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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Sí, Antoni Garcias substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Catalina Palau.

Proposició no de llei RGE núm. 8229/09, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a avantprojecte de
reforma de la Llei d'estrangeria.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 8229/09, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’avantprojecte de reforma
de la Llei d’estrangeria.

Per tal de defensar aquesta proposició no de llei sobre
l’avantprojecte de reforma de la Llei d’estrangeria intervé la
diputada del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
presentam avui aquesta proposició no de llei relativa a
l’avantprojecte de reforma de la Llei d’estrangeria que està fent
el Govern espanyol.

Nosaltres pensam que la legislació espanyola en matèria
d’estrangeria que està reflectida a la Llei Orgànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social, que és colAloquialment coneguda com la
llei d’estrangeria, és, en comparació amb altres lleis dels estats
de la Unió Europea, una legislació que podríem dir que és
garantista i progressista. Bé és cert que aquesta llei, des que es
va fer, s’ha anat reformant en quatre ocasions, i cada vegada que
es reforma normalment es fa en un sentit restrictiu. Insisteixo
que això de parlar de progressisme i ser garantista és sempre
una percepció relativa, en comparació amb, no? 

La qüestió és que ara mateix s’està abordant la reforma
d’aquesta llei. El Govern va presentar un avantprojecte el mes
de desembre i els motius pels quals es fa aquesta reforma són
bàsicament dos. D’una banda, s’ha de donar compliment a les
sentències del Tribunal Constitucional que obliguen a
reconèixer els drets fonamentals d’associació, de reunió, de
sindicació i manifestació a les persones immigrants que estan en
situació irregular; aquests drets havien quedat exclosos de
l’àmbit legal quan es va fer aquesta llei per part del Partit
Popular i ara el Tribunal Constitucional obliga a reconèixer
aquests drets com a drets de qualsevol personal. La segona raó
per la qual es fa aquesta reforma és la necessitat d’adaptar les
noves directives europees en matèria d’immigració, entre elles

l’anomenada directiva de retorn d’immigrants, que també és
popularment coneguda com la directiva de la vergonya.

Aquest avantprojecte es troba en aquest moment en fase
informativa. Això vol dir que s’està demanant tota una sèrie
d’informes que són preceptius per tal de modificar una llei
orgànica; i després el pas següent serà la tramitació
parlamentària. Quan nosaltres presentàvem aquesta proposició
s’havien emès ja els informes del Fòrum per a la integració
social i del Consell Econòmic i Social, i estava pendent -i no
m’he pogut informar a temps- estava pendent el del Consell de
l’Estat, i també un altre informe anomenat “L’internament
d’estrangers a l’avantprojecte de reforma de la Llei
d’estrangeria”, elaborat per un grup de juristes, que és el grup
que s’anomena Immigració i Sistema Penal. A més d’aquests
informes preceptius, hi ha hagut declaracions, hi ha hagut
informes elaborats per diferents plataformes, totes elles
vinculades al món de la immigració. Entre elles hem pogut
consultar, per exemple, la que ha fet la Plataforma d’entitats
cristianes amb els immigrants.

Bé, quin és el problema que trobam nosaltres? El problema
és que pensam que aquesta reforma és necessària per les raons
que hem exposat, però vist l’avantprojecte trobam que hi ha
aspectes que van en aquesta línia que he comentat abans de fer
una regulació més restrictiva i sancionadora, i a més hi ha un
problema afegit, i és que aquesta reforma s’està fent en un
context de forta crisi econòmica que, com tots sabem, té
importants repercussions sociolaborals -estam parlant sobretot
d’augments de l’atur- i que afecten els sectors més vulnerables.
En aquesta situació fer una reforma d’aquest tipus pot tenir, i
això ho denuncien sobretot aquestes organitzacions més
vinculades a la feina social, pot tenir l’efecte de generar actituds
que poden ser xenòfobes i racistes. Nosaltres llegíem fa uns dies
a un diari local que -és un indicatiu- que la Fundació GADESO
havia fet una enquesta sobre la percepció que tenien els
habitants de les Illes Balears en relació al immigrants, i
destacaven dues qüestions: es relacionava immigració amb
seguretat, i es relacionava immigració amb la, diríem,
competència laboral, competència per als llocs de feina. Hi
trobam, i simplement com a exemple, que els ciutadans de les
Illes Balears, en una puntuació que anava del 0 al 10, atorgaven
un 7,3 als immigrants com a vinculats a aquesta inseguretat i
també a aquesta competència pels llocs de feina; aquests
indicadors, en el cas de l’illa d’Eivissa, per exemple, pujaven
fins a un 8,5. Per tant aquesta percepció que ja de per si en una
situació de crisi s’està donant, nosaltres pensam que a més es
pot agreujar amb una reforma que vagi en aquest sentit que
estam comentant.

Dels diferents informes que hem pogut llegir, hi ha
bàsicament cinc àmbits que diríem que són els més criticats o
que sobre els que s’apunta que es desitjaria que no acabassin de
consolidar-se a la llei definitiva. Aquests cinc àmbits són, en
primer lloc, els problemes de l’internament als anomenats CIE,
centres d’internament d’estrangers. S’observa en aquest
avantprojecte que es produeix un augment de l’anomenada
detenció administrativa a l’espera d’expulsió, que passa de 40
a 60 dies. És cert que la directiva europea amplia aquesta
possible detenció administrativa fins als 18 mesos, per tant
Espanya encara continuaria molt lluny d’aquests 18 mesos de
què es parla que permet la directiva europea, però ens preocupa
que s’augmenti aquest termini, que augmentaria en un 50%. 
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En segon terme també s’augmenten, s’amplien els supòsits
d’internament en aquests centres, i a més una denúncia que es
fa sobretot des d’àmbits jurídics és que no s’aprofita per aclarir
quin és el règim legal d’aquests centres, si queden en una mena
de llimbs legal i que no s’acaba d’aclarir a la llei. Per tant seria
una oportunitat perduda no donar clarament el seu règim a
aquests centres. 

Un segon àmbit sobretot denunciat per aquestes plataformes
d’organitzacions, d’ONG, és el tema de la prohibició i
penalització de la solidaritat humana. Què vol dir això?, que es
contempla el càstig i la sanció de l’ajuda humanitària a
particulars o a entitats que treballin amb persones en situació
d’irregularitat, o s’inclouen per exemple càstigs per
empadronaments d’estrangers irregulars en domicilis no
habituals. La preocupació d’aquestes organitzacions, que
justament elles treballen i una part fonamental de la seva feina
és treballar amb aquestes persones en situació irregular, i la llei
d’alguna manera les posaria al marge de la legalitat.

Una tercera qüestió és la restricció de l’agrupació familiar
en relació als pares. Què vol dir això?, que per exemple en
l’actualitat una persona que és immigrant, que està en situació
regular ha d’aportar que la seva situació de regularitat és d’un
any i en aquest moment pot fer l’agrupació familiar i que els
seus pares vinguin a viure aquí. Segons l’avantprojecte, d’una
banda s’estén aquest període de regularitat, que ha de ser de
cinc anys, en el cas de la Unió Europea estam parlant de dos
anys, i a més es posa un límit en el sentit que han de tenir més
de 65 anys perquè es pugui fer aquesta reagrupació.

Un quart àmbit té a veure amb les limitacions al dret a
l’educació. Amb l’avantprojecte d’estableix una limitació de
l’educació, de l’accés a l’educació, per als majors de 18 anys.
Què vol dir això?, que efectivament nosaltres..., i això ens
preocupa molt perquè nosaltres pensam que una persona en
situació regular pot arribar a tenir la seva..., pot arribar a tenir
les condicions per ser regular, ser regular i poder ser inserit a la
societat passa normalment per tenir un lloc de feina, i una,
diríem, quasi condició bàsica per poder accedir a un lloc de
feina és tenir una bona formació. Per tant tot allò que suposi una
limitació de l’accés a l’educació pensam que a mig termini és
dificultar la possibilitat de la inserció social.

I finalment hi ha un cinquè àmbit que és el del tracte
incorrecte que es dóna als menors. La crítica més important que
es fa és que els menors, diríem la condició de menor queda
menysvalorada i el que preval és la condició d’irregularitat, de
situació irregular. El que es demana des d’aquestes diferents
organitzacions i institucions és que es consideri primer la
condició d’infant i després la d’irregularitat, i per exemple no
s’estableixen mesures necessàries per garantir als menors una
adequada defensa i representació en processos de tipus
administratiu i legal.

Aquests són bàsicament els cinc àmbits en què coincideixen
pràcticament tots aquests informes. Nosaltres presentam aquesta
proposició amb una intenció fonamental, i és sensibilitzar,
conscienciar en aquest cas dins el Parlament, perquè es faci tot
el possible perquè aquest avantprojecte corregeixi aquestes
situacions abans que entri en tramitació parlamentària. Nosaltres
sabem que aquest avantprojecte entrarà al Parlament, es podrà
presentar tot tipus d’esmenes, però ens agradaria que, atesa la
repercussió que està tenint i les reaccions que s’estan produint,
que realment es poguessin aclarir aquestes qüestions abans de
la seva tramitació parlamentària.

Demanam en concret dues coses. Una primera és fer una
valoració positiva i que el Parlament reconegui com a positius
determinats aspectes que estan continguts en aquest
avantprojecte, bàsicament dos: la incorporació d’aquests drets
fonamentals que comentàvem abans, i després també una
aportació molt important que és la concessió de permisos de
treball als menors de 16 anys i dones que vinguin en processos
de reagrupament familiar. Què vol dir això?, que si per exemple
un immigrant que està en situació regular aconsegueix que la
seva dona i els seus fills vinguin a viure aquí, si els menors
tenen 16 anys que vinguin ja amb un permís de treball. Això
estem parlant d’una possibilitat que aquestes persones que
vénen, tant la dona com els fills de 16 anys, puguin estar en
condicions d’entrar dins el mercat laboral. I el segon punt és
demanar al Govern de l’Estat que valori totes aquestes crítiques,
que valori aquests suggeriments per tal d’incorporar-los a aquest
avantprojecte abans de la seva tramitació parlamentària.

És per tot això, perquè penso que en qualsevol situació però
en la situació que estam vivint de crisi econòmica fa falta diríem
un plus de consciència social, no hem d’oblidar que els
immigrants al final són els més vulnerables dins els sectors
vulnerables de la societat espanyola en aquest cas, i en aquest
sentit demanam el vot favorable als grups de la Cambra.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado per un temps de deu minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
certament el Grup Socialista donarà suport a aquesta proposició
no de llei. No podia ser d’altra manera si ens atenem a la
preocupació constant que ha tengut el Govern de l’Estat envers
aquest colAlectiu. Basta recordar la modificació que va fer ja via
reglament d’aquesta llei per tal de donar cobertura legal a tota
una sèrie de persones que vivien una mica sense cap tipus de
cobertura i fent feina sense tenir cap tipus de protecció, i per
tant va fer una reforma via reglament per tal de lligar els
permisos de residència a llocs de feina, que jo entenc que és de
qualque manera com s’ha d’enfocar aquest tema de la
immigració. No només..., per cert que aquesta regularització
també he de dir que va ser molt criticada per part del Partit
Popular, autor de la primera llei.
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També s’ha de dir que la integració també ha estat una de les
constants del Govern. Basta veure el fons que ha dedicat a
aquest colAlectiu, i jo crec que aquesta comunitat té prou mostres
durant la passada legislatura de tots els fons que va rebre per fer
efectiva aquesta integració.

En aquests moments es feia certament necessària una
modificació de la llei per tal de donar compliment a diferents
directives europees que s’havien d’incorporar, així com també
a diferents sentències del Tribunal Constitucional referides a
determinats drets, i que per cert incorpora aquesta llei, va molt
més enfora del que determinen aquestes sentències; vull dir que
el mateix tribunal reconeix que hagués bastat amb menys drets
per complir la seva sentència. Per tant s’han ampliat aquests
drets no només en l’aspecte del que diu estrictament el Tribunal
Constitucional sinó que han anat molt més enllà. Per tant jo crec
que no s’ha de posar cap dubte que el Govern de l’Estat, com
diu la proposició, vol continuar essent un dels governs amb una
política més progressista en aquest aspecte de cap a la
immigració.

Per altra banda, i pel que fa referència al que planteja la
proposició no de llei, la voluntat de diàleg del Govern jo crec
que també s’ha fet palesa, ja que el primer document que va
sortir a la llum i aquest que tenim ara, el que s’ha enviat
concretament al Consell d’Estat, hi ha molta diferència perquè
s’han incorporat ja moltes d’aquestes coses que demanaven tant
el Fòrum de la immigració com determinades entitats de la
societat civil que fan feina en temes d’immigració. Per cert, la
proposició demana que es tenguin en compte les opinions de
diferents organitzacions, entre elles les del Consell Econòmic i
Social; jo he llegit l’informe i en molts d’aspectes el CES
demana una política molt més restrictiva que la que es planteja
precisament en aquesta modificació de la llei. Per tant..., potser
seria interessant que no tengués en compte determinades coses.

Voldria dir també que és cert que determinats articles jo
diria que més que restringir poden reglamentar determinades
actuacions i, en altres, jo crec que milloren notablement la
legislació que tenim en aquests moments. De fet així ho
reconeix el Fòrum per la immigració, tot i que com deia la
diputada sí que ha fet una sèrie de puntualitzacions en uns
aspectes molt concrets, però sí que he de dir que valora
positivament la reforma que es du a terme. Jo crec que una de
les novetats que incorpora aquest avantprojecte i que crec que
cal destacar és per exemple el tracte que rebran les víctimes de
la violència de gènere en situació irregular, sobretot tenint en
compte que un 44% de les dones assassinades pertanyen a
aquest colAlectiu de la immigració. Per tant és important que es
tengui un tracte especial i determinat. Sí que potser seria
desitjable que aquesta protecció específica s’ampliàs a
determinades persones que es poden veure afectades també per
aquesta violència, i aquesta sí que crec que seria una de les
coses que serien interessants poder incorporar.

Bé, vostè plantejava el tema de la reagrupació familiar. Jo li
he de dir que crec que en aquests moments, és a dir, tal com es
planteja amb aquesta modificació, crec que milloren moltes
coses de les que planteja la legislació en aquests moments.
Efectivament ho limita als majors de 65 anys per l’efecte que
això podria tenir sobre el mercat de treball, que jo també crec
que és una qüestió que hem de tenir en compte. Ja ens agradaria
que poguéssim tenir les portes obertes per a tothom, però sabem
que això no pot ser així. Tot i així limitar, fer aquesta limitació
als 65 anys, s’ha de dir que per causes humanitàries -i ho diu
també i s’ha explicat des del Govern, des de la secretaria
d’Estat- es podran donar permisos a menors de 65 anys, perquè
evidentment es reconeix que si un dels cònjuges, per exemple
els pares d’una persona que es vulgui reagrupar, si un d’ells té
més de 65 anys però un altre en té menys, seria una qüestió
bastant cridanera que només es pogués reagrupar un dels pares.
Per tant, està contemplat que es pugui reagrupar en aquests
casos excepcionals. Amb aquesta nova reglamentació no només
es tenen en compte els ingressos dels reagrupants sinó que en
aquests ingressos, necessaris per fer la reagrupació familiar, es
poden afegir els del seu cònjuge o parella. Per tant, dóna moltes
més facilitats que es pugui accedir a aquesta reagrupació.

A mi també em sembla una cosa importantíssima el tema
que els reagrupats, tant la parella com els fills menors, tenguin
automàticament permisos de treball. Aquesta és una de les
qüestions fonamentals i és una de les coses que trobàvem més
a faltar i que donava més problemes ja que, per una banda,
tenien el permís de residència, però no podien fer cap tipus de
feina. Per tant, això s’ha de valorar d’una manera molt
important.

Comentava també la Sra. Suárez el tema dels centres
d’internament. Efectivament, sé que determinades
organitzacions més que res plantegen que no saben molt bé com
serà aquesta situació, li he de dir que normalment aquestes
qüestions, i també es farà amb aquesta llei, totes aquestes
qüestions s’aclareixen via reglament perquè determinades coses
no és ni bo ni convenient plantejar-les a una llei.

Hi ha hagut una cosa que m’ha estranyat, Sra. Suárez,
perquè pel que sé precisament aquesta llei també dóna dret a
l’educació, no només l’educació obligatòria sinó als majors de
divuit anys, així com també, poder accedir a tot tipus de beques.
Per tant, m’ha estranyat perquè les meves informacions no són
aquestes sinó el contrari, que es dóna la possibilitat que es pugui
accedir a tota l’educació, no només a l’educació primària o
bàsica, i també a tot el sistema de beques. 

Per una altra banda entenc la preocupació de la Sra. Suárez
i d’altres colAlectius pel que fa al tema de les sancions als que
donin suport a persones en situació irregular. Li he de dir que
tant la Secretaria d’Estat com el ministre ho han explicat en
diverses ocasions, va dirigit únicament i exclusivament a les
persones que, d’una manera que jo diria una mica explotant
aquests immigrants, fan cartes d’invitació falses i que després
aquestes persones es troben aquí en una situació bastant
compromesa. Aquesta sanció estava pensada, específicament,
per a això, si bé és cert que sembla que no queda massa
especificat en aquest article, crec que és el 53, i, per tant, seria
bo que se li donàs una altra redacció. No dubt que es farà així.
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Per la meva banda vull repetir que donarem suport a aquesta
proposició, ens sembla interessant per aquestes petites coses.
Totes les lleis es poden millorar, aquesta no és una excepció i
crec que s’ha millorat molt. Ja li ho he dit. Hi ha hagut, crec,
tres esborranys o avantprojectes i a cada un, tenint en compte
les aportacions de moltíssima gent i de moltes organitzacions,
s’han llimat determinades qüestions que tal vegada sí és cert que
no estaven dins el que creim que ha de ser l’esperit d’acolliment
de tot aquest colAlectiu. Com li he dit en el principi, no tenc cap
dubte ni una que el Govern Zapatero, com així ho ha demostrat,
tot el que sigui possible ho incorporarà en aquesta llei ja que
continuarem sent el país que tengui una legislació més
progressista de cara a les persones que desgraciadament es
veuen obligades a deixar casa seva per arribar a unes altres
terres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la diputada Sra. Encarnación Pastor, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señores y señores diputados. Sin
duda la Ley 4/2000 supuso, creo que lo reconocemos todos, un
gran avance en los derechos y las libertades de los extranjeros
en España. El Gobierno de España, el Partido Popular, en esta
ley dio un gran paso para conseguir la integración social de los
inmigrantes. Esta ley, que entre otras muchas cosas, reconoce a
los extranjeros que se encuentran en nuestro país la libertad de
circulación por el territorio español, la libertad de reunión y de
manifestación, la libertad de asociación, el derecho a la
educación en las mismas condiciones que los demás españoles,
el derecho al trabajo y a la Seguridad Social, la libertad de
sindicación y huelga, el derecho a la asistencia sanitaria, el
derecho de ayuda en materia de vivienda, etc., entre otros
muchos derechos y que por supuesto también les exige las
mismas obligaciones que a todos los españoles.

Todavía se le resisten algunos derechos, y los que creemos
en la igualdad esperamos que se logren no tardando mucho
tiempo, com son, por ejemplo, los descuentos aéreos y
marítimos, que tantas veces hemos reivindicado desde esta
cámara. El Gobierno de España, con el anteproyecto de reforma
de la Ley de extranjería, propone adecuar la ley a los tiempos.
Sin duda es necesario. Por eso se espera que con la versión
definitiva, remitida al Consejo de Estado, se recojan las
numerosas sugerencias tanto del Consejo General del Poder
Judicial como del resto de los organismos a los que el texto ha
sido sometido a consulta.

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el
desarrollo de la política de inmigración, llevada a cabo por el
Gobierno central del Sr. Zapatero, de aquellos polvos estos
lodos, contamos en la actualidad con situaciones realmente
delicadas. En febrero de este año esta diputada presentaba una
proposición no de ley, que fue aprobada por todos los grupos
políticos, pidiendo transparencia en las políticas de inmigración,
información para las comunidades autónomas y las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de
la inmigración. Reconocemos como usted, Sra. Suárez, que el
texto nuevo tiene aspectos muy positivos y también creemos, y
lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la política de
inmigración requiere compromisos de consenso. 

Nos sumamos a las opiniones de las ONG , del Consejo
General del Poder Judicial y de todos los que han denunciado
que la solidaridad, la atención a las personas desprotegidas y
desesperadas, no puede ser tenida como una falta grave, como
recoge el artículo 53.2 del anteproyecto de la reforma de la ley.
Nos preguntamos qué seria de la atención social a los
inmigrantes sin la mediación de todas aquellas entidades que sin
ánimo de lucro dedican su esfuerzo a este fin. Lo mismo
pensamos de la estancia en los centros de acogida donde
creemos que debe haber un control judicial de los
procedimientos. Y por descontado la necesaria audiencia del
menor escuchándole antes de repatriar y contar con un informe
del Ministerio Fiscal antes de su repatriación o traslado.

Nos parece obvio que se ha de imponer el sentido común y
por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar
a favor de esta proposición y le sugerimos una pequeña
modificación, si es posible, en la primera propuesta, donde dice:
“menores de 16 años” cambiar por: “permiso de trabajo cuando
alcance los 16 años”, ya que antes de los 16 años usted sabe que
el trabajo, los menores, no lo pueden hacer.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Suárez, per rèplica té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Simplement una sèrie de
consideracions amb relació a les intervencions de la Sra. Rado
i la Sra. Pastor. En primer lloc, vagi per davant l’agraïment pel
vot favorable a aquesta proposició. Efectivament, Sra. Rado,
coincideixo amb vostè i d’alguna manera contesto a la Sra.
Pastor, que la política socialista del Govern de l’Estat des del
punt de vista d’immigració, ha estat una política afavoridora de
la integració, som partidària dels processos de regularització que
ha duit a terme el Govern socialista, per cert, processos que no
compartia el Partit Popular. Crida l’atenció que la Sra. Pastor
parli de la situació actual de com estan els immigrants després
que ells s’hagin oposat sistemàticament a aquests processos de
regularització. No voldria pensar com estaríem si aquests
processos que són de milers i centenars de milers de persones no
s’haguessin produït, totes aquestes persones estarien en una
situació d’irregularitat.
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Per tant, comparteixo que ha estat una política acollidora,
que ha estat una política garantista, i esper que aquesta sigui la
línia que es mantengui. Certament, quan vostè em deia que ja
s’han produït modificacions sobre aquest avantprojecte, aquesta
proposició està feta en el mes d’abril, i m’han arribat
informacions que, fins i tot, dins el mateix Partit Socialista i
dins el mateix govern hi havia intencions de modificar aquests
aspectes que es recollien al principi. Per tant, si el text que surt
és millor del que hi havia en l’avantprojecte doncs tan de bo
perquè estic segura que aquesta és la línia.

Amb relació a la frase que ha fet vostè respecte de l’informe
del CES, clar, jo he volgut fer una proposició genèrica que
lògicament l’exposició de motius no podia recollir els punts,
diríem, crítics i això ho he fet a l’exposició en aquesta comissió.
Era una proposició genèrica i lògicament els aspectes que són
positius i que recullen aquests informes jo no anava tampoc a
repetir-los perquè ja hi són. Jo anava un poc a les qüestions que
més em preocupaven.

Respecte de la reagrupació familiar simplement comentar
que entenc aquest criteri de 65 anys, però em preocupa, i supòs
que és un poc el que preocupa a les organitzacions, és que
efectivament el comportament demogràfic d’aquests
immigrants, és a dir, les mitjanes d’edat que són pares, són fills,
són avis, etc., és molt diferent del nostre. És molt fàcil que una
persona quan arriba als 65 anys ja sigui besavi. Per tant, aplicar
aquests criteris exclusivament del mercat laboral a una qüestió
familiar la trob, en aquest sentit, problemàtica, però entenc
perfectament que s’ha d’agafar un criteri i s’ha agafat el criteri
de la inserció en el mercat laboral.

Amb relació al tema de l’educació la informació que tenc,
tal vegada no m’he expressat correctament o tal vegada la
informació que jo tenc és la correcta, però crec que no, diríem
que es prohibeix l’accés a l’educació als immigrants en situació
regular, diríem els que són majors de 18 anys. És a dir, que fins
als 18 anys qualsevol immigrant té accés a l’educació, estigui o
no en una situació de regularitat, però en el moment que són
majors de 18 anys i estan en situació regular ja no poden accedir
a cap tipus d’educació. Aquesta és la informació que jo tenc i és
la que he intentat exposar.

Quant al tema de la solidaritat humana, efectivament, en el
cap de qui redacta la norma hi ha, justament, aquelles persones
que s’aprofiten de manera interessada acollint a treballadors
irregulars per a la seva explotació. El problema és que el
redactat, i en això coincidim, de la llei, o de l’avantprojecte, és
un redactat poc clar. Per tant, demanam que es faci un redactat
on quedi clarament definit a qui s’aplica aquest càstig o aquesta
penalització  amb la qual jo estic absolutament d’acord. Quan
les ONG que treballen aquest àmbit fan aquesta denúncia,
entenc que realment es donen compte que la cosa no queda
clara.

Sra. Pastor, un parell d’observacions. Li he comentat el tema
dels processos de regularització que supòs que en la situació
actual seria encara pitjor si aquests processos no s’haguessin fet
i vostès sempre, sistemàticament, han estat en contra, quan parla
vostè de drets fonamentals reconeguts a la llei, i sembla que
amb això vol dir que aquesta llei és magnífica, jo parl que
aquests drets fonamentals no es donaven, és a dir, es llevaven a
aquelles persones que no estaven en situació regular. És a dir,

que tots els immigrants en situació regular que estaven en
aquest país no tenien aquests drets i ha estat el Tribunal
Constitucional que ha obligat, no a vostès perquè ara no
governen, el Govern actual a introduir dins la llei el
reconeixement d’aquests drets fonamentals.

Una darrera qüestió. Sempre dic, Sra. Pastor, que el seu
discurs amb relació a la immigració és sempre un discurs
almenys en paraules favorable, però que no té res a veure amb
el discurs que sistemàticament, el discurs i la pràctica, fa el
Partit Popular nacional. Aquesta és la meva opinió. 

Amb relació a l’esmena que m’ha presentat la veritat és que
no l’he entesa perquè aquest redactat és exactament el que recull
la llei, és a dir, jo no puc canviar això perquè parlam d’allò que
reconeix l’avantprojecte i és la concessió de permisos de treball
als menors de 16 anys, amb 16 anys sí que es pot incorporar al
mercat laboral, i a les dones que vénen en processos de
reagrupació familiar. No puc acceptar l’esmena perquè és el
redactat tal i com està a l’avantprojecte i jo crec que és un avanç
molt important reconèixer això. 

Per tant, els deman que es valorin positivament aquestes
dues qüestions: reconeixement de drets i la concessió de
permisos de treball. Amb tot això els torn a donar les gràcies pel
seu vot favorable.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Com es manifesta el Grup
Parlamentari Popular en relació amb la no acceptació d’aquesta
esmena? Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

(Intervenció inaudible a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, es vota la proposició no de llei presentada tal com
està, i el Grup Parlamentari Popular manifesta el seu vot
favorable a aquesta proposició no de llei. Per tant, aquesta
presidència entén que s’aprova per assentiment. 

Vull agrair l’esforç de tots els diputats i diputades d’aquesta
comissió, desitjar-los, també, un bon estiu i unes bones
vacances i que carreguin les piles suficients per assumir les
tasques de responsabilitat que ens pertoquen a partir de
setembre.

Bon estiu. S’aixeca la sessió.
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