sobre el qual hem parlat durant el torn de posicions, que és el
que està escrit a la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Llauger. Sra. Gener, entén que la redacció pot quedar
així tal com està a la proposició no de llei?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, sí. La qüestió és que hi hagi unanimitat, perquè ja que
l’hem aconseguida, no la perdrem per aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament. Això és el més important.

Per tant aquesta presidència entén que el contingut d’aquesta
proposició no de llei es pot aprovar per assentiment. Per tant en
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei RGE
núm. 1560/09.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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