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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions, si no n’hi ha passarem a l’únic punt de l’ordre del
dia que consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244 i 1245/09.

Assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago, que ve acompanyada del
Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de Secretaria.

1) Pregunta RGE núm. 1237/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida de menors no acompanyats.

Per formular la pregunta REG núm. 1237/09, sobre
l’acollida de menors no acompanyats, intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular, Hble. Sra. Encarnación Pastor per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenidos, Sra. Consellera y
acompañante, señoras y señores diputados. En la anterior
legislatura el Govern del Partido Popular fuimos solidarios con
la comunidad autónoma de Canarias y para conseguir esa
solidaridad se habló con los consells insulares que son los que
tienen las competencias en menores. Así, se llegó al consenso
que hizo posible la acogida de diez menores no acompañados de
Canarias en nuestra comunidad. 

Sra. Consellera, ¿cuántos menores no acompañados de
Canarias se han acogido en Baleares desde que se inició la
presente legislatura?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració.

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

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, president.
Efectivament, del conveni que està signat en aquests moments
entre la comunitat autònoma balear i la comunitat... i l’Estat,
disculpin l’Estat, inicialment hi havia deu menors i d’aquests
deu menors durant l’any 2007-2008 es varen produir cinc
baixes, s’han donat dues altes i en aquests moments en aquest
conveni tenim set menors de 18 anys.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor, en torn de rèplica.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, mire, la
acogida de menores no acompañados en opinión del Grupo
Parlamentario Popular hay que hacerla en base a la capacidad de
los centros y en consenso con los informes de quienes tienen las
competencias delegadas de la comunidad de las Islas Baleares,
que en este caso son los consells insulares. Tienen la
competencia en acogida de menores y en su momento así lo
hicieron cuando la otra legislatura acogimos a los menores,
siempre con el esfuerzo y el apoyo del Govern que exigió la
financiación adecuada para lograr la capacitación y formación
que les dé la esperanza de ser útiles y creadores en su país. Hay
que ser rigurosos con estos menores porque se harán mayores y
la ley establece que es competencia exclusiva del Estado y
deben volver a su país.

El plan y los acuerdos con los convenios de los menores no
acompañados establecen unos acuerdos, unas garantías, una
tutela efectiva y un plan de formación que permita una
educación e integración en el entorno en cuanto estén acogidos
-costumbres, lengua, relaciones sociales, formación en valores,
formación básica laboral, etc.- Creemos que usted como
responsable de Inmigración en la comunidad de las Islas
Baleares debe garantizar que estos convenios y acuerdos se
cumplan.

Gracias, Sra. Consellera.
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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):

Hi estic totalment d’acord. Efectivament, quan es firma un
conveni s’ha de complir. També l’he d’informar que a principis
de l’any 2008 el mateix Govern central informa que els
convenis aquests entre les comunitats autònomes i el Govern
central s’haurien d’anar denunciant i ells no s’encarregarien de
derivar-nos menors a les comunitats autònomes que tenien
signat aquest conveni i que les negociacions haurien de ser de
caràcter bilateral amb les comunitats autònomes, en aquest cas
la comunitat canària perquè el Govern central derivaria fons a
la comunitat canària per a l’assistència als menors als centres
canaris.

Amb aquesta informació, ens posam en contacte, des del
punt de vista que vostè ha dit de la solidaritat, amb la comunitat
canària i l’atenció que ens preocupa a aquests menors, que en
aquests moments a Canàries superen 1.800 menors, vull dir, és
de molt difícil treball d’integració amb aquesta quantitat de
persones, amb aquesta quantitat de menors; ens posam en
contacte amb la comunitat canària per veure la fórmula a través
de la qual podíem colAlaborar amb ells. Ens expliquen que són
difícils els convenis de comunitat canària amb consells insulars.
Per tant, nosaltres ens proposam com a mediadors per poder
treballar amb l’objectiu de poder traslladar menors a la nostra
comunitat autònoma. 

Contactam amb els consells que tenen les competències en
tutela, es mostren també d’acord i l’acord al qual arribam és
traslladar menors a la nostra comunitat autònoma mantenint
inicialment la tutela a la comunitat canària i després, quan
duguessin un temps a la nostra comunitat autònoma, aquesta
comunitat autònoma traslladaria la tutela..., la comunitat canària
traslladaria la tutela a través de la legislació del menor, que diu
que ja el menor en el nostre territori, als consells insulars per
efectivament tenir-ho tot normalitzat.

Un altre dels temes que vàrem abordar conjuntament amb la
comunitat canària va ser el tema de les residències o altre tipus
de figura jurídica que permetés un trasllat dels menors. Els
centres residencials, tenim un centre residencial específic del
Consell Insular de Mallorca i després en tenim de residencials
no específics a Eivissa i a Menorca, suposaven una limitació a
les places. A més, als consells insulars, sobretot el de Mallorca
que era el que més menors acollia pel volum de territori que té
i per la població, els suposava un problema perquè efectivament
altres menors no acompanyats arriben per altres vies i per tant,
el centre de menors no acompanyats el volien dedicar a menors
que no venien pel conveni MEINA, que és el conveni al qual es
refereix vostè, i vàrem cercar la figura de famílies acollidores,
que és una figura jurídica que està a la nostra legislació de
menors i que, a més a més, l’experiència en menors
nacionalitzats o nascuts a la nostra comunitat autònoma dóna
resultats molts positius.

Per tant, des de la comunitat autònoma de les Illes Balears
conjuntament amb la comunitat autònoma de Canàries vàrem
acordar realitzar l’acolliment de nins menors de 18 anys a
famílies acollidores de la nostra comunitat autònoma. Vàrem
pensar que el millor seria començar amb les famílies del país
d’origen d’aquests menors, Mali i Senegal. Ens vàrem posar en
contacte amb les associacions de Mali i de Senegal i a dia
d’avui ja li puc dir que tenim valorades un total de 16 famílies
que poden ser acollidores de menors.

Per fer això, el mes de desembre des de la Direcció General
de Menors es va contractar un tècnic per fer la valoració
d’aquestes famílies. En aquest moment estam pendents que la
comunitat canària acabi de firmar el conveni de colAlaboració
per poder iniciar el trasllat dels menors.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

2) Pregunta RGE núm. 1238/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida de menors no acompanyats (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 1238/09, sobre acollida
de menors no acompanyats segona part, 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. Presidenta. Sra. Consellera, se ha adelantado
usted a la pregunta que viene ahora, de todas maneras me
quedan todavía cosas por saber, ¿cómo se va a plantear el tema?
Y por eso ahora le pregunto ¿qué tipo de ayuda recibirán las
familias de Baleares, me ha dicho de Senegal y de Mali, que
acogen a menores no acompañados de Canarias? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la Sra. Consellera per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies. Li vull explicar que el futur conveni que esperam
firmar en un curt termini estableix que la comunitat canària
pagarà un preu, diguem preu dia per menor. Aquest preu dia per
menor, que són uns 36 euros, ens permetrà efectivament cobrir
les despeses del tècnic que farà el seguiment de les famílies, per
tant rebran una prestació tècnica de seguiment d’aquests menors
en acolliment familiar, i després ens permetrà també que cada
família rebi una quantia de 450 euros mensuals per poder
participar o colAlaborar en les despeses que pot produir el menor
a la família.
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Li he dir també que el menor també rebrà dos tipus de
prestacions de caràcter tècnic, una que serà la formació en
castellà i en català i l’altra que seran tallers de caràcter
ocupacional per facilitar, una vegada que compleixin els 18
anys, la seva integració laboral si és que la Delegació del
Govern els permet, els autoritza la residència a l’Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, ¿me podría
aclarar si hay alguna ayuda más para el segundo concepto que
me dicho después?, porque algo que me sorprende enormemente
es su respuesta en este sentido, sobre todo que usted haya
accedido a que estas condiciones, claro está a falta de conocer
el convenio que quizás guarde algo que permita la financiación
en otro sentido como le he dicho antes, porque me pregunto,
¿qué medidas va a tomar su departamento con el modelo que
ustedes han aplicado de acogida por parte de la familia
senegalesa, que garanticen exactamente eso, la formación?,
porque con ese dinero la verdad es que no creo que llegue, que
garantice la formación, la capacitación de estos jóvenes y su
integración. 

¿Qué medidas para asegurar la seguridad, que también la
necesitan por supuesto, van a tener previstas una vez que estén
con las familias? La tutela si es de los consells insulares, que me
lo ha aclarado antes un poco, que es de Canarias, porque la
tutela y la proteccción la dan los consells también con los
educadores de menores que son los técnicos y los funcionarios
en estos centros apropiados y de acuerdo con la normativa que
vela por el cumplimiento de estos acuerdos y responden a las
necesidades que tienen las 24 horas del día, ¿no?

Me gustaría que me explicara entonces, Sra. Consellera, si
se ajusta a la normativa establecida delegar estas funciones, si
se garantiza la intervención social integral de estos menores y
si se garantiza la seguridad y vigilancia de los menores no
acompañados de Canarias de acuerdo con la normativa de
extranjería también. 

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):

Gràcies. La normativa es garanteix perquè el que s’aplica a
un menor no acompanyat és la normativa de menors, no la
normativa de Llei d’estrangeria en aquest sentit. Per tant, sí que
s’aplica perquè la figura de la família acollidora sí que existeix
a la normativa referida als menors al conjunt de l’Estat.

No hi ha delegació de tutela perquè la tutela la manté la
comunitat autònoma de Canàries i efectivament la nostra
intenció és que això es normalitzi i que progressivament,
aquesta tutela, la tenguin els consells insulars, que bàsicament
serà el de Mallorca, per normalitzar aquesta situació.

Quant al seguiment tècnic ja li he comentat abans que es
faran dos tipus de seguiment. Un és un educador social que farà
un seguiment de la integració d’aquests menors a aquestes
famílies de la mateixa manera que ho realitzen en aquests
moments els tècnics de menors amb famílies acollidores de nins
nacionalitzats i després, efectivament, sabem la importància que
té per a aquests menors el tema de la formació. Al conveni
establim que siguin majors de 16 anys perquè no tenguem la
problemàtica d’integrar-los dins l’escola perquè sabem també
les dificultats d’integració d’un nin de 15 anys amb una altra
llengua dins les escoles i que tenguin 16 anys per poder-los
dirigir directament a feines de caràcter preocupacional.

En aquest sentit també pactam amb determinades entitats
que treballen amb aquests nins perquè puguin tenir espai dins el
que seria formació ocupacional, diguem, molt heterogènia, vull
dir que sigui la base del que és ser picapedrer, llanterner,
jardiner, etc., amb l’objectiu que, en aquest any i mig o dos anys
que efectivament estan baix la tutela de l’Administració pública,
estiguin en condicions de poder tenir un preaprenentatge de
caràcter laboral amb la finalitat que si als 18 anys se’ls
concedeix la residència puguin localitzar feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 1239/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida de menors no acompanyats
(III).

Per formular la pregunta RGE núm. 1239/09, sobre acollida
de menors no acompanyats, tercera, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Encarnación Pastor, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ¿cuántos menores
no acompañados de Canarias ha derivado a los consells de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Li he de dir que d’aquestes dues altes que es varen
produir de Canàries que ja li he comentat abans, una va ser a
Menorca i l’altra va ser a Mallorca. A Eivissa no s’ha produït
cap baixa des que es va firmar el conveni perquè els dos menors
són, un de l’any 91 i l’altre del 92 i per tant, compleixen els 18
anys més endavant. Un a Menorca i l’altre a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Mire,
como ya he referido en la pregunta anterior, la primera, es
indispensable el consenso de todos para resolver las cuestiones
que nos conciernen a todos. De acuerdo con la línea mantenida
hasta ahora desde que la inició en la anterior legislatura el
Govern del Partido Popular, primero, es que se sigan acogiendo
menores no acompañados de Canarias; segundo, que se amplíen
las plazas de acogida en base a la capacidad de los centros en
consenso con los consells insulares y, si procede, la demanda
conjunta al Gobierno de España para la necesaria financiación
de los centros de acogida, para la ampliación de los recursos
humanos en base a la imparable llegada de menores no
acompañados resultante de la política de inmigración del
Gobierno central y de paso, no estaría mal -y se lo propongo en
esta comisión, aquí y ahora- que en estas consideraciones sean
incluidas en la elaboración del pacto por la inmigración, el cual
ha sido anunciado por la conselleria de la que usted es
responsable desde su toma de posesión, sin que al menos esta
diputada tenga constancia que se hayan reunido anunciando
medidas concretas ni abierto debate alguno. 

Creo que sería una manera de ser solidarios con Canarias,
pero creemos que desde nuestras competencias y siempre en
consenso con los consells insulares. 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):

Gràcies, president. Efectivament, Sra. Pastor, nosaltres no
treballam si no és amb el consens, els consells insulars estan
absolutament informats i d’acord en aquesta mesura. De fet,
inicialment la nostra voluntat era que participassin assumint la
tutela dels menors que es poguessin desplaçar a Mallorca, a
Menorca o a Eivissa, però va ser voluntat de la comunitat
canària que s’estimava més que la tutela, inicialment almanco,
els primers mesos, quedàs a la comunitat canària. De fet, això,
s’estudia també amb el fiscal de Menors de Canàries, que vostè
sap que també és una garantia perquè el fiscal només signarà si
efectivament l’informe que nosaltres derivem al fiscal, hi està
d’acord i li dóna garanties aquesta família. Així ho vàrem parlar

amb la Fiscalia de Canàries i li va semblar un programa
adequat. 

La voluntat que vostè manifesta és una voluntat que per part
del nostre govern existeix, de fet quan veim que l’Estat
denuncia verbalment aquest conveni explicant que no derivarà
des del Govern més nins de les comunitats canàries, les
comunitats autònomes ens posam immediatament en contacte
amb la comunitat canària per cercar vies de colAlaboració. Fruit
d’aquesta colAlaboració és aquest conveni, que insistesc confiam
que es pugui signar de manera ràpida, nosaltres pensàvem que
a aquestes alçades de l’any ho tendríem signat, per poder
traslladar 20 menors, a més amb una fórmula pens que nova,
vull dir que estam disposats fins i tot a ser creatius en aquest
sentit. 

Quant al Pacte per a la immigració, l’he d’informar que
efectivament s’ha negociat amb les associacions, amb els
sindicats, amb la CAEB i amb la PIMEM en aquest moment i
que la nostra voluntat és que en el Fòrum de la immigració, que
creim que es convocarà a finals d’aquest mes, es pugui aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

4) Pregunta RGE núm. 1240/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida de menors no acompanyats
(IV).

Per formular la pregunta RGE núm. 1240/09, sobre acollida
de menors no acompanyats (IV), 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. Gracias, Sra. Consellera. Me
gustaría que me dijera en qué situación se encuentran los
menores no acompañados de Canarias que llegaron a nuestra
comunidad en la anterior legislatura. 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. Dels deu que varen venir n’hi ha encara cinc que
continuen en els centres residencials i després dels altres cinc li
he de dir que quan nosaltres vàrem arribar a aquest govern, el
juliol del 2007, no vàrem trobar cap seguiment d’aquests
menors tot i que abans del juliol del 2007 s’havien produït
baixes en els diferents centres i no teníem localitzat cap
expedient, en aquest cas la Conselleria d’Immigració que era la
que hi havia signat el conveni, d’un seguiment d’aquests menors
una vegada que s’havien produït les altes en el consell insular
per als 18 anys.
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Per tant, nosaltres el que vàrem fer va ser posar-nos en
contacte amb els centres que sabem que tenen possibilitats de
localitzar a aquests menors com era el cas del GREC que té un
pis d’acollida per a menors que estan emancipats. Efectivament
aquí ens varen possibilitar la localització de tres d’aquest cinc
menors, un ja el tenien localitzat perquè estava ingressat en Es
Pinaret. Ens vàrem posar en contacte amb aquests menors i li he
de dir que en aquest moment un està desplaçat a Barcelona i
dels altres tres, un està cobrant una renda mínima d’inserció i
està realitzant cursos de cuina i els altres dos estan contractats
per l’administració pública, en aquest cas el Govern balear, a
través de diferents consorcis.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consejera. Sra.
Consejera, reconozco que me tranquilizó su comparecencia hace
unos días en relación con la denuncia realizada por el Defensor
del Pueblo. Al menos puso de manifiesto la ausencia de
conflicto en nuestros centros de menores y ahora veo que los
menores cuando alcanzan la mayoría de edad, algunos, pues
también, como éste que me ha dicho que está en el centro de -no
recuerdo el nombre ahora- bueno, pero también quiero dejar
constancia y me gustaría que usted me diera su opinión de la
preocupación que comparto con el Gobierno de la comunidad de
Canarias que denuncia el limbo legal de los menores
inmigrantes no acompañados y que reclaman una reforma
urgente de la ley. 

En este sentido se pide al Gobierno que lidere el problema
de los menores no acompañados para que su traslado a otras
comunidades no dependa sólo de la solidaridad de estas
comunidades, entendiendo que la ley debe completar la
situación de los niños y que sea una cuestión de Estado, es lo
que pide, que el Gobierno asuma algún título jurídico de estos
niños sin que implique que las comunidades pierdan las
competencias sobre menores y advierte, con lo que estamos
totalmente de acuerdo también desde el Grupo Parlamentario
Popular, que con la regulación actual se corre el riesgo de que
se alimente el flujo de niños procedentes de África, con lo que
ello conlleva de muertes en el mar y todo lo que trae consigo.
Dígame, Sra. Consellera, qué piensa al respecto.

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):

Efectivament nosaltres ens vàrem posar en contacte amb el
GREC que és habitualment l’entitat que a vegades quan un
menor està tutelat fa un seguiment d’aquest menor, molts d’ells
derivats del consell insular, en aquest cas era de Mallorca,
perquè els de Menorca i els d’Eivissa, els d’Eivissa ja li dic que
no s’ha produït encara cap baixa i els de Menorca s’havia
produït una baixa, però el teníem localitzat perquè aquest nin
havia comès un delicte i estava complint unes mesures en Es
Pinaret. Les altres baixes s’havien produït en el Consell de
Mallorca i a través del GREC vàrem localitzar aquests menors
i estaven tots en aquest pis d’emancipació de joves que té el
GREC i vàrem començar a fer feina amb ells, es va gestionar
una RMI i altres dos han pogut, per la seva capacitat, poder ser
contractats a través de l’administració pública, a través de
diferents consorcis del Govern de les Illes Balears. En aquest
moment no estan a cap pis d’acollida sinó que estan vivint
plegats en un pis que paguen ells.

Em sembla que dijous passat a una altra compareixença on
també parlàvem d’immigració, li vaig dir que jo no som
responsable de la gestió que realitza el Govern central en temes
d’immigració. Pens, en aquest sentit, que efectivament l’efecte
cridada no l’està produint el Govern central o el Govern de
l’Estat sinó que l’està produint una qualitat de vida molt
diferenciada entre els països d’Europa, en aquest cas, i el països,
en aquest cas, d’Àfrica i això és l’efecte cridada, la nostra
pròpia existència. Em sembla que la política que realitza l’Estat
és una política, més o manco, adequada i sempre millorable
perquè les coses sempre es poden millorar, però d’invertir i de
negociar amb els governs que generen immigració, però una
vegada que l’immigrant està aquí tractar-lo com si fos un
ciutadà i en el cas dels menors sense dubte aplicar, com no
podria ser d’una altra manera, la Llei del menor enfront la Llei
d’estrangeria. Tot i que, efectivament, en aquests moments
s’està produint un debat que aquests menors no és que siguin
menors desprotegits, vull dir, no es pot aplicar, simplement, la
Llei de menors tutelats per l’administració pública i que
s’haurien de fer unes característiques especials sempre
respectant i sempre mesurant, primer, que són menors i després
que són immigrants.

En aquest sentit li he de dir que l’Estat crec que va resoldre
molt bé el tema competencial, va haver-hi un moment que
coincidien en el mateix ministeri les polítiques socials i les
polítiques d’immigració. En el moment que les polítiques
d’immigració queden a Treball i les polítiques socials passen a
Educació, els menors no acompanyats no queden a Immigració
sinó que les competències queden traslladades al Ministeri
d’Educació i de Política Social, primant, bàsicament, primer el
menor i després efectivament el país d’origen d’aquest menor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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5) Pregunta RGE núm. 1241/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida de menors no acompanyats (V).

Per formular la pregunta RGE núm. 1241/09, sobre acollida
de menors no acompanyats (V), 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. Gracias, Sra. Consellera. Lo malo es
que las políticas del Gobierno central repercuten en las
comunidades autónomas también, por eso, aunque no tengamos
responsabilidad, por supuesto me parece que debemos opinar y
que debemos hacer lo que sea para hacerles llegar lo que
realmente está mal, y en este caso creo que la disconformidad
de todas las comunidades de como se está llevando el tema de
los niños de Canarias queda de manifiesto cuando en el
ministerio se tienen estas reuniones. Le quiero preguntar ahora
cuántos menores han llegado a nuestro país desde que comenzó
la actual legislatura del Govern de las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Crec que ja li he contestat. El que seria el conveni
MENA, el conveni entre l’Estat i...

(Se sent una veu inaudible a la sala)

... jo li puc contestar a la nostra comunitat autònoma, vull dir, no
en el conjunt de l’Estat, del conjunt de l’Estat jo li puc dir que
la darrera informació que teníem era que Canàries tenia 1.800
nins, vull dir, que nosaltres el que li podem dir és això, la
informació que arriba d’aquests menors és que són 1.800 nins.

La nostra comunitat autònoma per via de conveni, diguem,
dos, que ja li he contestat abans i després, efectivament, també
arriben a la nostra comunitat autònoma menors no acompanyats
que no són pel conveni MENA, és que no provenen de Canàries
i en aquest cas per informacions de diferents consells insulars,
que tenen les competències de tutela, els puc dir que han arribat,
l’any 2008, 31 menors no acompanyats de nacionalitat
marroquina i romanesa i els altres dos eren de Mali i eren pel
conveni MENA.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Mire,
estamos en el mes de abril y ya hace dos años que el pacto está
gobernando, sólo en 40 días y sólo en Canarias han llegado 89
menores y más de 6.000 desde que llegó el primer niño a
Canarias. En la actualidad en Canarias, pues esto, 1.900 niños,
más o menos, donde sólo caben, aproximadamente, 300.
Tenemos que ser solidarios, pero para que las comunidades
autónomas puedan ejercer esta solidaridad han de contar con la
financiación necesaria e indispensable. Usted no debe, ni puede
admitir de ninguna manera que recorten la financiación, a mi
entender, y para la atención de menores no acompañados,
menos, ni para los que fueron desplazados hace dos años, ni
para los que lo serán en un futuro ni tampoco para el fondo de
apoyo de acogida a la integración de los inmigrantes porque es
escandaloso, en este momento, que mientras en esta comunidad
ha subido el porcentaje de inmigración desde el 2007 más del
17%, se pretenda recortar el dinero que el Gobierno aporta para
apoyo a la integración de inmigrantes en más de 1.200.000
euros. Usted no lo debe consentir. 

El Gobierno del Sr. Zapatero está gobernando de espaldas a
las necesidades de nuestra comunidad, ya sé que me van a
contestar que menos hizo el Partido Popular y todo eso, pero
dejen ustedes de justificar a un gobierno que envía la reforma de
la Ley de extranjería a consideración de las comunidades
autónomas cuando ya está cerrada, sin aportar datos sobre la
realidad de la inmigración en España, para hacer la aportación
oportuna desde las distintas comunidades, cosa que están
denunciando todas las comunidades y hay que obrar en
consecuencia. Usted, Sra. Consellera, no puede permitir este
recorte de financiación a nuestra comunidad que además recibe
el porcentaje de ayuda más bajo de todo el Estado sin que le sea
reconocida, además, su situación insular ni de frontera lo cual
hemos venido reclamando constantemente desde el Grupo
Parlamentario Popular ante el ministerio, lo hemos hecho
muchísimas veces, porque de lo contrario irá en detrimento de
los servicios que necesitan los menores de nuestra comunidad
y también las persones de nuestra comunidad. 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):

Gràcies, president. Bé, aquest govern fa els dos anys el mes
d’agost, encara ens queden quatre mesos i quatre mesos en
política és molt de temps. Efectivament, vostè fa gala del tema
de solidaritat, del tema d’immigració i menors, però jo la
remetria a l’hemeroteca quan vostès varen fer una pugna amb el
Govern central del preu plaça, vull dir, poca solidaritat varen
demostrar quan es pugna amb el Govern central si li pagaven 82
euros, 90 euros o 91 euros. I poca gala de solidaritat varen
demostrar i era un tema més, semblava que serien més solidaris
amb relació a efectivament si li pagaven el preu plaça.
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Nosaltres ens hem ajustat en els preus reals amb la
comunitat canària i, a més, hem estat, jo diria, creatius, vull dir,
perquè nosaltres ja teníem ocupades les places residencials. Si
vostè em diu que són les places residencials les que ens han de
marcar l’arribada d’aquests menors, les places residencials ja
estaven ocupades i estaven ocupades per aquest volum de
menors magrebins i romanesos que ens arriben també per una
altra via. Per tant, nosaltres amb això vàrem ser creatius i hem
mostrat la màxima solidaritat i mai no hem fet gala de negociar
bé o malament a la baixa o a l’alça un preu plaça.

El Govern central i el Govern de Canàries vàrem arribar a
aquest acord i nosaltres, respectant l’autonomia administrativa
d’aquests dos governs, hem estat absolutament respectuosos. Si
al Govern de Canàries ja li sembla bé que el Govern central li
transfereixi els doblers que ell dedicava i que els gestioni
directament el Govern de Canàries amb les comunitats
autònomes nosaltres no direm com ho han de fer si ells dos
arriben a un acord. Li he de recordar també que va ser l’any
2005, amb un govern socialista, quan es va fer per primera
vegada a Espanya un fons especial de temes d’immigració i de
fet les conselleries del govern del Partit Popular es varen crear
amb aquest fons o a partir de l’arribada d’aquest fons a la nostra
comunitat autònoma. 

Efectivament hi ha una voluntat, que no s’ha acabat de
concretar, una voluntat per part del Govern central de reduir el
fons d’integració per als immigrants, que d’això ens hem
queixat totes les comunitats autònomes, i nosaltres hem fet la
queixa verbal i per escrit oportuna i que en aquests moments la
informació que nosaltres tenim és que el Govern central es
replanteja aquesta reducció i sembla que mantindrà els doblers
o els pressuposts del 2008. I efectivament per a l’any 2009, si
s’arriba a firmar aquest conveni, es recull la insularitat per
primera vegada en el conveni per a la integració de les persones
immigrants.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

6) Pregunta RGE núm. 1242/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sots-mesa d'immigració.

Per formular la pregunta RGE núm. 1242/09, sobre sots-
mesa d’immigració, 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. Gracias, Sra. Consejera. Mire, en la
pasada legislatura, a propuesta del sindicato UGT, fue creada
por el Govern de las Islas Baleares la submesa de inmigración
en la cual estaban integrados todos los sindicatos y muchas
consejerías que tenían, en el ámbito de la inmigración,
competencia. A mí me gustaría preguntarle si esta mesa se ha
reunido alguna vez en esta legislatura. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. No, aquesta sots-mesa no s’ha reunit en cap ocasió
des que s’ha constituït aquest govern, aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Li contesta la Sra. ...Té la paraula
la Sra. Pastor. Disculpin.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. No va mal de vez en cuando pues
reírnos un poco, ¿no? Gracias, Sra. Consejera. Mire, trabajar
desde el Govern con los agentes sociales y con las consellerias
que tienen competencia en el ámbito de la inmigración nos
pareció entonces una gran idea y nos la sigue pareciendo. De
hecho, el resultado del trabajo desarrollado en común con los
sindicatos y la Conselleria de Trabajo y Formación e
Inmigración y Cooperación puso de manifiesto la importancia
del trabajo en conjunto entre los agentes sociales y las
instituciones para poner en manos de las persones que han
elegido esta comunidad para vivir, herramientas y conseguir
objetivos del II Plan integral de atención a les personas
inmigradas en las Islas Baleares. Sra. Consejera, me da la
impresión, y creo por lo que me trasladan los inmigrantes  que
ellos también la tienen, que se está haciendo poco, se anuncia
mucho y se hace poco. Promover y facilitar a través del
consenso la inserción laboral, la formación y el apoyo a su
integración con jornadas, con mesas, con cursos y hacerlo con
la opinión de todos es, a nuestro entender, una tarea además de
beneficiosa, indispensable. 

Hemos oído muchas veces las críticas a nuestro anterior
trabajo realizado, se nos ha dicho las cosas que no se harían
desde la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, y
en varias ocasiones esas críticas se han rectificado también y se
han hecho las cosas que nos criticaban, de lo cual nos
congratulamos, porque rectificar es de sabios, tenemos en mente
muchas de ellas que no vamos a decir aquí esta tarde, porque lo
importante creemos que es el resultado de estas rectificaciones,
nos parece bien, todos debiéramos hacerlo cuando llega el caso.

Por eso, Sra. Consellera, le pedimos que rectifique también
en esta cuestión y que reúna la sub-mesa de inmigración, que
trabaje con los agentes sociales, con todos, que la situación
actual lo requiere, que escuche, Sra. Consellera, a los
inmigrantes que tienen mucho que decirle, se lo sugiero con las
mejores de las intenciones y ánimo de ayuda.

Gracias.
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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):

Gràcies president i gràcies, Sra. Pastor, pels ànims, però
nosaltres el que intentam és fer una política de normalització i
no de diferenciació de la política d’immigració. Vàrem
considerar que no era necessari continuar amb la política de la
sots-mesa perquè es va constituir la Mesa per la competitivitat
i la cohesió social, on ja participam el Govern i els agents
socials, tant representants dels empresaris com representants
dels treballadors, i en aquesta mesa per a la competitivitat i la
cohesió social s’han tractat tots els temes que afecten el conjunt
de la ciutadania, inclosa, sense dubte, la problemàtica específica
i de vulnerabilitat que puguin tenir els immigrants, però des
d’un concepte de normalització i d’integració com és la Mesa
per la competitivitat i la cohesió social. 

Quan es tractaven els temes de formació efectivament es
tractava el tema de la immigració com un colAlectiu
especialment vulnerable. Per tant si tractam el tema de salut
laboral, també s’han tractat aquests temes de la immigració,
però des d’aquest context de normalització i no una submesa
específica amb els sindicats i amb els representants dels
empresaris per a la immigració sinó des d’aquesta política de
normalització. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

7) Pregunta RGE núm. 1243/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consolat argentí a Balears.

Atès l’escrit amb RGE núm. 6747/09, pel qual s’informa que
el conseller de Presidència no es troba a les Illes Balears i no
podrà contestar la pregunta amb RGE núm. 1243/09, sobre el
consolat argentí a les Illes Balears, i per la qual cosa s’ha
solAlicitat el seu ajornament, aquesta presidència solAlicita que
la Sra. Pastor manifesti el seu parer, si decideix retirar-la o fer
un ajornament d’aquesta pregunta.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Esta pregunta yo siempre se la he querido dirigir a la
consejera de Inmigración.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta pregunta anava dirigida al Govern, i el Govern
troba que correspon i pertoca en matèria de competència al
conseller de Presidència. Per tant vostè pot manifestar el seu
parer envers l’ajornament o la retirada d’aquesta pregunta.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Yo creo que esta pregunta es válida para la consejera, puesto
que no quiero retirarla. O sea, si se puede...

EL SR. PRESIDENT:

Idò haurà d’ajornar-la.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, vale.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda ajornada aquesta pregunta.

8) Pregunta RGE núm. 1244/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons per a la integració dels immigrants.

9) Pregunta RGE núm. 1245/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons per a la integració dels immigrants
(II).

Per formular les preguntes amb RGE núm. 1244 i 1245, atès
que la seva autora volia la suma de les dues, sobre fons per a la
integració 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. Gracias, Sra. Consejera. ¿Qué
porcentajes de los fondos traspasados del año 2008 desde el
Gobierno central al Govern de las Islas Baleares para la
integración de los inmigrantes se han dedicado a la educación
y cuántos a la sanidad? ¿Y qué actuaciones se han llevado a
término?

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, president. Sra. Pastor, per a sanitat, que tal vegada
és més senzilla, li contestaré en els temes sanitaris. Dels doblers
que provenen de l’Estat, perquè vostè sap que hi ha uns doblers
que provenen de l’Estat, que superen escassament els 5 milions,
i després hi ha una doblers propis de la comunitat autònoma, del
govern que provenen de l’Estat s’han dedicat 300.000 euros,
que representa més o manco un 3,10% dels doblers que
provenen de l’Estat per a sanitat. La comunitat autònoma fa una
despesa de 250.000 euros més. Per tant podríem dir que en el
conjunt de sanitat, entre els fons propis de la comunitat
autònoma i els fons de l’Estat, són uns 500.000 euros, i s’han
dedicat bàsicament a dos eixos d’actuació: un és la presència
dels mediadors sociosanitaris, que en aquests moments tenim 23
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mediadors entre hospitals i centres d’atenció primària; i després
teletraducció..., uns 23 mediadors entre centres hospitalaris i
atenció primerenca, perdoni, atenció primària dels centres de
salut. I després tenim també l’altre eix que és la teletraducció,
que està present en un nombre molt important d’hospitals i
sobretot de centres d’atenció primària.

En relació a la despesa que realitzam d’educació, li he de dir
que, del conjunt dels doblers que provenen de l’Estat, els que
dedicam a educació són 2.600.000 euros, que més o manco
suposa un 50 i busques..., un 51% dels fons que provenen de
l’Estat, i com a comunitat autònoma, entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Conselleria d’Afers Socials i
Immigració, uns 3.500.000 euros. 

I les accions que vostè em demana, bàsicament, d’una forma
ràpida, són programes d’acollida educativa, que s’editen unes
4.000 carpetes en 11 idiomes precisament per als menors i les
famílies nouvinguts, que vegin com es pot escolaritzar un
menor, quins són els costums, els deures, etc.; el programa de
suport a les oficines d’escolarització, amb presència també
d’interlocució a les oficines d’escolarització; programes de
medicació educativa, també; un equip itinerant d’acollida per
assessorar els tutors i també atenció individualitzada i grupal als
nouvinguts; programes de reforç de l’aprenentatge, sobretot en
horari extraescolar, especialment a segon, tercer i quart de
primària; professionals de reforç, que tal vegada és la quantia
més important, professionals de reforç en els centres educatius,
mestres que reforcen els menors nouvinguts; material bàsic per
a la dotació d’aules d’acollida; programes d’intervenció
socioeducativa i reforç per a menors immigrants de 14 a 16
anys; una pàgina web per a l’atenció a la diversitat que té
bàsicament conceptes educatius. Després també des d’Educació
s’ha finançat el programa Alter, que és un programa que va
dirigit a menors que tenen dificultats d’integració a l’aula, i
donat que hi havia una presència important d’immigrants també
des d’Immigració, la Direcció d’Immigració, s’ha realitzat un
esforç econòmic.

I després li he de dir que, ja fora del context d’educació
escolar obligatòria, també s’ha arribat a convenis amb la UNED
per facilitar l’accés a la universitat a majors de 25 anys, amb
una presència molt important d’immigrants; també amb la UIB
per facilitar estudis de postgrau, i després amb el COFUC s’han
fet també programes per a l’aprenentatge del català per a
persones adultes. Després també de forma una mica més puntual
s’han fet colònies lingüístiques per als menors i també a través
dels municipis, dels ajuntaments, també s’han fet les escoles
d’adults, també s’han patrocinat i se’ls han finançat cursos de
català i castellà per al colAlectiu de persones immigrants.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consejera. En la
anterior legislatura se dotó a la red sanitaria de los recursos de
atención adecuados y especializados en la implantación de
servicios de mediación, traducción, programa de implantación
de mediadores, mediadores interculturales, atención a
drogodependientes inmigrantes sin recursos, y se garantizó por
supuesto la asistencia sanitaria a todas las personas inmigrantes.

En educación, para garantizar a los niños y a los jóvenes
inmigrantes el acceso al sistema educativo y favorecer su
integración con la participación, se llevaron a cabo múltiples
actuaciones. La primera, información puntual a las familias,
campañas como “A les 9 tots a l’escola”, juegos solidarios,
proyecto Íntegra, aprendizaje de la lengua catalana, aulas
lingüísticas de verano, teatro para la integración, jornada “La
única raza, la humana”, becas de comedor y transporte, creación
del CD didáctico sobre interculturalidad, creación del
diccionario ilustrado en diferentes idiomas, campañas de
sensibilización escolar, provisión de profesorado de atención a
la diversidad, programa de interlocutores de familia, convenio
con la Fundación Cátedra Iberoamericana para el acceso a la
formación de postgrado, talleres interculturales, programa Isla,
programa PROA, congreso de convivencia y escuela, primer
congreso internacional de educación mediterránea, formación
de dinamizadores socioculturales en el ámbito educativo, cursos
específicos de catalán, cursos específicos para inmigrantes
adultos, y el presupuesto fue de 3.300.000 euros.

Sra. Consellera, coordinación interdepartamental para la
atención de las personas es imprescindible, sobre todo en salud
y en educación. No nos cabe duda de que usted hará todo lo
posible en este sentido, y para ello también es imprescindible
que se cuente con recursos suficientes. Está claro que se
gastaron antes y que se han vuelto a gastar. La población
inmigrante en nuestra comunidad, lejos de disminuir, quiero
repetir, va en aumento, el 17% desde 2007. No podemos
consentir recorte alguno desde el Gobierno central. Yo haría
mucho hincapié en la reducción presupuestaria del fondo para
la acogida de inmigrantes en más de 1.200.000 euros; esto es
una cacicada que no se puede consentir, cuando debería ser al
contrario para hacer justicia en el caso de Baleares, al que no se
le tiene en cuenta ni el aumento de la población, como hemos
dicho antes, ni su condición de insularidad, y una vez más digo
pues para que no sufra merma la población de esta comunidad,
la cual no puede hacer diferencia con las personas recién
llegadas, pero que no puede ir en detrimento de su capacidad
para nuestra población.

Por lo tanto espero que en esto estemos de acuerdo y tenga
mi apoyo para no consentir esta cacicada que se avecina.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament alguna de les accions que he
anomenat ja s’havien trobat iniciades. Nosaltres el que hem fet
és potenciar-les, modificar-ne algunes, complementar-ne
d’altres i iniciar-ne d’altres.

Li he de dir que, efectivament, el que vostè ha comentat, si
el 2007 hi havia una quantia de 3.250.000, l’any 2008 s’ha
afegit un 50% més, o sigui que en aquest moment tenim
6.100.000 euros destinats al conjunt només dels temes
d’educació, precisament perquè durant l’any 2006-2007 vostè
sap que es va fer un important procés de reagrupació familiar i
la presència dels menors va ser molt important a les escoles, i
necessitava aquest esforç que va realitzar el Govern.

Li he de dir que nosaltres no volem cap tipus de reducció, no
la consellera d’Afers Socials sinó el conjunt del Govern no vol
cap tipus de reducció dels doblers que ens puguin venir de
l’Estat, que no és una reducció unilateral sinó que es produeix
en el conjunt de les comunitats autònomes, que quan a les
comunitats autònomes, efectivament, ens varen informar de la
intenció d’aquesta reducció per part del Govern central, totes
ens vàrem manifestar en contra i tant telefònicament com per
escrit vàrem manifestar la nostra disconformitat, i sembla que
hi ha un replantejament per part del Govern central. Li he de dir
que nosaltres de cap manera no acceptarem aquesta reducció; el
que passa és que, si un no vol, és molt difícil arribar a acords, i
si l’Estat es manté en aquest posicionament haurem d’acceptar
efectivament els doblers que ens arribin, tot i que efectivament
aniran acompanyats d’una queixa, ja no de la conselleria sinó jo
crec que del conjunt del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

No havent-hi més assumptes a tractar, aquesta presidència
agraeix la presència de la consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració i del seu acompanyant, i s’aixeca la sessió.
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