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EL SR. PRESIDENT:

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

Passarem, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 11413, 11415,
11416, 11418, 11419 i 11420/09. 

Aquesta presidència els proposa una alteració de l’ordre del
dia en base a allò que disposa l’article 68.2 del Reglament del
Parlament en el sentit que les preguntes RGE núm. 11413 i
11420 siguin contestades en primer lloc pel conseller de
Presidència, l’Hble. Sr. Albert Moragues i Gomila, i les restants
siguin contestades pel seu ordre, si hi estam d’acord els
membres de la comissió. Sí?

Idò per contestar les preguntes... Perdó, la Sra. Pastor ens ha
fet arribar una petició per tal de reagrupar les preguntes 11413
i 11420.

Abans de passar a la formulació de les preguntes, donam la
benvinguda tant al conseller de Presidència com a les persones
que l’acompanyen, la Sra. Josefa González, gerent de la
Fundació Balears a l’Exterior; la Sra. Joana Maria Socias,
directora general de Coordinació amb el Parlament; i el Sr. Jordi
Bayona, director general d’Acció Exterior i Relacions amb la
Unió Europea.

1) Pregunta RGE núm. 11413/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis en matèria de cooperació al
desenvolupament.

6) Pregunta RGE núm. 11420/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis en matèria de cooperació al
desenvolupament.

Passarem, idò, a la formulació de les preguntes 11413 i
11420, sobre convenis en matèria de cooperació per al
desenvolupament. Intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, lo primero es dar la
bienvenida al Hble. Conseller Moragues y a su equipo, y a
continuación pues le voy a hacer unas preguntas referentes a los
convenios en materia de cooperación al desarrollo que ha
firmado el Molt Hble. President de les Illes Balears en su visita
a la República Dominicana, cuantos se han firmado y a través
-la otra pregunta- a través de qué entidad pública se han firmado
y se llevaron a cabo los convenios de cooperación al desarrollo
firmados por miembros del Govern de les Illes Balears y el
gabinete de la primera dama de la República Dominicana.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta el conseller de Presidència,
el Sr. Albert Moragues i Gomila, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President, y seré bastant més breu que aquests
deu minuts que em dóna per una raó molt concreta, perquè en
aquest viatge, Sra. Diputada, no vam firmar cap conveni. És a
dir, per tant... Potser em pot ampliar alguna cosa més a la
rèplica, però la delegació que va anar en aquest viatge a la
República Dominicana i a Puerto Rico no va firmar..., el Govern
no va firmar cap conveni. És cert que hi va haver dos convenis
que se van firmar, però, un, el va firmar la Cambra de Comerç
amb la Cambra de Comerç d’allà i, l’altre, el va firmar -a Puerto
Rico m’estic referint, a més- el va firmar la Càtedra
Iberoamericana amb la Universitat també de Puerto Rico. 

Per tant el Govern no va firmar cap conveni i per tant no sé
molt bé què li he de contestar més. La veritat és aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, pues entonces la información
que tenemos a través de la prensa y de toda la información que
salió en aquellos días es errónea. Yo tengo entendido que se
firmó un convenio de 150.000 euros. Y he de decirle también
que las palabras del presidente halagando el trabajo de los
baleares en el exterior y la afirmación de que somos
exportadores de solidaridad suena muy bien y sonó muy bien
allí; y suena muy bien y también nos parece mejor aquí.

El presidente ha visitado proyectos que en la anterior
legislatura el govern del Partido Popular llevó a cabo, proyectos
que conocemos muy bien, que esta diputada, consejera
entonces, tuvo el honor de visitar junto al padre Melià y el
presidente del Centro Balear Sr. Alorda en el Barrio del Café y
Hato Mayor y otras zonas de la República Dominicana, allí
donde los más desfavorecidos, gracias a la solidaridad del
pueblo balear y con el trabajo del padre Melià y las personas del
Centro Balear, con el soporte del Govern, hacen posible pues
eso, que los más necesitados, los más desfavorecidos tengan los
recursos humanos necesarios.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos
imprescindible seguir con esta labor. Por eso pedimos el mismo
trato, además, a todas las comunidades baleares en el exterior,
Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, en fin, a todos, y llegar
a convenios a través de la Fundación Baleares en el Exterior,
para que todos estos proyectos tan necesarios, por otro lado, en
los lugares donde estos centros están ubicados y desarrollan sus
competencias, pues sigan efectuándose. Creo que esto lo hemos
hablado otras veces y estamos de acuerdo.
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Los baleares en el exterior son por ley agentes de
cooperación al desarrollo, y nos duele que estén en inferioridad
de condiciones cuando hemos visto su gran capacidad de trabajo
y la labor que desarrollan en esos lugares. Sr. Conseller, les
pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular que tengan en
cuenta la trayectoria de estos centros en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. Lo esperan los baleares en el exterior
y sobre todo lo esperan esas personas más desfavorecidas, que
saben que las ayudas que les han venido prestando en estos
centros son para ellos imprescindibles. Les pedimos que el
presidente, el director general, usted, Sr. Conseller, la Sra.
Consellera d’Afers Socials o quien proceda tengan un gesto
igual al que han tenido en la República Dominica, o al menos yo
creía que lo había tenido, por la información que ha salido, el
Molt Hble. President. 

Porque la realidad es que los cooperantes de las asociaciones
de Baleares, o sea las de aquí, no es la realidad de los
cooperantes de los baleares en el exterior, ni mucho menos, ni
la realidad, ni la formación, ni la experiencia, ni los medios;
pero sin embargo sí que es igual la motivación, el compromiso
y el resultado, y el resultado desde luego se ha visto muy
mermado desde que ustedes quitaron la convocatoria específica.
No hay más que ver el año pasado, que se había llevado desde
los centros baleares en el exterior tan solo un proyecto de
cooperación. Los cooperantes de aquí vienen y se sientan con la
consejera, con el director general de Cooperación, con quien
corresponda, y ellos desde luego no lo pueden hacer, la
distancia saben que es un handicap que se lo impide. 

Por lo tanto yo solicito que hagan ustedes una convocatoria
específica para baleares en el exterior, que pongan un técnico al
requerimiento de esa convocatoria, y que den formación a los
jóvenes cooperantes de Baleares en el exterior, porque lo que
sabemos in situ, que hemos estado allí, la gran labor que
desempeña esta gente, pues estamos la verdad un poco
asustados de que en estos dos años de legislatura sólo se haya
hecho el año pasado un proyecto, es que ponemos las
comparaciones y son tremendas, y por otro lado ellos están
pidiendo esa convocatoria especial que había, que de alguna
manera no sabemos muy bien por qué se ha quitado, y pedimos
que se reponga la convocatoria.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Ara en torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo traslladaré a la
consellera d’Afers Socials aquesta qüestió que vostè planteja i,
bé, jo li diré que s’ho estudiïn i que li contestin en la mesura de
les possibilitats. Segur que ella li podrà contestar millor que jo.

Pel que fa referència a les preguntes que m’havia plantejat,
que jo crec que les respostes..., bé, tenen alguna cosa a veure
però molt colAlateralment, jo vull recordar que, com li he dit
abans, no s’ha firmat cap conveni en matèria de cooperació,
realment nosaltres no vam firmar, el president de la comunitat
autònoma no va firmar cap nou conveni, es van firmar aquests
convenis que he dit per membres de la delegació que
acompanyaven el president però que no afectaven en aquest cas
el Govern. I per altra banda, en relació al que vostè deia de la
feina feta, concretament a la República Dominicana, per
cooperants i també per la Congregació dels Sagrats Cors, el
president sí va visitar aquesta obra que es fa, que s’ha fet i que
hi ha participat -en aquest cas sí- la meva conselleria a través de
la Fundació Balears a l’Exterior, perquè hi va haver en el seu
moment una petició tramitada a través de la Casa de Balears a
la República Dominicana, i allà es va atendre precisament per
aquesta qüestió de l’habilitació d’una escoleta infantil. Però per
a açò no es va firmar res, es va fer a través de les línies de
convocatòries que tenim d’ajuts, però de la Fundació Balears a
l’Exterior, no de cooperació al desenvolupament. Jo crec que la
confusió efectivament és aquí. La meva conselleria, com vostè
sap, no du la cooperació al desenvolupament; sí du les
actuacions, i en aquest cas segurament hi ha coincidència
d’objectius.

El president va visitar amb l’oficina de la primera dama i
dins el conveni marc que va firmar l’anterior govern, firmat per
la primera dama de la República Dominicana i pel president
Matas, dins aquest conveni marc -no se n’ha firmat cap de nou-
dins aquest conveni marc que tenim en vigor és precisament on
s’ha d’emmarcar aquesta actuació concreta d’ajuda tramitada a
través de la Casa de Balears a la República Dominicana, i la
Fundació va fer una resolució en el seu moment i se li van
assignar crec que són 14.800 euros aproximadament. Segur que
vostè coneix aquest projecte perquè em consta el seu interès i la
seva relació amb un projecte que es va iniciar fa molt de temps
amb el pare Melià, etc., i que nosaltres continuam dins el mateix
esperit del conveni marc que es va firmar l’anterior legislatura,
l’any 2006, i al qual nosaltres donam continuïtat.

Però no sé la informació..., perquè jo també he repassat a
veure si efectivament alguna informació s’hagués donat que
s’havien signat alguns convenis, i he de dir que no l’he trobada
i per tant, si vostè després m’ho pot ampliar, a mi m’agradaria
veure d’on pot haver vengut aquesta qüestió. Però concretament
tots els temes que vostè planteja d’actuacions de cooperació al
desenvolupament, jo els traslladaré a la consellera Santiago;
crec que després de jo ella ve i potser vostè té oportunitat també
de fer-ho venir bé amb les seves preguntes i plantejar-li la
qüestió colAlateralment, però jo de totes maneres li ho faré
arribar perquè en una pròxima ocasió li pugui contestar aquestes
qüestions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Si els sembla farem un petit recés per
tal que pugui accedir la consellera d’Afers Socials. Tan sols
volem agrair la presència del conseller i de les persones que
l’acompanyen, i en un minut i mig tornam reprendre la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla, senyores i senyors diputats, començarem,
continuarem amb la sessió de la comissió.

5) Pregunta RGE núm. 11419/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures adreçades a l'alumnat
immigrant.

Pel que fa, primer de tot, a la pregunta amb RGE núm.
11419/09, sobre mesures adreçades a l’alumnat immigrant, els
vull informar que amb data d’avui s’ha presentat RGE núm.
12750, mitjançant el qual se solAlicita l’ajornament d’aquesta
pregunta, per la qual cosa queda ajornada la pregunta 11419/09.

Si els sembla bé seguirem amb la sessió, a continuació
assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
l’Hble. Sra. Josefina Santiago, per contestar les preguntes amb
RGE núm. 11415, 11416 i 11418; per cert, ve acompanyada del
Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de Secretaria.

2) Pregunta RGE núm. 11415/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats que formen part del Fòrum de
la Immigració.

3) Pregunta RGE núm. 11416/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a entitats rebutjades per poder participar
en el Fòrum de la Ciutadania.

Per tal de formular la pregunta amb RGE núm. 11415/09,
sobre entitats que formen part del Fòrum  de la Immigració,
intervé la diputada ..., perdó, sí, el secretari em comunicava, que
no ho recordava, que la Sra. Pastor havia demanat la
reagrupació de les preguntes 11415 i 11416, per tant farem el
debat conjunt d’aquestes dues preguntes, sobre entitats que
formen part del Fòrum de la Immigració i entitats rebutjades per
poder participar en el Fòrum de la Immigració.

Intervé l’Hble. Sra. Encaranación Pastor, del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. De nuevo darle la bienvenida a la
Hble. Consellera y a su acompañante. Y decirle, Sra. Consejera,
que más del 20%, como usted sabe, de la población de las Islas
Baleares son personas venidas de otros países. Para tratar el
fenómeno migratorio y conseguir la integración socioeconómica
de estas personas, hay que contar en las comunidades
autónomas con todos creemos, sobre todo para desarrollar sus
competencias en educación, vivienda, sanidad, etcétera,
principalmente, y nuestra mayor preocupación en la legislatura
pasada con el gobierno del Partido Popular fue procurar que
todas las asociaciones e instituciones tuvieran la oportunidad de
expresar con libertad su visión en el Foro de la Inmigración.

De ahí nuestra pregunta, Sra. Consellera, pues nos gustaría
saber ¿cuántas asociaciones y entidades forman parte del Foro
de la Inmigración, de acuerdo con los criterios del nuevo
reglamento, aprobado por la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració? Y también, una segunda pregunta:
¿cuántas y cuáles asociaciones y entidades han manifestado su
deseo de participar y hacer aportaciones en el Foro de la
Inmigración y han sido rechazadas, y por qué?, nos gustaría
también saber.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, president, i bones tardes a tothom. Efectivament, a
la nostra comunitat autònoma hi ha un 20% que podríem dir de
persones que no són nascudes a l’Estat espanyol, però hem de
caracteritzar també que no tot aquest 20% del conjunt
d’aquestes persones se’ls podria donar un perfil d’immigrant,
perquè més d’un 9% són persones que vénen dels països
europeus. Per tant, un perfil de persona immigrada, vull dir que
està en recerca, que ve amb el que podríem dir un projecte
d’immigració lligat al món del treball, estam envoltant un 10 o
un 12%, la resta són països que procedeixen del món de la
Comunitat Europea.

Efectivament, un dels objectius que tenia la Conselleria
d’Afers Socials en relació amb la immigració era actualitzar el
Fòrum de la Immigració. El Fòrum de la Immigració va ser
constituït per primera vegada l’any 99, per tant feia més de 8
anys que era un fòrum, amb aquests nou anys el perfil de la
immigració i les característiques de la immigració han variat;
també hi ha hagut més competències per part de la comunitat
autònoma; en relació amb l’any 1999 tenim un Estatut nou, i
pensàvem que hi havia un nivell d’integració més gran dins el
colAlectiu d’immigrants que podria facilitar la modificació
d’aquest decret, perquè fos molt més representatiu per part del
colAlectiu d’immigrants i de les entitats socials que hi fan feina;
reduir la presència de l’administració i, a més a més, intentar
que el fòrum fos molt més operatiu i no fos només un lloc
assembleari on periòdicament es reuneixen el conjunt de
persones o d’associacions immigrants.

Per tant, aquest decret es va debatre molt amb el colAlectiu,
precisament, de persones immigrades, d’associacions de
persones immigrants, també amb els consells insulars
bàsicament i també amb representants d’ajuntaments que eren
a l’anterior fòrum. I d’aquests debats va sortir el Decret 1/2009,
publicat el 27 de l’1 del 2009, en el BOIB núm. 13. Aquest
BOIB estableix que, efectivament, el conjunt d’associacions que
formaran part del fòrum són 21 i hi haurà 6 entitats socials que
fossin representatives de la integració de la immigració. I en el
mateix decret s’establia que, per resolució de la consellera, es
trauria un reglament de com es podrien seleccionar aquestes 21
entitats, que, efectivament, va ser a través de la presentació
d’unes solAlicituds i d’un barem que s’adjuntava.
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Li he de dir que el mateix criteri també s’utilitzava per al
conjunt d’entitats socials, tant pel conjunt d’associacions
d’immigrants com pel conjunt d’entitats socials es feia a través
de la presentació, la voluntat d’ésser-hi i una de barem.

Del conjunt d’associacions, de les 21 que hi havia d’haver,
se’n varen presentar 22. Es va parlar, es varen seleccionar les 21
i la que va quedar exclosa era la Federació Europea
d’Associacions d’Algerins, que ells mateixos es donaren compte
que no era necessari ésser-hi perquè hi estava representada
l’Associació d’Algerins a les Illes Balears i que eren els
mateixos components amb les mateixes finalitats i
representaven el mateix colAlectiu, tot i que nosaltres fugim de
què l’Associació d’Immigrants Algerins representi el colAlectiu
d’immigrants algerins, volem que representi el colAlectiu
d’immigració, perquè pensam que tenen problemàtiques molt
semblants.

Del colAlectiu de les sis entitats que pertanyen al fòrum, es
varen presentar 12 solAlicituds. Li puc llegir el conjunt de les
entitats que es varen presentar: Caritas d’Eivissa, FEPAE,
Fundació per a la formació i la recerca, Paraula, les
coordinadores d’ONG, Caritas Mallorca, Creu Roja Balears,
Metges del Món, Consell de la Joventut, Obra Cultura Balear,
FACUA i Fundació Ràdio ECA; després de la barem que es va
realitzar els vocals que varen quedar varen ser la Coordinadora
d’ONG, Caritas Mallorca, FACUA, Metges del Món, Creu Roja
Balears i Obra Cultural Balear. Per tant, el que li puc en aquest
moment és que la composició de les entitats, a part dels vocals
que formen l’administració autonòmica, com pels representants
de les associacions i federacions d’associacions d’immigrants,
seria: la Federació d’Associacions d’Equatorians, l’Associació
de Colombians a les Illes Balears, Associació Italiana per la
Cultura, Cases Regionals de Corrientes, Associació Islàmica,
Federació Casa Argentina, Associació Solidària Equatoriana,
Asociación Uruguaya de Baleares, Asociación Pacha Madre
Tierra, Asociación de Chilenos, Federación de Asociaciones
Argentinas de las Islas Baleares, Amigos de Venezuela y
Baleares, Asociación de Inmigrantes Senegaleses YAPO, Casa
Regional de Buenos Aires, Asociación Mallorquina de Acción
Social, Asociación Nigeria Unida, Asociación Teatro Sin
Fronteras, Asociación Casa del Perú, Asociación de Inmigrantes
Residentes en las Islas Baleares de Argelinos en las Islas
Baleares y Asociación de Inmigrantes Marroquís al Magreb, a
part de les entitats socials que ja li he dit: FACUA, Obra
Cultural, Metges del Món, Creu Roja, Caritas i Coordinació
d’ONG.

Al marge d’aquestes, com a entitats també socials, en aquest
cas de caràcter social, hi ha la Unió Sindical Obrera,
Comissions Obreres, Unió General de Treballadors, STEI, i
Confederació General del Treball, i aquestes ja són de caràcter
permanent. També hi són presents la Confederació
d’Associacions Empresarials de Balears i la Federació de la
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca i, com a representant dels
moviments veïnals, la Federació d’Associacions de Veïns de les
Illes Balears, a part de les administracions que ja supòs que
coneix i si no li puc comentar més endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Pastor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, la verdad es que nos llama la atención que no estén
representadas otras entidades aquí, porque un foro abierto a toda
la ciudadanía, partiendo del principio que a todos los que
quieren participar y opinar deben tener esa oportunidad. Por eso,
nos sorprende que el govern del pacto reprima la voluntad de
participar, cuando debería promoverla y fomentarla.

Conseguir, yo creo, el diálogo de todas las instituciones y
asociaciones implicadas en la integración social de las personas
inmigradas que han elegido esta comunidad para vivir, yo creo
que es lo suficientemente importante para darles cabida.

No sé, Sra. Consellera, si a ustedes les interesa recibir
propuestas, recomendaciones, preguntas de algunas entidades y
asociaciones, con esa probada experiencia en el ámbito de la
inmigración. No sé, pero, Sra. Consellera, el primer foro, como
usted ha dicho antes muy bien, surge de la Conselleria de
Bienestar Social de 1999-2001, siendo consellera Fernanda
Caro, usted lo sabe tan bien como yo, el espíritu es abierto
mediante un decreto plural, sin ningún tipo de restricción, sin
ninguna comisión presidida por ningún director. Llega al
gobierno el Partido Popular, crea una Consejería de Inmigración
y Cooperación, y Sra. Consellera, nosostros lo que hacemos es
no sólo mantener ese espíritu, sino que esta diputada, entonces
consellera, que presidía el foro, incentivamos la inscripción de
las asociaciones a instituciones que quisieran pertenecer al Foro
de la Inmigración.

Y recogiendo actas antiguas en el debate del Decreto 2006
se incorporan tres instituciones nuevas, de acuerdo con la
voluntad del foro y queriéndole dar a éste un ámbito transversal
en Mujer, en Juventud y en Política Lingüística, incorporándose
la directora del IBE Dona, el director de Juventud y el COFUC.

Sra. Consellera, no sé, pero me temo que usted no se reúne
lo suficiente con el tejido asociativo, sin ánimo de nada, yo se
lo digo porque me lo parece; todo aquello que criticaban ustedes
yo creo que es lo único que están haciendo. Tomen alguna idea
de lo que se hizo en la anterior legislatura.

Yo también le pediría que recapaciten y que den cabida a
todas aquellas asociaciones e instituciones que quieran
participar, lo contrario será coartar para expresar lo que cada
uno piensa que, por otro lado, yo creo que siempre viene muy
bien tener la ayuda y tener una visión real de lo que acontece en
nuestra sociedad, mientras más voces haya más sabremos. Mire,
Sra. Consellera, el gobierno del Partido Popular, en menos de
dos años, reunió el foro en cuatro ocasiones; ustedes, no sólo
limitan y restringen, sino que hacen un decreto que limita y
condiciona la participación en el Foro de la Inmigración cuando,
por otro lado, están vendiendo una ley de participación y
consenso. Esto, Sra. Consellera, yo no sé, pero de alguna
manera yo lo veo como una hipocresía política, sin ánimo de
ofender para nada, en absoluto. Yo creo, Sra. Consellera, que es
muy triste que asociaciones e instituciones que quieren trabajar,
participar, trasladarle sus inquietudes, sus proyectos, que tienen
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una amplia representación en las sociedad que vienen
trabajando en este ámbito de la inmigración, pues, como repito,
es triste que el Govern de las Islas Baleares les prive de hacerlo
en un marco como es el Foro de la Inmigración, nacido con el
espíritu abierto del que hablábamos y plural; que debería,
además, ser la voz de todos los que quieren expresar y poner al
servicio toda su experiencia.

Yo creo, sinceramente, que sólo en un marco plural y
democrático se puede tener una visión real y hacer una
radiografía clara de la situación que permita dar soluciones a los
eventuales problemas y potenciar, pues, los aspectos positivos
que pueden aportar todas éstas. Sólo así vamos a saber la
realidad social que tenemos aquí, y, Sra. Consejera, yo creo que
tenemos últimamente la suficiente muestra para que se requiera
un poco el esfuerzo de todos y el empuje de todos.

Con ese ánimo, yo le pediría que revisaran y que dejaran
entrar a todo el que quiera entrar en el Foro de la Inmigración,
que lleve en el ámbito de la inmigración y que tenga experiencia
suficiente, siempre será una riqueza para aportar ideas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Finalment, per formular la pregunta
amb RGE núm. ..., perdó, perdó, perdó, tenen raó, la
contrarèplica per part de la Sra. Consellera, per un temps de cinc
minuts.

Gràcies.

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

Gràcies. Gràcies, Sra. Encarna. Nosaltres enfocam la
participació clarament de forma diferent del que vostè ha
presentat. Primer, no estic d’acord amb la seva percepció que no
ens reunim amb el colAlectiu de persones immigrants; el que
passa és que cada vegada que ens reunim no ens fem una foto,
això sí és ver, anam molt a les associacions, ens reunim molt al
despatx de la consellera; el director general es reuneix molt,
però no cada reunió va acompanyada d’una foto pública, això
també ja li puc dir que és així.

I una altra cosa que li puc dir és que nosaltres entenem la
participació de forma diferent, vull dir, la participació no és
assistir una vegada o dues vegades o tres vegades a l’any a una
assemblea. Jo li puc garantir que aquesta composició del fòrum
i aquesta dinàmica del fòrum el que ha possibilitat és que les
associacions entre elles s’hagin vist més ara en un any que en
tot el que duen, perquè hagut de ser elles les que triassin per
exemple el vicepresident de la comissió permanent; han hagut
de ser elles, de tot el colAlectiu d’associacions, d’entre elles
quines representaven. Primer es va reunir el colAlectiu de sud-
saharians, després els sud-americans, després entre ells, perquè
nosaltres el que volem potenciar, Sra. Pastor, és que l’immigrant
es visqui com a una persona que té uns mateixos problemes
enfront d’una determinada societat concreta, a què acaba
d’arribar, o que no hi acaba d’arribar i que hi du molts d’anys,
però que no sigui un colAlectiu on els colombians siguin
colombians, on els equatorians siguin equatorians, on els

nigerians siguin nigerians. Aquests representants, aquestes 21
associacions de representants d’immigrants no es representen a
ells, representen el colAlectiu d’immigrants que donaran compte
al colAlectiu d’immigrants, per això forçam que ells es reuneixin
entre sí, seleccionin els seus representants i donen compte als
seus representants. I és una forma de participació absolutament
diferent i l’estam potenciant en aquest sentit.

Perquè també vostè sabrà, que, efectivament, ha presidit
fòrums, que després, de vegades, de 30 o 40 o 50 entitats que tal
vegada havien de venir en venien 20, i que a qualque moment
teníem problemes per poder participar perquè hi havia
insuficiència de participants. I per tant, anem a fer les coses més
operatives, que ells tenguin el compromís de representar el
colAlectiu que són, que són immigrants independentment de
l’origen, i que tenen problemes comuns enfront de
l’administració.

Dir-li que també, per part de l’administració, jo no els hi he
anomenat, però també estan representant totes les
administracions que tenen a veure amb el procés d’integració:
ocupació i formació, temes de salut, tant de salut públic com el
Servei de Salut, de formació, de pressuposts que hi és present,
de menors i família, de cooperació, d’ocupació de les Illes
Balears, l’Institut Balear de la Dona, etc.

I nosaltres pensam, tal vegada estam equivocats, però que
aquesta és la línia adequada per promocionar la participació
entre els propis immigrants, nosaltres no volem una suma
d’associacions que vénen a una assemblea; nosaltres volem que
els representants d’aquestes 21 associacions venguin i expressin
el sentiment o el sentir o les propostes o l’opinió del colAlectiu
d’immigrants. I estam fent aquesta feina, i estam fent aquesta
feina en el tema, ja li dic, hem començat amb el tema dels sud-
saharians, sud-americans, i volem superar aquestes fronteres. És
una forma d’intentar participar des d’una altra manera i al nostre
entendre més eficient, més eficaç i més resolutiva.

I el compromís de què representen les entitats i el
compromís que representen les associacions no són
representants d’elles mateixes sinó que són els representants del
colAlectiu que realment representen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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4) Pregunta RGE núm. 11418/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre d'informació i orientació per a les
persones immigrades.

Ara sí, per formular la pregunta amb RGE núm. 11418/09,
sobre centre d’informació i orientació per a les persones
immigrades, 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. Sra. Consejera, ¿qué instituciones y
en qué términos se rige el funcionamiento del Centro de
Información y Orientación para las Personas Inmigradas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta la Sra. Josefina Santiago,
Consellera d’Afers Social, Promoció i Immigració.

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

Gràcies. Vostè, crec, que coneix molt bé que el centre
d’informació, el punt d’informació, l’oficina d’informació i
orientació per a les persones immigrants és a través de dos
convenis, concretament a Mallorca és a través de dos convenis
i després a Eivissa i a Menorca també un conveni amb els
consells insulars, en aquest cas, i amb l’Ajuntament de Palma.

Nosaltres feim el seguiment d’aquests convenis, la
responsabilitat administrativa la té, en aquest cas, l’IMAS i
l’Ajuntament de Palma i li puc dir que el personal està
contractat a través d’una contractació externa. Vull dir-li també
per si és la informació que vostè necessitat que és un conveni on
el 80% el paga la comunitat autònoma i el 20% l’ajuntament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, este centro se montó
con una idea que era la de orientación de las personas recién
llegadas y la coordinación, la coordinación no jerárquica sino de
tres instituciones que tienen actuaciones en materia de acogida
y prestaciones sociales, y la filosofía del centro es territorialidad
en la part forana y en las otras islas, siempre en coordinación
y buscando la eficacia y no la duplicidad.

¿Qué aporta el Govern, formación, mayor calidad en los
recursos, documentación, por ejemplo la guía de acogida?, ¿y
qué ha hecho y cuál ha sido el papel de su conselleria con
respecto al centro? A mí no me consta que hayan aumentado los
recursos ni en la part forana ni en las otras islas. Tampoco
conocemos de otro tipo de recursos como guías o manuales, no
tenemos constancia de asistencia de ningún manual de buenas
prácticas entre los mediadores, los orientadores interculturales.

En dos años el Centro de Orientación para la Inmigración
fue uno de los proyectos mejor valorados por el ministerio,
tenemos testigos y constancia de esto. Usted, Sra. Consellera, se
ha limitado a gestionar un horario de apertura y cierre. Sra.
Consellera, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de
seguimiento; nos informamos del funcionamiento de los
servicios; hablamos con los usuarios, con los cónsules, con los
técnicos y los mediadores, y lo que nos trasladan, Sra.
Consellera, es avance cero. Eso es lo que nos trasladan a
nosotros, o sea un horario de atención al público. Creo que este
centro que ha tenido esa valoración por el ministerio se merece
un poco más de atención. Yo creo que sí. Veo que muchas
veces, Sra. Consellera, ampárandose en las competencias o no
sé, gracias a gestiones como las que hicimos están los
consulados itinerantes y están otros muchos servicios allí que se
pueden hacer. Lo único que quiero decirle es que, no sé, que
haga un seguimiento un poco más profundo de este centro de
orientación.

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. Crec que ha mesclat coses, nosaltres feim el
seguiment del funcionament a través del consell insular i de
l’ajuntament d’aquest centre. Li he de dir que el centre
d’informació vostès el varen centralitzar, és veritat que el Partit
Popular el va centralitzar, però el Pacte de progrés va optar per
una opció més descentralitzada, vull dir, hi havia desplaçaments
a la part forana que vostès ho varen centralitzar i en aquest
moment ho hem mantingut.

Dels temes que vostè m’exposa s’han reeditat guies; s’han
ampliat els horaris quan ha estat precís o ha estat necessari per
a moments d’emergència, per exemple, amb el terratrèmol de
Perú; s’han adaptat els horaris a dissabtes i, fins i tot, a
diumenges si calia per temes de cònsols itineraris, quan hi hagut
qualque associació que ha pogut justificar la necessitat de la
utilització s’ha ampliat, i la gestió del dia a dia la du
efectivament, com és en aquest cas, el consell insular i
l’ajuntament. 
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Vull dir-li que no és veritat el que vostè diu que no hem
ampliat cap centre. Per primera vegada durant aquesta
legislatura s’ha posat un punt d’informació a Eivissa, abans no
n’hi havia. S’ha contractat una treballadora social a Formentera
perquè hi ha un punt d’informació, no tenia massa sentit, no era
justificat, però s’ha contractat una treballadora social per tot el
tema d’immigració, conjuntament amb el consell insular. S’ha
fet una feina de coordinació i hi ha un coordinador per a tot el
tema de mediadors culturals en els diferents municipis per
realitzar una mateixa feina i una mateixa tasca. S’han format a
través de convenis amb la UNED els mediadors que fan feina i
els que s’han d’incorporar. 

Per tant, sí es fa feina en aquest sentit i es fa feina,
efectivament, en el sentit que vostè deia des de la Conselleria
d’Afers Socials, que és intentar que el moment de l’acollida
sigui el menys impactant i el menys estressant per a la persona
immigrant. Després, efectivament, altres conselleries que tenen
competència en salut, en educació, en formació, en treball, etc.,
acullin l’immigrant com un ciutadà més. Aquesta és la política
del Govern. Nosaltres ens centram molt, des d’Afers Socials, en
el moment on aquestes persones són més vulnerables que és el
moment de l’arribada. Per tant, tots els recursos van destinats a
aquesta situació d’immigració, en aquest moment d’immigració
tant per a la persona immigrant com per a les seves famílies.

De totes formes nosaltres estam oberts a totes les propostes
concretes. Vostè  m’ha exposat tota una sèrie de crítiques, jo
estic oberta que si vostè em suggereix millores concretes jo les
puc estudiar i les puc atendre perquè li puc garantir que un
objectiu que tenim des de la conselleria és la millora dels
serveis públics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Tan sols ens queda agrair la
presència de la consellera d’Afers Social, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago, i el seu acompanyant. 

S’aixeca la sessió.
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