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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió.
En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, Juli Dalmau, per part del Grup Parlamentari
Socialista, substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Perdón, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passam al primer punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte dels escrits RGE
núm. 10280/19, 2135/20 i 2610/20.

Pel que fa a aquest punt, la Mesa de la Comissió per
unanimitat va acordar que el debat de dits escrits es faci de la
manera següent: en primer lloc, la intervenció del Grup
Parlamentari autor de la iniciativa per un temps no superior a
cinc minuts; a continuació, fixació de posicions per part de la
resta de grups parlamentaris i que tampoc no podrà excedir de
cinc minuts; i finalment, es procedirà a la votació. 

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10280/19, presentat per una cinquena part de diputats de
la Comissió d’Assumptes Institucional i  Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del director gerent de l’EBAP, per tal
d’informar sobre el funcionament de l’EBAP respecte de
l es oposicions als cossos generals de la CAIB. (Retirat
mitjançant l’escrit RGE núm. 3481/20).

Començarem per l’escrit RGE núm. 10280/19, presentat
per una cinquena part de diputats de la Comissió d’Assumptes

Institucional i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de sol·licitud de compareixença del director gerent de
l’EBAP, per tal d’informar sobre el funcionament de l’EBAP
respecte de les oposicions als cossos generals de la CAIB, el
qual ha estat retirat mitjançant escrit RGE núm. 3481/20.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2135/20, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comi ssió d’Assumptes Institucionals i  Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern, Sr. Ramon Morey,
per informar sobre les actuacions i col·laboracions de les
forces i  cossos de seguretat de l’Estat amb les
institucions públiques de les Illes Balears en relació amb
els casos de fugues, no-retorns i explotació sexual de
menors tant tutelats com els que estan en guarda.

A continuació passam a l’adopció de l’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 2135/20, presentat per una cinquena part
dels diputats de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud
de compareixença del delegat del Govern, Ramon Morey, per
informar de les actuacions i col·laboracions de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat amb les institucions públiques
de les Illes Balears en relació amb els casos de fugues, no-
retorns i explotació sexual a menors no-tutelats com els que
estan en guarda.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Ja sabem que és habitual que el delegat de Govern,
emparat en un informe jurídic , doncs, declini la seva
compareixença en aquesta cambra, però en aquesta ocasió un
cas tan extraordinari, com el cas de fugues, no-retorns i
explotació sexual de menors tutelats com els de guarda, es
mereix, el Partit Popular creu que es mereix un tracte i una
sensibilitat especial. 

L’ocultisme i la poca transparència en la gestió d’aquest
cas, les acusacions per part del Govern balear cap als cossos
i forces de seguretat de l’Estat per la seva falta d’implicació
a resoldre l’explotació de menors, ens fa sol·licitar la
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presència de la delegada de Govern com a màxima
representant política dels cossos i forces de l’Estat a Balears,
perquè expliqui les ordres internes, les actuacions que ha dut
a terme la policia en aquesta matèria.

L’encreuament d’acusacions entre la consellera Fina
Santiago i els sindicats i representants de les forces i cossos
de seguretat mereixen una explicació i sobretot per l’alarma
social que causa aquest cas dins la societat balear.

Per aquests motius, el Partit Popular demana la
compareixença de la delegada del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en el torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo a la petició o a la iniciativa que
tenc davant posa que es refereix al Sr. Ramon Morey que, com
bé tots sabem, ja no és delegat de Govern. No sé si en aquest
cas procedeix..., o sigui, fer aquest canvi ara aquí així
demanant la compareixença..., o sigui, no sé si s’ha de
modificar aquest escrit bàsicament és el que comenta.

Igualment, com ja s’ha comentat també, no tenen
l’obligació de comparèixer davant aquesta cambra. 

Per tant, el nostre grup entre que l’escrit no es correspon
al que se sol·licita i que no tenen l’obligació de comparèixer
davant aquesta cambra, i sí al Congrés de Diputats, en tot cas,
el nostre grup hi votarà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario
dará apoyo a esta propuesta del Grupo Popular, todo y que
somos conscientes que siempre se ha rechazado por parte del
delegado del Gobierno de turno comparecer ante este
parlamento. Consideramos que en aras de la transparencia y en
el ejercicio de la coordinación y colaboración con otros
poderes públicos y otras administraciones consideramos,
desde mi grupo parlamentario, que siempre sería positivo que
compareciesen los que solicitamos esta comparecencia, y en
este caso el delegado de Gobierno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Un poc dins la línia del
que comentava abans la meva companya d’Unidas Podemos, no
sé si per ventura el lletrat ens hauria de dir si és correcte si
demanam la compareixença d’una persona que ja no ostenta
aquest càrrec i que, per tant, hi ha hagut un nomenament d’una
altra persona. Per tant, no sé si procedeix la seva votació en
els termes que estava escrit i com s’havia tramitat l’expedient. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó, Sr. President, però és que havia demanat al lletrat...

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdó...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... si ens ho podia aclarir...

EL SR. PRESIDENT:

... pensava que havia acabat, perdó, perdó.

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, aquest escrit ha estat inclòs
dins l’ordre del dia, ha estat admès a tràmit per la Mesa del
Parlament i ha estat inclòs dins l’ordre del dia per la Mesa de
la Comissió, en conseqüència, es pot votar.

Així mateix, si vostès ho consideren oportú, es poden
modificar els termes de la sol·licitud en el sentit de posar el
nom de la nova delegada del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vol la paraula, Sr. Ensenyat?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, perfecte. Gràcies per l’aclariment del Sr. Lletrat.

Bé, mantenim un poc la mateixa línia que parlava abans la
companya d’Unidas Podemos, crec que el delegat del Govern
no té l’obligació, diguem, de comparèixer en aquest sentit. Jo
crec que el que no podem pretendre és envair l’autonomia
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d’altres institucions que són les competents. Crec que a nivell
de Consell Insular de Mallorca hi ha una comissió de feina
constituïda a traves d’una comissió d’experts, per una banda,
i crec que aquesta setmana s’ha introduït també fins i tot un
control d’una comissió a nivell polític, que són els que han
d’esbrinar i els que han de fer comparèixer qui considerin
oportú.

Per tant, voler crear des del Parlament de les Illes Balears
una altra comissió d’investigació encoberta a través de
sol·licituds de compareixences a tente bonete, per dir-ho de
qualque manera, és a dir absolutament de tothom, crec que poc
confondre i fins i tot pot distorsionar la feina que s’ha de fer
des de l’administració competent, que és el Consell de
Mallorca, en aquest cas, pel que afecta al Consell de Mallorca.
I sobretot per ser molt escrupolosos amb aquest respecte a
l’autonomia de les diferents administracions, i en aquest cas
amb la del Consell de Mallorca, que crec que és tan sobirana
com la d’aquest parlament i  tan legítima com la d’aquest
parlament. Per tant, crec que l’hem de respectar un poc. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con esta
iniciativa presentada por el Partido Popular, sobre todo
después de que se haya rechazado en este parlamento la
creación de una comisión de investigación para poder
esclarecer los hechos, por tanto, cualquier persona que sea
llamada a venir aquí por parte de este parlamento para
esclarecer lo que ha ocurrido, pues, por supuesto contará con
el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares.

Además, en este caso precisamente la consejera, Sra. Fina
Santiago, la consejera de Asuntos Sociales, ha hecho
referencia en varias ocasiones a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, concretamente a la policía y a la Guardia
Civil e incluso ha dejado entrever que sería posible que ellos
no hubieran hecho bien su trabajo. En ese caso sería muy
conveniente que el delegado del Gobierno pudiese venir aquí
a explicar si realmente la Sra. Fina Santiago dice la verdad o si
miente, que es lo que también podría ser, ¿no?

Entonces, que Podemos nos diga ahora que vota en contra
porque no tienen obligación de venir estas personas que no
forman parte del Gobierno balear, después de que ellos han
contribuido a bloquear una comisión de investigación donde
sí habría tenido que venir, para nosotros es una tomadura de
pelo. Exactamente lo mismo le puedo decir al representante
de MÉS, y supongo que también a los representantes del
PSOE, del PSIB-PSOE, que todavía no han hablado, pero ya
me imagino por donde irán sus argumentaciones. 

Que se haya substituido a la persona no significa que no
pueda venir. En fecha de autos el Sr. Ramon Morey era el
delegado de Gobierno y mucho podría aclararnos sobre su
actuación en relación a los espantosos hechos que hemos
conocido de prostitución y violación y abusos sexuales a
menores tutelados en estas islas.

La excusa de la autonomía institucional també me parece
bastante pobre para votar en contra y para posicionarse en
contra. Al final, ustedes saben perfectamente que nosotros, en
nuestra labor al Gobierno balear, podemos llamar a que
declare ante esta comisión cualquier autoridad, persona o
funcionario público que tenga relación con unos hechos que
afecten directa o indirectamente a competencias de esta
comunidad autónoma. Por tanto sí, dicho esto simplemente
quiero reiterar que nosotros votaremos a favor de esta
comparecencia y de cualquier otra que se proponga por
cualquier otra que se proponga por cualquier grupo para
intentar esclarecer los hechos ocurridos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, però no és a la sala. Per tant
passarem al Grup Mixt, que tampoc no... no en fa ús.

Passarem al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. El
Grup Parlamentari Socialista farà un vot contrari, també, a
aquesta sol·licitud. Com saben el control parlamentari del
Parlament de les Illes Balears se circumscriu a l’acció dels
òrgans de govern de la comunitat autònoma i a les autoritats de
la mateixa comunitat. Com hem fet altres vegades, nosaltres
no donarem suport a aquesta compareixença, tant en aquest
tema com en altres, creiem que la Delegació del Govern té els
òrgans de control i per tant si vostès, s i el Partit Popular
concretament necessita alguna informació o requereix algun
aclariment té els seus òrgans per poder-ho fer.

De fet ja ho fan, perquè han estès tot el tema d’alarma
social de què parlen en el tema dels abusos de menors.
Nosaltres consideram que hi ha dos camins: un que és
potenciar l’alarma social i l’altre  és posar-se al costat del
Govern per proposar accions per millorar les accions que
s’han fet fins ara. Per tant, creiem que no és l’àmbit on s’han
de demanar, la Delegació del Govern, quines actuacions s’han
fet, i menys explicacions d’ordres internes ni qüestions dels
cossos de seguretat de l’Estat els quals creiem que tenen els
seus òrgans de control.

Per tant, nosaltres farem un vot contrari i consideram que
en aquest tema les alarmes socials hi ha partits que hi posen
molt de la seva part perquè així sigui.

Moltes gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara -ja s’han posicionat tots els
grups- ara passem a la votació de l’escrit RGE núm. 2135/20.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 0.

Com que hi ha un empat, són 6 vots a favor i 6 en contra,
l’article 101, apartat 2, diu: “A les votacions en comissió
s’entendrà que no hi ha empat quan la igualtat de vots, sent
idèntic el sentit en què haguessin votat els  membres de la
comissió pertanyents a un mateix grup parlamentari, pogués
dirimir-se ponderant el nombre de vots amb què cada grup
compti en el Ple”.

Per tant, hem comptat el nombre de vots que hi ha en el
Ple, i han votat a favor el Grup Parlamentari Popular, el Grup
Parlamentari VOX, el Grup Parlamentari Ciutadans i Mixt, i
Mixt; per tant, serien 27 vots a favor. I en contra han votat el
Grup Parlamentari Socialista, el Grup Podem i el Grup MÉS
per Mallorca, per tant serien 29 vots en contra. En
conseqüència, queda rebutjat l’escrit per 29 vots en contra i
27 a favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Una observación. Nosotros en otras comisiones cuando
hay empate se repite la votación y se acaba llevando al pleno.

EL SR. PRESIDENT:

No, no... És que si són proposicions no de llei és una cosa,
i si són votacions d’escrits és una altra. Per això hem fet ús de
l’article 101, que és quan es voten... quan es voten escrits ,
d’acord?, que és vot ponderat. Una cosa són les proposicions
no de llei, que són vots en comissió, i una altra cosa són
escrits, que són vot ponderat, i en aquest cas és vot ponderat,
i per vot ponderat són 29 en contra i 27 a favor. Per tant queda
rebutjat.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la necessitat de recaptar
la presència del delegat del Govern a les Illes Balears per tal
d’informar sobre les actuacions i col·laboracions de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat amb les institucions
públiques de les Illes Balears en relació amb els casos de
fugues i no retorns, i explotació sexual a menors, tant tutelats
com els que estan en guarda.

I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2610/20, presentat per una cinquena part de diputats de
la Comissió d’Assumptes Insti tucionals i  Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Jaime Tovar Jover, funcionari de
carrera i abans director gerent de l’EBAP, per tal
d’informar en relació amb la tramitació feta de les
oposicions als cossos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

A continuació passam a l’adopció de l’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 2610/20, presentat per una cinquena part de
diputats de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Jaime Tovar Jover, funcionari de
carrera i abans director gerent de l’EBAP, per tal d’informar
en relació amb la tramitació feta de les oposicions als cossos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Garcia, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular demana la
compareixença del Sr. Tovar perquè expliqui els fets, les
circumstàncies que es varen donar en el seu moment i que
varen acabar amb una convocatòria d’oposicions amb
nombroses irregularitats denunciades per diferents col·lectius
i sindicats. A més a més, la compareixença de l’actual
responsable de l’EBAP, la Sra. Riera, va ser totalment
decebedora, no va donar cap tipus d’explicació sobre quines
eren les qüestions que havien d’incorporar per millorar
aquests processos de selecció i oposició, no va donar cap
tipus d’informació, no va aportar cap informació que pogués
aclarir aquesta circumstància, va delegar la responsabilitat en
la consellera del seu departament i, per tant, nosaltres, com a
oposició, necessitam tenir més informació, aclarir aquests
fets, conèixer la veritat de tot el que va succeir, i d’aquesta
forma poder identificar clarament, clarament, quins són els
punts febles del procés de selecció del personal d’aquesta
comunitat autònoma, amb un objectiu molt clar, que és
incorporar les accions correctores pertinents i garantir els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la carrera
pública a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, creiem que l’opinió, la visió, les aportacions que
pugui fer aquest exresponsable, que va ser cessat per aquestes
circumstàncies, ens donaran llum i ens indicaran cap on ha de
caminar aquesta institució per millorar tot aquest procés i
generar una altra vegada confiança com a institució màxima
responsable de l’accés a la carrera pública de la nostra
comunitat autònoma, i per aquestes qüestions, per aquestes
raons demanam la compareixença del Sr. Tovar dins aquesta
comissió.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel torn de fixació de
posicions, el Grup Parlamentari Unidas Podemos, per un
temps de cinc minuts, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, nosaltres no estam d’acord que aquí
va comparèixer la nova directora de l’EBAP i que no donés
explicacions, nosaltres pensam que sí es varen donar
explicacions; també la consellera ja ha donat explicacions,
vàrem tenir una compareixença, una interpel·lació. El que
passa és que al Partit Popular o al conjunt de l’oposició li és
igual que encara que es presentés aquí una cosa detallada, per
hores, de tot el que s’ha dit a cada minut i a cada segon, perquè
al Partit Popular això mai no li bastarà, i això és una realitat
que podem veure per com actuen davant tots aquests fets. 

Hi va haver un problema, aquest problema es va detectar,
aquesta cadena de custòdia es va detectar, es va aturar el
procés, es varen prendre les mesures, i també es va anunciar
que s’estava fent una investigació sobre els fets. Això per una
part. 

Per una altra, el Sr. Tovar ja no és el director de l’EBAP;
no sé fins quin punt podria comparèixer, sé que s’ha fet
menció a l’article 46, nosaltres, llegint l’article 46, veiem que
la presència d’autoritats i funcionariat públic, perquè ara és un
funcionari, pertanyents a les institucions de la comunitat
autònoma, o depenent d’aquesta, qui siguin competents per raó
de la matèria objecte de debat, per tal d’informar-les. No sé
fins a quin punt això es refereix a l’actualitat, que ara el
funcionari que hauria de comparèixer en tot cas farà el que fes
ell com a funcionari actualment, o si això es refereix amb
caràcter retroactiu.

Nosaltres des del nostre grup parlamentari tenim aquest
dubte, que no sabem si seria possible o no. Més enllà d’això,
ja ho he dit, consideram que s’han donat totes les explicacions
que s’havien de donar i que ja s’havia anunciat aquesta
investigació.

Per tant, el nostre vot en aquest cas serà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde mi grupo parlamentario vamos
a dar apoyo a esta propuesta del Grupo Popular, creemos que
sí hay fundamento jurídico para esta petición, y también dado
la..., se ha explicado por parte del grupo proponente y nos
sumamos a sus explicaciones.

La directora actual de la EBAP compareció en esta misma
comisión hace apenas unas semanas y no dio ninguna

explicación, ninguna explicación, en primer lugar, sobre las
medidas y mecanismos que se han puesto en marcha por parte
de la EBAP, para evitar que errores e irregularidades como las
que hemos visto en el mes de diciembre, y ya vimos en su día
en la oposición del grupo... en las pruebas de informática que
tuvieron lugar en la pasada legislatura, son escándalos en las
pruebas de acceso a la función pública que se han venido
dando estos últimos años.

Nosotros le preguntamos directamente qué medidas y
mecanismos se habían puesto en marcha, no contestó, por
tanto, su silencio es una clara negativa, no se han puesto en
marcha estos mecanismos.

Y tampoco nos contestó en relación a la comisión de
investigación que anunció la consellera de Administraciones
Públicas, que se había iniciado y se había puesto en marcha
dentro de la propia conselleria y de la EBAP, para arrojar luz
en cuanto a los errores e irregularidades que se habían
cometido en el concurso-oposición para el cuerpo de gestión
que organizaba la EBAP en el mes de diciembre, y que se han
tenido que aplazar estas pruebas debido a la custodia que no se
hizo como se debía.

No quiso contestar a estas preguntas y, además, lo más
grave es que responsabilizó directamente a la consellera, cosa
que le afeamos en ese momento, porque considerábamos que
ella no podía limitarse a dar la responsabilidad a la consellera
y creíamos que era la persona adecuada para darnos esta
información acerca de esta comisión de investigación.

Por tanto, por todo ello sí que estamos a favor de que
comparezca el Sr. Tovar y creemos que hay fundamento
jurídico para ello. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. La postura del nostre grup serà votar en
contra. Precisament crec que va comparèixer no fa una
setmana, o avui fa una setmana, la responsable actual de
l’EBAP, on va poder donar tota una sèrie d’explicacions i on
hi ha crec que totes unes conclusions d’un informe que s’està
fent. I jo crec que valdria la pena per ventura esperar a veure
què diu aquest informe, quan parlam d’un fet molt concret on
es detecta una irregularitat i s’atura de manera immediata tot
un procediment que després es torna posar en marxa.

Per tant, entenem que no procedeix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros estamos también a favor de
esta iniciativa. Otra vez la excusa..., veo que por parte de los
grupos de izquierda, veo que viene siendo que “esta persona ya
no ejerce el cargo”, si bien era él, el Sr. Tovar, quien ejercía
como director gerente de la EBAP, cuando se sucedieron los
hechos sobre los que pretendemos obtener información. No
veo cuál puede ser el problema para que acuda a este
Parlamento, para que venga aquí a explicarnos y ofrecernos
información y darnos luz sobre lo que ha pasado y cómo
podemos mejorar, tal y como acaba de argumentar el grupo
que propone esta iniciativa.

Es intolerable que cientos de personas tengan que sufrir la
ineptitud de este Govern en procesos de selección de
personal, que requieren de tanto esfuerzo y dedicación,
además de sembrar la desconfianza en el procedimiento
mismo y el perjuicio que ello conlleva para las instituciones
de esta comunidad autónoma y para el prestigio de esta
comunidad autónoma. Si sembramos la desconfianza en los
ciudadanos en los procesos de selección de personal, pues al
final perdemos también oportunidad de que personas
preparadas decidan invertir su tiempo y su esfuerzo en
presentarse a oposiciones en esta comunidad autónoma,
simplemente por desconfianza en el sistema.

Por tanto, creo que esto algo que tiene la suficiente
relevancia y que puede ocasionar el suficiente perjuicio a la
comunidad autónoma, por la pérdida de capital humano que
puede conllevar, como para que aquí nos den las explicaciones
oportunas e intentemos solucionar lo que está fallando.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara tendria la paraula el Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, però no és a la sala. El Grup
Parlamentari Mixt tampoc no parla.

Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, president, diputats i diputades. En relació amb
aquest punt no donarem suport a aquesta petició, per una
banda, perquè des de dia 31 de desembre ja no és gerent de
l’EBAP el Sr. Tovar, i també perquè la consellera ha donat les
explicacions pertinents amb distintes parlamentàries. També
la nova directora de l’EBAP va comparèixer fa poc en aquesta
comissió i va donar les explicacions pertinents que varen
demanar els grups, dient que s’estava elaborant un informe i
que una vegada elaborat, es retria comptes a tots e ls  grups
polítics.

A més, ens va explicar quins serien els protocols i
mètodes d’actuació de l’EBAP d’aquí en endavant, perquè
aquests fets no es tornin produir. Això és el que ens ha

d’importar a tots, que aquests fets no es tornin produir. Aquest
ha de ser l’objectiu de tots els grups.

Ara, el que veiem és que l’objectiu del Partit Popular és
forçar el Reglament per fer comparèixer un funcionari i
utilitzar-ho de manera partidista i amb una finalitat de control
de l’acció dels funcionaris i no de l’acció política. Per tant, a
nosaltres en aquest joc no ens hi trobaran i per aquests motius,
com ja he esmentat anteriorment, no donarem suport a aquesta
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la votació de l’escrit RGE
núm. 2610/20.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjat recaptar la presència del
Sr. Jaume Tovar Jover, funcionari de carrera i abans director
gerent de l’EBAP, per tal d’informar en relació a la tramitació
feta de les oposicions en els cossos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

II. Proposició no de llei RGE núm. 6760/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el
Govern del president Joaquim Torra i Pla de manera
immediata.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat de la proposició no de llei RGE núm. 6760/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a la ruptura de les relacions institucionals amb el
Govern del president Joaquim Torra i  P la d’una manera
immediata.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Según se ha manifestado en diversas
noticias publicadas en prensa, en relación con las detenciones
realizadas por parte  de la Guardia Civil y la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, en el seno de la instrucción dirigida por
el magistrado juez de la Audiencia Nacional, Don Manuel
García Castellón, contra los denominados Comités de
Defensa de la República, en el seno de dicha investigación
existen indicios razonables de la eventual implicación del
presidente de la Generalidad catalana, Sr. Joaquín Torra, en la
trama desarticulada y que al parecer pretendía atentar contra
diversos edificios públicos e incluso proceder a la toma del
Parlamento de todos los catalanes.

Según dichas informaciones, el Sr. Torra sería una figura
imprescindible para el plan ideado conjuntamente con los
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grupos llamados CDR, Comités para la Defensa de la
República, apuntando a él como instigador, o al menos
conocedor de toda la operación como máximo representante
de las instituciones catalanas.

Ciertamente, a diferencia del resto de partidos políticos e
instituciones, el Sr. Torra no ha procedido en ningún momento
a condenar públicamente la existencia de esos grupos
violentos que con sus acciones pretenden alterar la paz
pública, subvertir el orden constitucional y violentar en todo
caso los derechos y libertades de todos los españoles. El
ataque a la soberanía nacional, la desobediencia a las
resoluciones judiciales y la incitación a la violencia son
cuestiones de suma gravedad, todas ellas contempladas como
delitos en nuestro código penal.

Es deber de los representantes públicos desempeñar con
diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los
intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, actuando
con arreglo a los principios de objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad y
especialmente en este caso con sujeción al principio de
lealtad institucional y de respeto al estado de derecho.

Por ello, consideramos que hasta que no quede clara la
vinculación del Sr. Joaquim Torra en todo este asunto y no se
proceda por el Sr. Torra a condenar de forma explícita todos
los actos de violencia de los CDR, así como la eventual
existencia de una cédula terrorista, las instituciones
valencianas no pueden mantener..., -perdón-, las instituciones
de Baleares no pueden mantener relaciones con quien,
aprovechando la posición que ocupa como presidente del
Parlamento de la Generalidad de Cataluña y representante
ordinario del Estado, afrenta todos los días al pueblo español
y a sus instituciones amenazando con repetir los gravísimos
hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2017
enjuiciados por el Tribunal Supremo.

Y por ello presentamos esta proposición no de ley: “El
Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a la ruptura de las relaciones institucionales con el
Gobierno del presidente Joaquim Torra i Pla de manera
inmediata, hasta que no quede clara la ausencia de vinculación
del Sr. Torra con los CDR detenidos por la Audiencia
Nacional, no proceda a condenar de forma explícita todos los
actos de violencia de los CDR, así como la eventual existencia
de una célula terrorista y manifieste expresamente su
aceptación del orden constitucional vigente”.

Simplemente añadir que esta proposición no de ley fue
presentada en el mes de octubre de 2019, ha transcurrido
mucho tiempo, nos hubiese gustado que se hubiese debatido
antes, pero aun así consideramos que estamos todavía en una
situación en la que perfectamente es exigible esto que
exigimos del Sr. Torra, más sabiendo que el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña dice que Torra es presidente aunque no
tenga el acta de diputado. Por tanto..., esto lo hemos sabido
hace escasas horas. 

Por tanto, considero que se puede seguir adelante con esa
iniciativa que, por otro lado, nuestro grupo ha presentado en
diversos parlamentos autonómicos de toda España. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Buenos días a todos, diputados y
diputadas, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular y
del Partido Popular en general siempre hemos tenido una
posición muy contundente respecto al comportamiento del Sr.
Torra, que ha utilizado claramente su posición en las
instituciones catalanas para alentar el separatismo.

En septiembre del 2019 ya nuestro presidente Casado
pidió que se aclarara la vinculación expresa de Torra con los
CDR, cuando Torra además les indicó expresamente a los
CDR que apretaran, los estuvo jaleando como un auténtico
hooligan y justificando su violencia.

Queremos recordar desde el Partido Popular que los CDR
son aquellos que despliegan violencia callejera, que generan
caos en Cataluña, que golpean las infraestructuras catalanas
como el aeropuerto de Barcelona o las carreteras e impiden
la libre circulación de las personas por el territorio español,
incluso han planeado atentados terroristas con explosivos.

Y ante todo ello el sector Torra, el Sr. Torra -perdón- se la
limitado a alentarlos como un auténtico infiltrado de los CDR
en el poder. Se ha afanado además en perseguir a los policías
que cumplían con su obligación de garantizar la libertad y la
seguridad catalanas antes que ser inflexible con los CDR que
eran los que violentaban las calles.

En octubre pedimos también expresamente al Sr. Sánchez
que aplicara la Ley de seguridad ciudadana, pero él prefirió
mirar hacia otro lado y proteger al Sr. Torra cuando estaba
alentando la insurrección.

Después de las elecciones de noviembre se vio claramente
que el problema de Sánchez es que estaba atado a la agenda del
Sr. Torra, que no era otra que buscar la amnistía de los presos
condenados por sedición y la autodeterminación yendo en
contra de la Constitución Española.

El Sr. Sánchez, presidente de España, le ha rendido
pleitesía de forma clara. Ahora que la Junta Electoral le ha
condenado e inhabilitado como diputado por su desobediencia
y que el Tribunal Supremo lo ha ratificado arrebatándole la
condición de diputado, nosotros pedimos también desde el
Partido Popular que cesara automáticamente como presidente
ya que estaba usurpando unas funciones que no le
corresponden, ya que es condición para ser presidente ser
diputado, según el Estatuto de Cataluña.
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Y aunque nuestra querella no haya prosperado por las
lagunas del Código Penal es evidente que la justicia sería que
no presidiera ni un día más la Generalidad de Cataluña
conforme establecen los requisitos de dicho estatut.

Nosotros no hemos dado la espalda a los catalanes desde
el Partido Popular ni lo pensamos hacer, siempre hemos
ofrecido pactos de estado por la unidad de España y por la paz
de Cataluña.

No sabemos qué votaran otros que han ido moderando su
discurso pasando de cumplir la ley a sentarse en una mesa de
diálogo con el que la incumple, premiándolo frente a otras
comunidades autónomas que sí cumplen la ley, blanqueando su
hoja de ruta, conviertiéndola en una hoja de ruptura.

Tampoco sabemos lo que votarán aquellos que pudiendo
presentar una alternativa en su momento no la presentaron en
Cataluña y salieron huyendo.

El PP votará sí a Cataluña, votará a favor de no tolerar un
día más relaciones con aquellos que están usurpando las
instituciones a los catalanes sin tener el amparo de la ley.

En todo caso, queremos recordar a los señores de VOX
que convendría que las iniciativas que reciben a nivel nacional
o las copiaran correctamente o las adaptaran, porque estamos
en la comunidad de Baleares y no en la Comunidad Valenciana,
pero en todo caso nuestro voto -como he dicho- será sí a la
ruptura con el Sr. Torra, su falso gobierno, y sí a la defensa de
España. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Cada setmana ens delecten amb unes
iniciatives que, vaja, a la ciutadania de les Illes Balears els
millora la vida completament.

Dit això, nosaltres des d’Unidas Podemos no estam a favor
de cap tipus de violència, això sempre ho hem deixat clar, però
crec que aquí i arreu d’Espanya ens hem de fer mirar quin tipus
de país volem, perquè alguns creuen que aplicant tant el 155
com el 116, que s’ha estat sol·licitant, que tot s’arreglaria i
que aquest problema que hi ha desapareixeria. 

Idò no, nosaltres des del principi sempre hem apel·lat pel
diàleg davant un problema polític i pensam que aquesta mesa
de diàleg que alguns partits sembla que ridiculitzen, pensam
que és la millor solució.

Hem demostrat, o ja s’ha demostrat que en base a forces,
amenaces de qualsevol tipus, això no funciona, si volem un
país harmonitzat, plurinacional, cal que el diàleg estigui per
sobre de tot.

Dit això, també em sorprèn que al Partit Popular quan li
sembla bé la justícia és genial, quan els tomba a ells hi ha
lagunas en el código legal. Bé, crec que això és... el que he
dit abans, això a l’oposició depèn de com li ve bé, idò un dia
s’aixequen molt constitucionalistes i un altre dia s’aixequen
tot el contrari.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta iniciativa perquè
pensam que no aporta res a les Illes Balears i tenc poc més a
afegir. 

Esperam que de cara al futur puguem debatre  amb VOX
algunes iniciatives que realment tenguin cert valor per a les
Illes Balears i per a tots els seus ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, per un temps de cinc minuts, la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Sr. Presidente. En relación con esta PNL desde
mi grupo parlamentario consideramos que es del mes de
octubre y quizá, pues ha quedado... podría pensarse que ha
quedado obsoleta, pero para nada, lo ha explicado el grupo
proponente, está más vigente que nunca, dado que el Sr. Torra
no sólo no se ha desmarcado expresamente de su complicidad
y colaboración con los CDR, sino que no ha condenado
expresamente las actuaciones y las acciones de estos grupos.

Ciudadanos ya denunció ante la Fiscalía en Cataluña los
indicios y acciones del Sr. Torra que apuntaban a una
connivencia con los cortes de carreteras y los movimientos de
los CDR, incluso haciendo una llamada manifiesta a la
sublevación en el mes de octubre, algo que consideramos
desde Ciudadanos una irresponsabilidad gravísima ya que puso
en riesgo la seguridad y la convivencia de todos los
ciudadanos en Cataluña.

Inés Arrimadas lo ha denunciado en multitud de ocasiones,
también el Grupo Ciudadanos en el Parlament de Cataluña y
hemos denunciado la humillación y la vergüenza que supone
esta mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat
de Cataluña, un completo chantaje, una mesa que es entre
Sánchez y sus socios de gobierno. 

Vamos a votar a favor de esta PNL que hoy nos propone
VOX. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per un temps de cinc minuts, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Nosaltres hi votarem en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
no és a la sala. El Grup Parlamentari Mixt no participa.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Nosaltres farem un vot contrari,
també, i està clar que som a les antípodes del discurs que han
fet tant el partit VOX, com el PP i Ciutadans.

En aquesta proposta parlen de ruptura de les relacions;
nosaltres parlam de diàleg. En aquesta proposta parlen de
ruptura de manera immediata i nosaltres parlam de diàleg llarg
i tranquil en el temps, perquè avui capvespre, com saben,
comença una mesa de diàleg amb Catalunya, després de deu
anys d’uns governs del PP que no han fet res més que enredar,
enredar i enredar per no arribar a res.

Per tant, nosaltres què hem fet? Hem fet un pacte, hem fet
un retorn a la política, cosa que el Partit Popular va ser
incapaç, simplement perquè ells es mantenen en aquest
discurs de ruptures, de 155 i d’obligacions. Nosaltres fem un
retorn a la política i un retorn al diàleg. És cert que no estam
d’acord amb tot el que diu el Sr. Torra, però en aquests
moments hi ha una mesa de diàleg i el Sr. Torra és el president
de la comunitat de Catalunya.

Per tant, començarem aquest diàleg, creiem que açò és una
proposta que no du a res a les Illes Balears, i vostès
insisteixen. VOX, com que no té representació a Catalunya,
ens insisteix a dur aquí temes de Catalunya. Per tant, nosaltres
aquí no tenim res a dir; podem opinar, podem fer vots, podem
votar en contra o posar opinions damunt la taula del que saben
perfectament com pensam i què fem en el Govern de l’Estat,
però només insisteixen a demorar aquest debat de Catalunya
a les Illes Balears que, insistim, no ens du a res quant a
millores dels ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes. Diria
més, rompre les relacions amb Catalunya possiblement ens
duria a minvar algunes de les millores que podem aconseguir
per a aquests ciutadans de les Illes Balears.

Per tant nosaltres no podem fer més que un vot contrari a
aquesta proposta de ruptura i de seguir aquest immobilisme i
de mirar cap a una altra banda quan la solució tenim clar que és
el diàleg, el debat i el pacte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Esta iniciativa sí que es importante
para los ciudadanos de Baleares, sobre todo para los
ciudadanos de Baleares que están por el respeto al orden

constitucional, por el respeto a la democracia, al contrario de
lo que ha manifestado la representante de Podemos, que
parece ser que vota en contra entre otras cosas porque cree
que esto no afecta a los ciudadanos de Baleares. Pues bien,
nosotros creemos que todos los españoles tenemos el deber
de posicionarnos contra quienes no respetan nuestra
democracia, vivamos donde vivamos, también en Baleares.

Los verdaderos demócratas debemos unirnos en esta lucha
contra quienes apuestan por el juego sucio, y más aun contra
quienes no condenan la violencia, como es el caso del Sr.
Torra. Por eso, agradezco el apoyo a esta iniciativa por parte
del Partido Popular y por parte del grupo de Ciudadanos.

Lo que no podemos entender es la postura del PSIB-PSOE.
Lo que podemos prever de la ultraizquierda de Podemos o de
los soberanistas de MÉS no es lo que esperamos de un Partido
Socialista, que ha vendido a sus votantes a cambio de las sillas
que ocupan, tanto aquí, en el Consolat, como en la Moncloa,
porque lo cierto es que ustedes se presentaron a las
elecciones del Estado, las últimas elecciones generales,
prometiendo todo lo contrario de lo que hicieron al día
siguiente, y ahora ustedes son rehenes de esos pactos que han
hecho con esta ultraizquierda y con los radicales separatistas.

Por tanto, nada más que decir, agradecer a los grupos que
nos han apoyado y, bueno, advertir al PSIB-PSOE de que el
camino que han tomado nada bueno les traerá puesto que se
están juntando con radicales y con personas que no creen en
la democracia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat el debat, passam a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 6760/19. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6760/19, relativa a la ruptura de relacions
institucionals amb el Govern del president Joaquim Torra i Pla
de manera immediata.

III. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 6757/19, del
Grup Parlamentari  Popular, mitjançant el qual se
sol·licita instar el director de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal
d’iniciar les actuacions d’investigació  en relació amb
l’ús de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona
del Consell Insular d’Eivi ssa i consellera d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals durant els
anys 2015 a 2019.

Per acabar passam al tercer punt de l’ordre del dia, relatiu
al debat i votació de l’escrit RGE núm. 6757/19, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita instar el
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director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears per tal d’iniciar les actuacions
d’investigació en relació amb l’ús de fons públics per qui va
ser vicepresidenta segona del Consell Insular d’Eivissa i
consellera d’Interior, Comerç, Indústria i  Relacions
Institucionals durant els anys 2015 a 2019.

Pel que fa a aquest punt, la Mesa de la comissió, per
unanimitat, va acordar que el debat de l’esmentat escrit es faci
de la manera següent: en primer lloc, la intervenció del grup
parlamentari autor de la iniciativa, per un temps no superior a
cinc minuts; a continuació, torn de fixació de posicions per
part de la resta de grups parlamentaris i que tampoc no podrà
excedir de cinc minuts; i finalment, per contradiccions,
intervenció del grup parlamentari proposant, que no podrà
excedir de cinc minuts. Un cop acabat el debat es procedirà a
la votació de l’escrit.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
Popular per un temps de 5 minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sr. President, en aquest punt concret Mariano Juan
substituirà Núria Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, pot procedir, Sr. Juan, a defensar la iniciativa.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, president. D’acord amb el reglament d’aqueixa
cambra avui el Partit Popular portam la proposta relativa als
assumptes..., perdó, a les presumptes actuacions irregulars
comeses per la Sra. Díaz Pascual en relació amb l’ús de la
targeta de dèbit del Consell Insular d’Eivissa. Els puc
assegurar que és un tema que no és un plat de bon gust, supòs
que de ningú, dur aquests temes aquí, i que esperam no haver-
ne de portar en el successiu. Però, atesa la transcendència
mediàtica que ha tengut aquest presumpte frau amb la targeta
en qüestió -tots vostès tenen aquí còpia, se’ls ha passat una
còpia i tenen informació de totes les informacions
mediàtiques que han sorgit al llarg del temps sobre aquest
tema-, i atès que el Parlament de les Illes Balears el 2016, a
través de la Llei 16/2016, va crear l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a aquest efecte, és una institució
específicament dirigida a preservar els principis que informen
l’actuació dels governants i dels gestors públics de les Illes
Balears, aquesta llei, a l’article 14.1 diu: “El director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears inicia d’ofici les actuacions en els següents casos:
punt b) “Por iniciativa del Parlamento de las Islas Baleares
mediante el acuerdo de la correspondiente comisión
parlamentaria, tomado a instancia bien de dos grupos
parlamentarios, bien de una quinta parte de los diputados
y las diputadas de la cámara, bien a instancias de una
comisión no permanente de investigación del grupo
parlamentario”.

Queda clar, doncs, que una de les comeses de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció és investigar els
presumptes casos que es produeixin a l’àmbit del sector públic
de Balears, consells, ajuntaments, Govern, consorcis del
Govern, qualsevol entitat o empresa instrumental, i vetllar
perquè els valors ètics bàsics, amb millors exemples
d’austeritat i honestedat, i també transparència es duguin a
terme en l’execució de les funcions que se’ns encomanen a
tots els càrrecs polítics.

Això ho diu també o aclareix l’exposició  de motius
d’aquesta llei, que diu: “Las actividades públicas relevantes
de los gobernantes y gestores públicos tienen que ser
transparentes. Estos deben administrar los recursos
públicos con austeridad y evitar actuaciones que puedan
menoscabar la dignidad con la que se ha de ejercer el
cargo público”.

Creiem necessari, doncs, que s’aclareixi al màxim si hi va
haver o no hi va haver ús fraudulent d’aquests fons públics pel
que fa als tiquets que no va poder justificar, així com també el
dispendi en bars, cafeteries, taxis, invitacions i altres despeses
que estan qüestionades. Això repercutirà en la millora de la
qualitat democràtica i , per altra banda, si es demostràs que
aquestes despeses varen efectuar-se de forma correcta, també
repercutiria de forma favorable a aquesta afectada. Ella
mateixa ha dit, en moltes ocasions, que volia demostrar que
s’havia fet tot bé i que ho demostraria.

Per tant, aquí té la possibilitat també de fer-ho i que des
de..., jo ja dic que m’agradaria que així fos i que quedàs clar i
que, per tant, que ho pogués aclarir. S’han de prendre, però, les
mesures necessàries que frenin la desafectació dels ciutadans
i afavoreixin el vincle entre poders públics i la confiança
ciutadana es consolidi i maduri, i amb aquest objectiu es va
crear aquella llei, precisament per controlar aquests temes.

Per tant, el que avui demanam aquí, a aquesta cambra, és el
següent, diu: “El Parlament de les Illes Balears acorda d’instar
el director de l’Oficina de prevenció i lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears a fi que iniciï les actuacions
d’ofici en relació amb la presumpta actuació irregular en l’ús
de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona del
Consell Insular d’Eivissa i consellera d’Interior, Comerç,
Indústria i Relacions Institucionals durant els  anys 2015 i
2019.”

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, estam des del nostre grup
sorpresos i contents que el Partit Popular a la fi hagi vist una
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de les utilitats de l’Oficina Anticorrupció, ells que sempre han
estat tan crítics amb aquesta institució. 

Així mateix, veig que això es va presentar ja fa un parell de
mesos, supòs que tal vegada no ho saben perquè tal vegada no
han tengut mai un interès per l’oficina, però també ho
haguessin pogut fer a través de la pàgina web, perquè tenen una
bústia per rebre les denúncies i dir que tal vegada avui ja
podrien tenir els resultats. 

Dit això, que no..., dit això, nosaltres estam a favor
d’aquesta iniciativa perquè consideram que l’Oficina
Anticorrupció té una d’aquestes funcions, que és investigar els
càrrecs públics, si hi ha indicis ho veiem correctament, i és
una forma també, com ja ha comentat el diputat del Partit
Popular, de saber què va passar i si va incórrer o no en un
delicte. Nosaltres sempre hem estat a favor d’aquesta Oficina
Anticorrupció i és per això que no pot ser d’altra manera que
donarem suport a aquesta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos vamos a apoyar la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, consideramos que está completamente
fundamentada jurídicamente y justificada en los hechos e
indicios que hay sobre la exvicepresidenta segunda del
Consell de Ibiza entre los años 2015 y 2019. Hemos conocido
por la prensa, incluso ella pues ha admitido en ocasiones que
se le habían reembolsado por parte del Consell tíquets de
gasolina, tickets de cine, que no eran para nada temas
culturales relacionados con su cargo, incluso también tíquets
de peluquería. 

Son todo indicios, como digo, no sé..., es verdad que en el
Consell de Ibiza se consideró que había que reembolsarle
estos tíquets como gastos de representación institucional.
Evidentemente, pues, todos podemos sacar las conclusiones
que queramos, pero ni es ético ni estético que una
administración pública reembolse estos gastos institucionales
de ningún cargo.

Siempre desde Ciudadanos vamos a oponernos a este tipo
de gasto y de uso del dinero público sobre todo, queremos que
se investigue si ha habido un uso fraudulento del dinero
público. Por tanto, Ciudadanos, además, siempre ha estado a
favor de la Oficina Anticorrupción, de hecho lo hemos llevado
siempre en nuestro programa en otras comunidades
autónomas, nos hemos opuesto al salario del director de esta
oficina, cosa que no tiene absolutamente nada que ver en que
hemos estado siempre a favor y en la necesidad de una oficina
antifraude, anticorrupción que garantice la imparcialidad y
siempre hemos abanderado y liderado la lucha contra la
corrupción y en favor de la regeneración.

Por tanto, vamos a votar a favor de que se investigue este
posible uso fraudulento de dinero público en el Consell de
Ibiza.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És veritat que aquesta
PNL està firmada dia 10 d’octubre de l’any 2019, supòs que
devia ser quan el tema s’havia destapat i que, per tant, sortia
cada dia a premsa, i mesos després... instam el director que
actuï d’ofici. Jo vull pensar que ja han actuat d’ofici, perquè si
no han actuat d’ofici és que tenim un problema, que tenim un
problema seriós que qüestionaria l’existència mateixa
d’aquesta oficina que crec que la immensa majoria de grups
parlamentaris hem defensat.

Per tant, no sé si això ja ha decaigut o no ha decaigut, si ja
han actuat d’ofici o no han actuat d’ofici. En tot cas, sí que
posaria en dubte el procediment, no sé si és el més oportú que
hi hagi d’haver una proposta de resolució a una comissió
parlamentària que està quatre o cinc mesos en tot el període
de tramitació, que això sigui el més oportú, com bé deia la
meva companya d’Unidas Podemos, crec que hi ha altres
maneres de procedir a través de denúncies explícites del grup
parlamentari, de persones, etc.

Crec que així i tot evidentment votarem a favor, com no
podia ser d’altra manera, perquè evidentment entenem que
afecta un tema que pot ser greu i que evidentment convé
investigar per tot el que això suposaria, però -repetesc-
entenent ja que... entenem que ja deuen haver actuat d’ofici.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Es público y notorio los hechos
relacionados con el uso de fondos públicos por parte de la
vicepresidenta segunda del Consell Insular de Ibiza y
consejera de Interior, Comercio, Industria y Relaciones
Institucionales. Es... nosotros lo sabemos porque ha sido
recogido por los medios de comunicación. Y, por tanto, lo que
nos sorprende es que la Oficina Anticorrupción o bien no haya
actuado de oficio o bien no haya informado que está actuando
de oficio, porque si no actúa de oficio nada nos garantiza que
actúe por una denuncia presentada a través de la página web.
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Por tanto, yo sí que veo la utilidad de este procedimiento
para que sea también público y notorio que este parlamento le
pide a la Oficina Anticorrupción, que actúe de oficio.

Por tanto, apoyamos esta iniciativa del Partido Popular y
esperamos que esta oficina pueda de una vez demostrar su
utilidad, cosa que nosotros ponemos en duda, puesto que esta
misma investigación podría iniciarla la Fiscalía con mucha
más independencia que una oficina nombrada por el
Parlamento balear que la vez es el mismo parlamento que
sustenta al Gobierno que se quiere investigar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes que no hi és, el Grup Parlamentari
Mixt que no participa... Per tant, e l Grup Parlamentari
Socialista, té  la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, som davant una proposta
d’acord per instar el director de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció per iniciar investigacions en relació
amb l’ús de fons públics de qui va ser consellera en el govern
del Consell Insular d’Eivissa a la passada legislatura des del
2015 al 2019.

S’adjunten notícies de premsa aparegudes, és cert, com han
dit altres companys meus, que hi ha altres vies de fer aquesta
denúncia, però està clar que el Partit Popular vol el debat en
aquesta cambra. Per tant, el tindrem.

La proposta es fa d’acord amb l’article 14.1.b), de la Llei
16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, que els recordarem
que va ser una proposta d’aquest govern en la passada
legislatura fruit dels  acords pel canvi en l’àmbit de la
regeneració política. Va ser aquesta llei... i el seu reglament
posterior, va néixer per preservar el bon govern i la integritat
de les administracions i de les persones que estan al servei del
sector públic, una eina per reforçar les bones pràctiques i la
transparència. Els he de recordar també que durant el procés
d’aprovació tant de la llei com del reglament, tot i que el Partit
Popular va fer aportacions i va fer millores per a la redacció,
no va acabar donant suport a aquesta llei i, per tant, ens trobam
davant un altre episodi que ens tenen acostumats de diferents
àmbits, que no donen suport a una llei, però després són els
primers a emprar-la. Per tant, aquí ho tenim, emprem-la

Nosaltres no tenim inconvenient en donar suport a aquesta
iniciativa, tenim una proposta d’iniciar les actuacions a través
de l’Oficina Anticorrupció i lluita anticorrupció, és que el
nom és complicat, per a usos irregulars de fons públics de
l’actual consellera no adscrita. I en aquest sentit, volem deixar
constància d’alguns fets, o d’algunes qüestions per
contextualitzar i actualitzar un poc la proposta, perquè ens

hem quedat amb un resum de premsa de fa uns mesos, com bé
han dit, del passat mes d’octubre.

Volem deixar constància que la presidència del Consell
d’Eivissa l’ostenta el Partit Popular, encapçalada pel Sr.
Vicent Marí i que el consell insular té tota la documentació
referent a aquests actes denunciats.

En segon lloc, també volem deixar constància que, com
saben, e l Grup del PSOE en el Consell Insular d’Eivissa va
comunicar a finals de l’any passat l’expulsió del partit de la
Sra. Marta Díaz, qui finalment es va donar de baixa del partit,
però no va entregar la seva acta de consellera, pel que està en
aquests moments com a consellera no adscrita. Va deixar el
Grup del Partit Socialista amb un membre menys i manco
dedicació, atès que ella té una dedicació que en el seu moment
corresponia al Grup Socialista. Per tant, en aquests moments
el partit principal de l’oposició té menys dedicacions.

També el Grup del PSOE en el consell ha demanat la
reassignació de la dedicació de la consellera no adscrita al
grup que li pertany, però el president del consell insular no
accedeix a aquesta petició i, a més a més, ho fa en base a un
informe d’un tècnic, que té una suposada amistat manifesta
amb la mateixa consellera no adscrita. Així que demanam què
està fent el consell en aquest sentit per regularitzar la situació,
una vegada la contextualitzam i l’actualitzam en el temps?

Així tenim també, un Partit Popular en el Consell Insular
d’Eivissa, que, per una banda demana investigacions en seu
parlamentària per dur fets sospitosos de fer un ús fraudulent
per una consellera no adscrita, d’usos públics, de doblers
públics; i, per l’altra banda, la tenen protegida amb informes en
el consell insular, perquè mantengui la seva postura de
consellera no adscrita. Per què? Perquè, tal vegada, doncs com
sabem aquesta senyora no ha fet res a l’oposició, no ha fet cap
iniciativa, no fa cap crítica al Govern. Per tant, està clar que
som davant un Partit Popular que demostra una vegada més la
seva incoherència i la seva doble vara de mesurar.

Per tant, nosaltres fem un vot positiu, però volem deixar
constància d’aquests fets. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.
Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo en primer lloc vull agrair la
comprensió de tots els grups aquí per suportar el que, per un
altre costat, és lògic  que sigui així, que quan hi ha un cas
d’aquest tipus doncs vagi a l’Oficina Anticorrupció, que, com
ha dit aquí el company de MÉS, efectivament, no s’entén com
no s’actua ja directament d’ofici i no s’hagi d’arribar a això.
Però no consta que s’hagi actuat en cap moment. Per tant, per
això ho fem.
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Aquesta oficina, amb les contradiccions que nosaltres
puguem tenir, ha de servir per qualque cosa més que per
publicar les nostres declaracions de renda i béns per a
xafardeig de tot el món, cosa que jo personalment no hi estic
d’acord, evidentment. Està molt bé que tenguin aquesta
informació, és necessari i que, a més, estigui a disposició de
la Fiscalia quan faci falta, no estic tan d’acord que això
serveixi únicament perquè tot el món pugui xafardejar quins
són els nostres ingressos i els nostres béns, cosa amb la qual
jo, personalment, evidentment no hi estic d’acord.

Quant al que aquí s’ha comentat per part de la Sra.
Carbonero, li vull aclarir alguna cosa del que acaba de dir.
Evidentment, vostè  té raó que aquesta senyora té una
assignació que se li va donar en el seu moment, perquè el
Partit Socialista ho va demanar, i aquesta assignació, segons
informe del secretari de la corporació, que aquest secretari va
ser nomenat pel Partit Socialista -li vull recordar-, va ser
nomenat pel Partit Socialista, encara no l’ha canviat el Partit
Popular, per tant, és de confiança del Partit Socialista, el
president va ser qui el va nomenar, ha fet un informe on
aclareix que qüestiona clarament que aquesta assignació li
puguin treure, perquè una assignació, en aquest cas no està
donada per a una feina concreta, senzillament perquè era
consellera i té un 60% del sou assignat i, com que no se li
havia donat per una qüestió concreta, tampoc no se li pot llevar
si no se li lleva una feina concreta. Per tant, això ho qüestiona
i això ho manifesta el secretari del Consell Insular d’Eivissa
el qual, per cert, va ser nomenat per l’anterior president que
era del Partit Socialista. 

Per tant, no sé a què ve aquesta suspicàcia. No és una vara
de mesurar diferent, sinó que nosaltres en aquest cas fem el
que diuen els tècnics, nosaltres no qüestionam els informes
dels tècnics, com tal vegada fan vostès, no els qüestionam per
a res, creiem que els tècnics fan els informes i treballen com
han de treballar, i més en aquest cas, que, com he dit, el partit
no ha canviat el tècnic, no hi ha hagut cap canvi en el consell
insular.

Per tant, miri, jo no veig cap tema d’ocultació de cap
classe aquí, senzillament que, en base a aquest informe..., s’ha
de recordar i li vull recordar que es va dur a ple per llevar-li
precisament aquest sou, però que ella va amenaçar en
recórrer-ho al jutjat, i, per tant, el president ho va retirar i va
dir vull un informe que em garanteixin que efectivament es pot
fer i no s’ha fet per aquest motiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que s’aprova la proposta per
unanimitat, cap grup no ha expressat el contrari.

En conseqüència, s’acorda d’instar al director de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
per tal d’iniciar les actuacions d’investigació en relació amb
l’ús de fons públics de qui va ser vicepresidenta segona del
Consell Insular d’Eivissa i consellera d’Interior, Comerç,

Indústria i Relacions Institucionals durant els anys 2015 a
2019.

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

Moltes gràcies.
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