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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions, no.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les preguntes RGE núm. 5284/10, 5285/10,
5286/10, 5287/10 i 5288/10.

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

1) Pregunta RGE núm. 5284/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a II Trobada per a la Ciutadania i la
Convivència.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 5284/10, sobre la
segona trobada per a la ciutadania i la convivència, 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. Bienvenidos, Sra. Consellera y su
acompañante, decir a la Sra. Consejera que en la pasada
legislatura el Govern del Partido Popular llevó a cabo una gran
campaña de sensibilización, que se llamó Pueblos de Mundo,
donde se llevaron a cabo numerosos debates, desde
proyecciones de cine temáticos, tablas redondas con los medios
de comunicación, con los ciudadanos europeos, con los
municipios, premios de pintura, siempre con el tema de
inmigración, y en el contexto de este evento se hizo el
Seminario de Inmigración y Codesarrollo, también.

Una gran campaña de sensibilización, como pensábamos que
era, que tuvo excelentes resultados y con una gran repercusión,
y todo fue posible gracias al esfuerzo de la activa participación
de los diferentes colectivos de inmigrantes, que residen en
nuestra comunidad. Un acontecimiento de gran relevancia,
puesto de manifiesto y reconocido incluso en el llamado
Encuentro por la Ciudadanía y la Convivencia, donde nos ha
llegado que se hizo alguna referencia, que ustedes recientemente
han celebrado.

Pueblos del Mundo fue una cita de integración donde
estuvieron todos sin excepción, cita de integración y
enriquicimiento que creó conciencia de cómo juntos se gana el
futuro, con la presencia activa de más de treinta nacionalidad y
con la participación de más de 1.500 personas. Fue un
movimiento multidireccional, Sra. Consellera, que tuvo como
único objetivo el mútuo reconocimiento de todos los que hoy
conforman la sociedad balear.

Por eso le pregunto, Sra. Consellera, ¿cuántas asociaciones
de inmigrantes y de nacionalidades han estado presentes en la
II Trobada por la Ciudadanía y la Convivencia realizada por su
conselleria recientemente? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bones tardes a tots, gràcies. Efectivament, durant els dies
22, 23 i 24, en el Parc de la Mar, es va celebrar el III Encontre
de Convivència i Ciutadania, que cada vegada ha estat
redimensionat en relació amb les possibilitats econòmiques,
donat que el primer va ser a un moment en què no teníem els
problemes de crisi i cada any s’ha redimensionat.

En relació amb la pregunta concreta que vostè fa, hi varen
participar 68 entitats, 32 d’elles eren associacions d’immigrants
i que representaven 17 nacionalitats.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Siempre, Sra. Consellera, felicitaré
a un responsable político por cualquier iniciativa que tenga para
favorecer la promoción asociativa, el encuentro de asociaciones
y la proyección social de éstas; pero, Sra. Consellera, de nuevo
su conselleria pierde la oportunidad de hacer del encuentro un
instrumento útil y eficaz de interrelación con la sociedad, con
los ciudadanos, y es que hay que reconocer que la especialidad
del Govern, de este Govern, no es precisamente la interrelación.
Nada que necesita la relación de departamentos entre sí, lo
hemos dicho varias veces, se ha limitado a hacer, Sra.
Consellera, una muestra de asociaciones de inmigrantes y de
entidades que intervienen en algunos programas, que ni son
todos los están ni están todos los que son, supongo que con la
intención de huir de toda iniciativa que tuvo el Gobierno
anterior que, por otra parte, es lo que están pidiendo el colectivo
de inmigrantes.

Usted no ha querido contar con colectivos de gran
experiencia ni debatir este encuentro en cuestiones muy
importantes o proyectar este espacio de encuentro para que sea
visitado por todos los ciudadanos. Yo, créame que estuve allí y
lo vi, donde la oportunidad que se establezcan lazos importantes
entre la comunidad de acogida, aprovechar la oportunidad para
que se den a conocer los proyectos de cooperación al desarrollo,
que el puebo de las Islas Baleares desarrolla en esos países
emisores de inmigrantes, y a la vez el compromiso de sus
ciudadanos, que desde aquí tienen mediante los proyectos de
codesarrollo.

La representación europea ha sido reducida a Polonia, Italia
y Bulgaria, ni han contado con el cuerpo consular ni con las
asociaciones de ciudadanos europeos o con la Casa de Berlín.
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En el ámbito del asociacionismo y la participación de la
Unión Europea es indispensable, para crear una conciencia e
integración de todos los ciudadanos para que la sociedad
multicultural llegue a ser cultural y no segmentada, Sra.
Consejera, porque sólo a través del conocimiento viene el
respeto, que es fundamental para la convivencia sana y
próspera. Sra. Consellera, sólo si estamos todos juntos se hará
futuro en esta comunidad y, si no, seguiremos teniendo muchos
problemas que se han puesto de manifiesto durante esta
legislatura.

Eso es lo que opinamos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, efectivament, Sra. Pastor, possiblement no coincidim
amb el contingut que han de tenir aquests encontres, segurament
estam d’acord que aquest tipus d’encontres faciliten la
interculturalitat, faciliten efectivament el coneixement, en el que
no estaríem d’acord és amb el contingut que han de tenir aquests
encontres. Vostès, efectivament, diuen Pobles del Món, i jo
també vaig anar a una de les que vostès varen organitzar i
efectivament era una exposició. El nostre concepte és de
convivència i ciutadania.

Per tant, des d’aquest concepte de convivència i ciutadania
nosaltres no feim una exposició dels pobles del món, nosaltres
el que intentàvem des del principi és que hi hagués una
interrelació entre tots els aspectes del món associatiu de la
nostra comunitat autònoma. Per a nosaltres és un èxit que, del
principi de la primera festa que es va celebrar o del primer
encontre que es va celebrar, que només hi havia quatre
associacions de veïns, i la resta eren d’immigrants, a la darrera
que hem celebrat de les 62, 32 siguin d’immigrants i la resta
siguin d’entitats de la nostra comunitat autònoma. Perquè,
efectivament, per a la convivència i la ciutadania no només és
un problema d’associacions d’immigrants, s’ha d’implicar tota
la xarxa d’associacions que fan feina per a això.

Per això, dir-los que, a part de les 17 entitat, que eren Xina,
Colòmbia, Perú, Equador, Algèria, Marroc, Senegal, Itàlia,
Bulgària, Nigèria, Bolívia, República Dominicana, Argentina,
Xile, Equador i Gana, a més a més hi eren les associacions de
Candela Projecte Solidari, Cercle Maternoinfantil, Rafal Nou,
Son Dameto, Son Rapinya, Son Cladera, Aliança Balear contra
la Pobresa, Amnistia Internacional, Assemblea de Cooperació
per la Pau, Atac, Ajuda en Acció, Botiga Ecològica, Càritas,
Comissions Obreres, Creu Roja, Fundació Deixalles, Fundació
Vicenç Ferrer, Fundeso, el GOB, Intermon Oxfam, USO,
Treball Solidari, UGT, UNICEF, Veïns Sense Fronteres i
Associació de les Mares de la Plaza de Mayo. Per tant, nosaltres
és això que volem, és un compromís conjunt per a la
convivència i la ciutadania, no una exposició de pobles del món,
que té el seu valor, que té la seva importància, que està bé que
tothom reivindiqui els seus orígens, però nosaltres li volíem
donar un altre sentit.

I des del principi ho vàrem fer així, i per a nosaltres la
veritat és que és un objectiu aconseguit que en aquest moment
pràcticament hi sigui un 50% d’associacions d’immigrants i un
50% d’associacions del nostre colAlectiu de la xarxa que és
present a la nostra comunitat autònoma. A més a més, nosaltres
hem treballat perfectament perquè cada vegada més les
associacions d’immigrants es federin, perquè pensam que és
fonamental la federació de persones immigrants, que seran
capaços de defensar més els seus drets, que s’identifiquin com
a immigrants que tenen una problemàtica comuna,
independentment del seu país d’origen.

I vostè sabrà, perquè vostè hi ha estat present, que durant
aquesta legislatura s’han constituït dues federacions. Dues
federacions que encara responen a criteris territorials, perquè
una és africana, l’altra sud-americana, però que intentam
efectivament superar criteris territorials localistes, tal vegada
millor que fossin continentals, però que la nostra idea és
treballar en aquest sentit. Per tant, continuarem, si podem, la
legislatura que ve seguir treballant en aquesta línia de
Ciutadania i Convivència en defensa de la interculturalitat i no
temes del que podria ser Pobles del Món.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 5285/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per garantir el compliment de
les resolucions aprovades pel Parlament.

4) Pregunta RGE núm. 5287/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures pressupostàries per garantir
diversos projectes dels ens locals de les Illes Balears.

5) Pregunta RGE núm. 5288/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures pressupostàries per als
immigrants.

Passarem ara a la formulació de les preguntes 5285, 5287 i
5288, així com l’autora de les preguntes ha demanat aquesta
integració de les tres preguntes en una, sobre les mesures per
garantir el compliment de les resolucions aprovades pel
Parlament.

Intervé la Sra. Pastor, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Los inmigrantes están aquí porque
quieren venir y porque necesitamos que estén; estamos
elaborando las bases para el futuro de la inmigración en el que
participen asociaciones, sindicatos, empresarios, administración,
e ir poniendo énfasis en los ámbitos laborables y culturales.
Ampliaremos considerablemente la red de mediadores
culturales. Como Gobierno, promoveremos la actuación de las
políticas públicas a las nuevas necesidades poblacionales de
sanidad, educación y servicios sociales. Fomentaremos el
conocimiento de las lenguas oficiales de las Islas Baleares, el
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catalán y el castellano, aquí coincide con el presidente de
nuestro grupo. Colaboraremos con el Gobierno central para
poner en práctica una lucha decidida contra el tráficos de seres
humanos y la explotación laboral para una correcta canalización
del flujo migratorio. Contaremos con vosotros, las asociaciones,
para que seáis un instrumento clave para la integración con
vuestra participación y con vuestras aportaciones. Es un
compromiso ..., etcétera.

Seguro que la Sra. Consejera reconoce esas palabras, porque
son suyas, pero el grado de incumplimiento es tal que todas
estas palabras se quedan vacías de contenido, para mi entender.
Ni siquiera hay coordinación entre administraciones, la
Comisión Interdepartamental no se reune, no se reune a pesar de
que lo hemos dicho muchas veces. Y el tema se agrava ahora
con el recorte presupuestario por parte del Gobierno central.

De ahí mis preguntas: ¿qué medidas presupuestarias va a
tomar la Honorable Consellera de Afers Socials, Promoció i
Immigració, para hacer frente a los programas, servicios de
información, orientación, mediación para con los inmigrantes
ante el recorte presupuestario de 126 millones de euros por parte
del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero? ¿Qué medidas
presupuestarias va a adoptar para mantener la convocatoria de
subvenciones y convenios con los consells insulares, con la
ciudad de Palma, con los ayuntamientos de las Islas y evitar la
eliminación de los proyectos que se están llevando a cabo desde
el 2005? Y ¿qué medidas va a tomar para que el recorte
presupuestario adoptado por ustedes garantice el cumplimiento
de las resoluciones aprobadas por el Parlamento de las Islas
Baleares en las mociones debatidas recientemente en materia de
inmigración?

Si es tan amable, Sra. Consejera. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, de nou. Efectivament, el Govern central va fer una
retallada molt important en temes de política d’integració per a
immigrants, que va afectar el conjunt de les comunitats
autònomes en un 65%, això va suposar que nosaltres passàssim
pràcticament de 5.800.000 a escassament 2.300.000, 2.400.000,
la xifra concreta ara no la tenc en el cap. En aquest sentit,
nosaltres, el Govern va manifestar la seva disconformitat a la
Conferència Sectorial d’Immigració celebrada el 25 de març del
2010, i consta a l’acta la protesta formal, demanant que, com a
mínim, es tornàs als pressuposts del 2009, que no hi hagués
pujada dins el 2010, però almanco els pressuposts del 2009.

El Govern va convocar el Fòrum de la Immigració per
explicar-los efectivament aquesta retallada, i d’allà va sortir una
moció que es va elevar també al Govern central, elaborada pel
propi Fòrum.

L’única mesura possible és mantenir els pressuposts i això
és que ha fet el Govern durant l’any 2010, mantenir els
pressuposts que teníem l’any 2008, l’any 2009 i l’any 2011
volem mantenir els pressuposts d’immigració amb la mateixa
quantia que a l’any 2010.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Consejera, es muy
preocupante que en el debate de la comunidad el ejecutivo no
hiciera referencia alguna hacia un colectivo que representa el
25% de la población de nuestras islas y que las únicas
propuestas que se hicieran fueran las del Partido Popular, por
escrito, que por cierto se aprobaron y tendrá usted que tomar
medidas para que se lleven a cabo, porque para eso creo que se
aprueban en el Parlamento. Es preocupante no sólo que no lo
cite, sino que no se anuncien acciones positivas hacia un
porcentaje de ciudadanos que, como todos, están padeciendo la
situación de crisis y recesión, pero éstos en un alto grado de
exclusión social, y sé que la consta. Es otra muestra de la
nulidad de este Govern hacia la inmigración.

Usted, Sra. Consejera, tiene un mandato muy claro, el
Parlamento, lo digo porque usted tiene la responsabilidad de
trasladar al Gobierno central la necesidad de rehabilitar en los
presupuestos generales de 2011 la partida destinada, sea como
sea, de atención a la inmigración, que ha sido recortado, como
usted muy bien ha dicho, en más de un 65%. Y no puede hacer
dejación de su responsabilidad porque si no ese recorte lo
pagarán los ciudadanos de Baleares, y creo que no estamos para
florituras, la verdad. O quizás va usted a suspender programas,
no lo sé.

Su conselleria no ha hecho nada más que mantener algunos
programas de los ya existentes en la etapa anterior, y repartir a
través de subvenciones la partida presupuestaria del ministerio.

¿Qué harán ahora sin esa partida? ¿Cómo atenderán a un
colectivo que cada día tiene más dificultades? ¿Qué harán con
respecto a la tan criticada masificación del alumnado inmigrante
en las aulas de centros escolares? ¿Cómo aumentarán los
recursos en materia de apoyo?

Espero, Sra. Consellera, que usted me convenza, que
convenza a nuestro grupo parlamentario, que convenza al
colectivo de inmigrantes y que convenza a todos los ciudadanos
de Baleares y de cómo mantendrán los programas, las
convocatorias, las subvenciones, los convenios con los consells
insulares, con la ciudad de Palma, con los ayuntamientos de las
Islas.
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En una palabra, Sra. Consellera, ¿cómo evitará la
eliminación de los proyectos que se vienen llevando a cabo
desde el 2005? Porque, este fondo que nació en este año, el
2005, con 120 millones de euros, se incrementó hasta llegar a
los 200, en el 2009, en el 2011 será de 70 millones de euros,
¿que hará la Sra. Consejera el milagro de los panes y los peces?
¿Va a habilitar alguna partida procedente de los presupuestos de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares?

Su gobierno no ha querido pactar, no ha querido pactar con
la oposición y la responsabilidad del govern del Sr. Antich y del
gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, hará que las partidas
presupuestarias correspondientes a políticas sociales se vean
reducidas drásticamente, aunque dicen todo lo contrario
siempre. Y a la vez se verán mermados los servicios públicos,
especialmente los destinados a la población más vulnerable. 

Sra. Consellera, lo que tendría que haber hecho usted ya, y
permítame que se lo diga, es pedir una reunión inmediata con el
ministerio y la secretaria de Estado -nosotros ya la pedimos
alguna vez-, con el fin de manifestar su rechazo y el que ha
admitido este Parlamento ante este recorte brutal presupuestario.
Hágado ústed, vaya a Madrid, vaya mejor usted que el
presidente Antich al ministerio del talante, porque, Sra.
Consellera, a él nunca le escuchan, a ver si a usted le escuchan
un poco más, porque me temo, Sra. Consellera, que una vez más
serán todos los ciudadanos sufridos, ciudadanos de Baleares,
quienes pagarán las consecuencias, y la verdad es que no
estamos para estos milagros.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, Sra. Pastor, jo crec que li he contestat, 2010
manteniment del pressupost que vàrem tenir el 2009, això
suposa que el 2009 teníem ingressos de l’Estat, el 2010 vàrem
tenir menys ingressos, però efectivament el Govern de les Illes
Balears amb pressupost propi ha mantingut el pressupost del
2010, per al 2010 el del 2009. I el 2011 farem el mateix. Per
tant, la pregunta queda contestada, si la seva preocupació és si
habilitarem, no és que habilitarem és que hem posat pressupost
propi de la comunitat autònoma per mantenir efectivament els
projectes que es tenien en marxa. Vostè diu a una de les
preguntes parlamentàries que eren del 2005 i no eren del 2005,
es varen iniciar el 2001. Vagi vostè, miri els expedients com jo
els he mirat i veurà que des de l’Institut Balear d’Afers Socials
els primers convenis per a mediadors culturals, els primers
convenis per a temes d’OCIM, etc., eren de l’any 2001, i vostè
l’any 2005 amb una conselleria els va continuar, però l’any
2001 ja hi eren. Per tant, sí, amb els mateixos pressuposts del
2010 farem les mateixes polítiques del 2011. 

Vostè m’ha fet tota una sèrie de preguntes a la primera part
que no he pogut contestar, però que, efectivament, tots i cada un
dels aspectes que vàrem prometre, a què ens vàrem
comprometre els hem complit. En aquest moment hi ha
cinquanta mediadors, quan  nosaltres vàrem començar hi havia
deu, cinquanta mediadors entre tècnics -sí senyora-, cinquanta
mediadors entre tècnics i mediadors culturals en els municipis
de la nostra comunitat autònoma, n’hi havia deu, en aquests
moments n’hi ha cinquanta. Bé, doncs, sí, jo li dic que sí, li ho
puc demostrar, si no és que els ajuntaments ens enganyin, entre
ells els ajuntaments del Partit Popular, que hi havia deu
educadors, deu mediadors culturals i en aquests moments n’hi
ha cinquanta entre tècnics i mediadors.

Efectivament, hem treballat tot el tema d’explotació, hem
treballat amb tota la xarxa d’associacions de dones que treballen
el tema de la prostitució i hem treballat amb elles per,
efectivament, la sensibilització, per al client que utilitza la
prostitució, per al manteniment d’aquestes associacions que
treballen directament amb dones prostitutes, la majoria de les
quals efectivament provenen del món de la immigració; ens hem
incorporat a la xarxa de lluita contra l’ablació femenina, hem fet
tota una sèrie de coses. 

Amb relació a l’associacionisme li hem donat més suport.
Quan nosaltres vàrem entrar l’any 2007 hi havia, crec que eren,
300.000 euros o 400.000 euros i en aquest moment hi ha
800.000 euros, per al tema de l’associacionisme. En temes de
municipis, l’any 2007 hi havia 400.000 euros per a l’ordre de
subvencions al suport municipal i des de l’any 2008, l’any 2009
i l’any 2010 hi ha un milió d’euros que es mantindran. 

Els convenis que a vostè tant li preocupen amb l’Ajuntament
de Palma, amb l’IMAS, amb el Consell de Menorca, amb el
Consell d’Eivissa, amb el Consell de Formentera que per
primera vegada aquesta legislatura s’ha mantingut, amb tot el
tema del COFUC, amb temes d’educació, de l’IB-Salut, tots
aquests convenis es mantindran, i es mantindran amb les
mateixes quanties que el 2010 i s’han mantingut les mateixes
quanties que el 2009 sense cap tipus de problemes. 

El que nosaltres no feim, Sra. Pastor, és parlar contínuament
d’immigrants, nosaltres parlam de ciutadans, nosaltres parlam
de ciutadans, a vostè li costa molt acceptar aquesta diferència
política i conceptual. Nosaltres parlam de ciutadans. Nosaltres
treballam amb població i quan efectivament la població
demanda més renda mínima d’inserció aquest govern, durant
aquests dos anys, ha posat quatre milions més a renda mínima
d’inserció de la qual un 35% són persones immigrants, però
això no ho deim, i no ho deim per responsabilitat pública, per
responsabilitat política perquè després el PP no pugui fer un
discurs xenòfob dient que efectivament els immigrants estan
xuclant, s’estan enviant o estan utilitzant els doblers públics que
generam entre tots. Per això no ho feim, perquè és molt fàcil fer
un discurs xenòfob sobre aquestes coses. Treballam sobre
població i com la població en aquests moments està en una
situació -moltes famílies- de necessitat social, hem incorporat
als ajuntaments tres milions d’euros perquè les famílies que
estan en situació de necessitat que no poden arribar a final de
mes puguin rebre ajuda econòmica per evitar desnonaments i
per poder pagar, per exemple, menjador escolar. I el 60%
d’aquests beneficiaris, Sra. Pastor, són immigrants, i no ho deim
per responsabilitat política perquè efectivament no es pugui fer
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un discurs xenòfob, com fa el Partit Popular a nivell estatal, que
diu que els immigrants ocupen els recursos públics. Per això no
ho feim. Nosaltres treballam sobre ciutadania i sobre els temes
de responsabilitat i de serveis públics que necessita el conjunt
de la població, independentment del seu lloc de naixement.

I altres coses que feim en les quals els beneficiaris són els
immigrants, però -insistesc- per responsabilitat política som
molt prudents a l’hora de donar aquest tipus d’informació
perquè, efectivament, la població immigrant per la seva situació
social, per la seva manca de xarxa familiar i xarxa social en
aquest moment és la població més vulnerable. Nosaltres
treballam des de la responsabilitat i des de la creació de serveis
públics per al conjunt de la població. Altres partits als quals
vostè milita demanen l’expulsió de les persones que no fan
feina, tracten l’immigrant com si fos obra barata que fa tres anys
era necessària i ara no és necessària i per tant el podem
expulsar. Per això, Sra. Pastor, som molt responsables a l’hora
de parlar d’immigració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 5286/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a garantia de la presència consular a les
Illes Balears.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 5286/10,
sobre garantia de la presència consular a les Illes Balears,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular la Sra. Pastor,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, hablar de xenofobia en esta
comunidad del Partido Popular cuando ha sido el único que ha
presentado diez propuestas de resolución imprescindibles para...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, l’he de cridar a la qüestió de la pregunta, que és
sobre la presència consular a les Illes Balears.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sr. Presidente, es que no puede ser, es que no puede ser, no
nos podemos dejar insultar de esta manera. 

Mire, Sra. Consellera, los principios para una verdadera
integración de les persones inmigradas -inmigradas, aunque a
usted no le guste es así porque carecen de otros derechos que
tiene la población de aquí y no creo que tengan ninguna clase de
complejos ellos porque se les llame inmigrantes para nada- han
de ser iguales en derechos, en condiciones, en obligaciones y en
oportunidades. Para llevarlo a cabo es necesario la
coordinación, incluso internacional, y dar así, o al menos
intentarlo, un trato adecuado. El reconocimiento a la diversidad
pone fin a las desigualdades sociales, esa es la única verdad. Es
obligación de les instituciones para poner en marcha medidas
para las personas que comparten un mismo proyecto
democrático en el respecto, en el derecho y en las actuaciones
políticas. 

La desigualdad en las normas hay que superarlas, pero hay
que superarlas con medidas, Sra. Consellera. Los inmigrantes
regularizados no comunitarios no tienen derecho a descuentos
aéreos ni marítimos, bueno, pronto nosotros a este paso tampoco
los vamos a tener, desde luego. En Baleares tenemos un gran
número de inmigrantes extracomunitarios que tienen grandes
dificultades para hacer cualquier trámite consular, pese al gran
esfuerzo que se hizo en la legislatura pasada para paliar este
problema -a lo mejor usted a mí ahora también me lo niega,
pero bueno ...-, trámites relacionados con la inscripción, con la
renovación, con la nacionalización de la ciudadanía, etc. Para
terminar -como digo- estos problemas que acarrean llevar a
cabo estos trámites tanto a nivel humano como económico que
son una discriminación con respecto a los ciudadanos de otras
comunidades a los que sí se les reconoce el descuento de los
desplazamientos. De ahí mi pregunta, Sra. Consellera, ¿qué
medida ha tomado para facilitar la presencia consular en
nuestras islas, su itinerancia en ellas ante el hecho insular así
como el número de reuniones que ha mantenido y con qué
consulados?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, de nou. Efectivament, Sra. Pastor, el consolat
itinerant és un, possiblement, dels serveis més demandat pel
colAlectiu d’immigrants que necessiten solucionar els seus
tràmits administratius. El que hem fet ha estat intentar facilitar
al màxim que aquestes demandes puguin ser efectives, hem
tengut diverses reunions amb diversos consolats, hem
protocolAlitzat la solAlicitud de demanda de l’espai del consolat
itinerant, hem informat els potencials usuaris a través de la
pàgina web que hi havia un calendari determinat del cònsol que
vengués, hem ampliat els horaris per facilitar la possibilitat que
aquest consolat estigués present. Per tant, hem facilitat tot allò
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que ha estat a la nostra disponibilitat perquè aquest consolat
estigui sempre a disposició.

Un dels problemes que tenim o un dels problemes que hi ha
o un dels temes que a vegades limita la presència del consolat
són els mateixos consolats que diuen que, per exemple, no
vendran fins que no hi hagi cent passaports a expedir. Vull dir,
que a vegades les limitacions per les quals un consolat es vol
desplaçar no són tant l’espai que nosaltres podem oferir com a
govern sinó les mateixes limitacions que posa o les condicions
que posa per al desplaçament el consolat. En qualsevol cas la
utilització d’aquest espai consolat és una de les demandes més
presents i que intentam dins les nostres possibilitats donar-li
sortida.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, no sé como en la legislatura
anterior pudieron venir tantos consulados haciendo un gran
esfuerzo, desde luego, pero sí que vinieron. 

Sra. Consellera, reconozca usted que en este campo su
actuación ha sido realmente pobre. La verdad es que me
sorprendió su no asistencia el sábado, día 23 de octubre pasado
a la Mesa del debate de la Convivencia y la Ciudadanía, como
estaba anunciado además en el programa y al Foro de la
Inmigración del cual usted es presidenta, ¿qué pasa, Sra.
Consellera, no se enteró usted, no se lo trasladó nadie o es que
si iba tenia que encontrarse y coincidir con su director general
de Inmigración y a lo mejor eso ya era más difícil? 

La verdad es que me sorprendió como el representante de
Marruecos, presidente de Centros Culturales Islámicos de
Cataluña, pusiera en duda su responsabilidad al frente de la
inmigración e incluso la existencia de la conselleria, cosa que
defendí porque creo que era mi obligación y que tuve la ocasión
de discutir con una larga conversación con el Sr. Ziani cuando
terminó el foro, por lo cual hemos entablado una buena relación
a partir de entonces. Lo que sí es patente, Sra. Consellera, es la
indiferencia que muestra usted ante el cuerpo consular, y le
aseguro que los cónsules conocen como nadie la situación en la
que se encuentran los ciudadanos de su país, no sólo intervienen
en asuntos que tienen relación documental de regularización,
etc., sino que en todos los aspectos que reflejan las necesidades
y la situación general de sus colectivos; intervienen en
conflictos sociales con su intermedio en problemas de
convivencia, son de una gran ayuda; como le digo, trabajan
eficazmente para resolver cualquier problema y favorecen
espacios de encuentro, coordinan y cooperan entre
administraciones y asociaciones, y no sabe usted la cantidad, la
cantidad de problemas que resuelven a los ciudadanos. Son
expertos en diálogo, en diálogo y en formas, Sra. Consellera, en
diálogo usted con los cónsules haga esfuerzos para contar con
ellos en una comunidad como la nuestra en la que hay ciento
cincuenta nacionalidades distintas y donde se producen
situaciones muy diferentes. 

En el debate por la Convivencia y la Ciudadanía se lo
dijeron a su director general, le dijeron que era deseable que se
tuviese más en cuenta a los consulados desde su conselleria,
pero puesto que usted no asistió a moderar la mesa del debate,
como estaba anunciado en el Foro de la Inmigración -no sé
debió enterar o no se lo trasladaron-, y esa indiferencia se
muestra cuando ni se reúne con ellos ni se preocupa por la
interlocución que ellos pueden trasladarle acerca de la situación
en la que se encuentra su colectivo y se muestra aún más su
indiferencia cuando a cada pregunta que se le hace desde esta
cámara -y se le han hecho muchas- acerca de la relación con los
cónsules y embajadores, usted ha declinado responder y derivar
al conseller de Presidencia, como si de una mera cuestión de
protocolo se tratase. 

Mire, Sra. Consellera, en la anterior legislatura el Govern
del Partido Popular entendió la necesidad de poner en marcha
gran parte de los consulados que están en Baleares, que al
menos en su itinerancia mitigan en parte las necesidades de los
ciudadanos. Por eso, Sra. Consellera, es bien necesario retomar
el tema urgentemente y gracias al Casal de Inmigrantes que se
inauguró en la pasada legislatura, porque si no ahora nos
encontraríamos sin nada prácticamente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Primer, efectivament, una altra vegada ens topam
amb un criteri de diferenciació del que entenem com a
ciutadania i immigrant. Immigrant pot determinar l’origen, però
no en el moment. La responsabilitat de política exterior la té
Presidència i la té Presidència amb el cònsol alemany o amb el
cònsol del Marroc perquè per a nosaltres és igual el cònsol
alemany que el cònsol del Marroc. Per tant, la responsabilitat
política la té Presidència, nosaltres no feim diferència entre quin
tipus de consolat és. Si és d’Alemanya el rep un conseller i si és
del Marroc el rep la de Serveis Socials, en absolut. Nosaltres
tenim la mateixa responsabilitat i tractam tothom igual, això que
vagi per dit.

Efectivament, quan es tracta d’un tema -no ho sé- que
necessiten espais del cònsol, del consolat itinerant, els rep. Jo
agafaré les paraules que vostè ha dit del cònsol del Marroc que
m’he vist amb ell tres vegades, tres vegades, i està encantat amb
la nostra relació, amb la nostra relació està encantat. Cada
vegada que ha vengut una persona, cònsol, que ha demanat una
petició li hem donada sense cap problema, sense cap problema.
Al Marroc, concretament, jo crec que tres vegades els hem vist
i vàrem discutir d’un tema que segurament...en fi, és igual, però
tres vegades, només amb aquest senyor que vostè ha comentat
i a vostè li haurà fet un discurs, però li puc garantir que en el
despatx de la conselleria de Plaça Drassanes n’ha fet un altre.
En tot cas parlaré amb ell de les paraules que consten en el
Diari de Sessions, li comentaré el que vostè ha dit perquè
efectivament les expressions per a nosaltres han estat unes
altres.
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Amb relació al consolat li diré, miri, l’any 2007, l’any que
vostès varen deixar el Govern, el consolat itinerant que hi havia
eren Colòmbia, Bolívia, Nigèria i Bulgària. Quatre. En aquest
moment hi ha: Colòmbia, Bolívia, Nigèria, Bulgària, Romania,
Senegal, Equador, Paraguai i Marroc. Si això no ha estat un
creixement, no sé què significa per a vostè créixer. L’any 2007
quatre consolats, en aquest moment vuit. Nombre de persones
l’any 2007, 5.000. Nombre de persones a octubre de 2010,
10.253. Si això no és un creixement, jo no sé què significa un
creixement per a vostè.

Insistesc, quatre 2007: Colòmbia, Bolívia, Nigèria, Bulgària.
2010: Colòmbia, Bolívia, Nigèria, Bulgària, Romania, Equador,
Gana, Senegal, Paraguai, Marroc i Uruguai. Si això -insistesc-
no és un creixement no sé què significa. Efectivament, des de la
normalització els ambaixadors, cònsols els rep Presidència i
quan es tracta d’un tema que afecta la meva conselleria, igual
que quan es tracta d’un tema de treball, sanitat o d’educació els
rep el conseller oportú, però la relació exterior la manté
Presidència i nosaltres continuarem amb aquesta idea o amb
aquest projecte polític.

Amb el tema de drets i deures jo estic absolutament d’acord
amb el que vostè ha manifestat, efectivament, pensam que els
immigrants tenen els mateixos drets i els mateixos deures i que
no seran ciutadans de ple dret no fins que no se’ls pagui el tema
del transport, que és un tema que sempre s’ha reivindicat, fins
que no tenguin dret a vot, vot a les municipals i vot a la
comunitat autònoma. I li vull recordar que va ser l’esquerra
minoritària en el Parlament la primera que va demanar el vot
polític, les primeres persones que varen demanar el vot polític
i el transport varen ser el senador Cámara i el Senador Sampol.
No es preocupi per la meva relació amb el Sr. Manuel Cámara
perquè si jo no hagués tengut confiança amb el que diria no és
que no l’hagués deixat anar sinó que hi hauria estat per poder-lo
corregir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

No havent-hi més assumptes a tractar aquesta presidència
agraeix la presència de la consellera i el seu acompanyant i
s’aixeca la sessió.
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