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(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
del dia d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, buenos días, presidente, Idoia Ribas sustituye a Sergio
Rodríguez.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Beatriu Gamundí, Francina Armengol.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Bon dia, Helena Benlloch substitueix el Sr. Casanova en el
primer debat i en el segon debat el substituirà el Sr. Joan
Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Continuació de la sessió de dia 30 de setembre del 2020:
debat dels escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, del director
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, mitjançant els quals tramet la memòria anual
corresponent als exercicis 2018 i 2019, respectivament, els
quals es debatran de forma acumulada (debat i votació de
les propostes de resolució presentades).

Reiniciam la sessió que vàrem suspendre el passat dimecres
30 de setembre, passam al debat de les propostes de resolució
presentades a les memòries anuals de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears corresponents als
exercicis 2018 i 2019, escrits RGE núm. 1845/19 i RGE núm.
4670/20. 

S’han presentat dues propostes de resolució les quals han
estat admeses a tràmit per la Mesa de la comissió, una
presentada pel Grup Parlamentari Popular i l’altra presentada
pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, les quals foren trameses als grups parlamentaris el
passat dia 1 d’octubre amb l’escrit registre de sortida núm.
5612/20. 

Per a la defensa de la proposta de resolució presentada pel
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, després d’analitzar en profunditat les memòries dels
exercicis 2018 i 2019 de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció, després d’escoltar amb molta atenció les
explicacions del màxim responsable d’aquesta oficina dins

aquesta comissió i comprovar les escasses tasques dutes a
terme per l’oficina durant aquests dos anys; la nul·la
funcionalitat de l’oficina; les escasses competències que té i,
sobretot, la duplicitat que signifiquen les tasques que du a
terme; i en  comprovar que aquesta duplicitat es produeix amb
la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General, la
Intervenció Adjunta d’Auditories, amb el Tribunal de Comptes,
amb l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, amb la
Fiscalia, totes aquestes qüestions que desenvolupen aquestes
institucions són les que intenta desenvolupar l’oficina i, per
tant, consideram i subscrivim tots i cadascun dels arguments
que vàrem expressar a la passada comissió, i els deia que
considerem supèrflua i innecessària aquesta oficina.

En consonància amb aquesta argumentació que vàrem tenir
ocasió d’explicar-los amb prou profunditat a la passada
comissió, el Partit Popular ha presentat una resolució que ha
registrat i que sotmet a la seva consideració on, respectant i
valorant els funcionaris adscrits a aquest organisme, instam el
Parlament que procedeixi a la supressió d’aquesta oficina i
que... els euros, el milió d’euros que té assignat aquest
organisme, amb una situació tan crítica per la que passa la
nostra comunitat autònoma, es dediqui a cobrir necessitats
socials d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Per a la defensa de la proposta
de resolució presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca intervé pel Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Després de la
compareixença del Sr. Far la setmana passada i també
analitzades pel nostre grup les memòries del 2019 i 2020, de la
presentació d’aquestes memòries davant el Parlament, i una
vegada comentades també les diferents preguntes per part del
Sr. Far, que se li van fer la setmana passada en comissió dels
diferents grups polítics, el que proposam nosaltres..., vam fer
una proposta de resolució amb tres punts concrets: un que fa
referència, el primer, que fa referència a la línia de prevenció,
hem de considerar que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció té dues línies importants, una que es de prevenció,
i l’altra que és d’investigació, presentam l’impuls, un possible
impuls de la visualització de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció davant la societat de les Illes Balears, com
a una eina necessària per prevenir i controlar la corrupció; és a
dir, presentam aquesta proposta com a iniciativa perquè
l’oficina faci feina per visualitzar-se pel que fa al codi ètic.

El segon punt és un reforç de les línies de formació per
fomentar l’ètica pública; l’ètica pública consideram que és un
tema molt important també que s’ha de reforçar. Per tant, hem
presentat aquest segon punt perquè hi hagi més formació i es
fomenti l’ètica pública.
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El tercer punt és reforçar els mecanismes de cooperació i
coordinació amb aquelles administracions i entitats amb
competències complementàries a la mateixa oficina per tal
d’evitar possibles duplicitats. És a dir, aquí també fem una
proposta perquè hi hagi una coordinació, que consideram que
és imprescindible, perquè no es creïn duplicitats, i es faci
aquesta feina per part de l’Oficina Anticorrupció d’omplir
aquells buits que els organismes existents no cobreixen i per
tant, s’han de coordinar amb ells, però que també consideram
que és important que sigui la coordinació la base de la feina de
l’oficina.

Per tant, aquestes són les propostes, són tres punts en
positiu per millorar; ja ho vam dir la setmana passada, la vida
de l’oficina és escassa, a la passada legislatura vam treballar
tots els grups perquè hi hagués la llei i perquè hi hagués la
creació d’aquesta oficina i en aquests moments el que s’ha de
fer és treballar perquè l’oficina faci feina el millor possible en
coordinació amb les diferents entitats.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Sans, per cinc minuts, té la paraula.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Seré breu perquè la Sra. Carbonero ja
ha exposat les propostes que vàrem registrar arran del debat de
la passada setmana de les memòries.

Nosaltres des d’Unidas Podemos pensam que l’oficina és
una eina, és una institució essencial, a més consideram que cal
escoltar les indicacions que la Unió Europea ja va advertir fa
uns anys a diferents territoris on principalment tenien unes
estructures descentralitzades, com és el cas del nostre país a
través de les comunitats autònomes i les diferents institucions
locals.

Nosaltres pensam que es pot dir que és una institució que
acaba de començar a caminar perquè, entre que es va aprovar
la creació de l’oficina i que l’oficina va poder tenir tots els seus
elements i va poder contractar el personal va passar més d’un
any, per tant, podem dir que la tasca que ha realitzat no arriba
ni a dos anys.

Posar en marxa una entitat d’aquesta importància no és fàcil
i pensam que el que hem de fer és deixar que l’oficina camini
i continuï treballant. És per això que nosaltres..., bé, una de les
propostes era impulsar aquesta visualització de l’oficina davant
la societat.

Així mateix, pensam també que estaria bé que es facin més
formacions per fomentar l’ètica pública davant totes les
administracions públiques, vàrem veure que ja n’havien
començades a fer algunes i pensam que s’ha de continuar fent
aquesta feina, fins i tot cap a la societat també, no només dintre
de les administracions.

I també vàrem veure com ja havien realitzat diversos
convenis amb altres organismes i pensam que ho han de
continuar fent per tal de millorar aquesta coordinació, de
manera que totes les institucions que tenguem a les Illes, totes
s’evidenciï que són necessàries, però que cal que aquesta
coordinació existeixi perquè la feina sigui més eficient i més
rendible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Intervenció dels grups
parlamentaris a favor o en contra... ah, perdó... Ara té l’ús de la
paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat, per cinc minuts. Perdó.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Cap problema. Moltes gràcies, president, i molt breument.
Arran de la compareixença del Sr. Far s’han presentat aquestes
línies de feina, en un sentit que entenem que evidentment hi ha
tota una feina a haver de fer quant a prevenció, que és
important posar l’esment damunt d’aquesta paraula, que és
“prevenció”, amb la qual cosa, sobretot quan parlem de
possibles duplicitats de competències, evidentment cap de la
resta d’administracions té aquesta de prevenció, en el sentit més
ample que pugui tenir la paraula.

Recordin que, en bon mallorquí -i supòs que els deu passar
el mateix als companys de Menorca, d’Eivissa i també de
Formentera-, hi ha una dita que diu: “tenir bo”. “Nosaltres
tenim bo”; jo, quan era jove, que havia de fer la mili, si tenies
bo, volia dir que coneixies qualcú i, per tant, no estaves tan
malament com si no coneixies qualcú, i tots els que som, per
mi, segurament aquesta paraula l’haureu sentida dir moltíssimes
vegades, “tenir bo”. “Tenir bo”, és a dir, que és la manera
d’entendre la corrupció com a tal!, precisament si la
democràcia és igualtat d’oportunitats ho ha de ser en el sentit
més ample de la paraula i també amb aquesta, i especialment
amb la prevenció de la corrupció, en el sentit més ample de la
paraula, que no just implica, evidentment, fotre mà dins la
caixa per un afany de lucre personal de les persones que
ostenten un càrrec públic, sinó que és molt més que tot això,
sinó amb aquesta idea de reforçar aquesta igualtat d’oportunitat
que deia abans.

I evidentment també d’establir convenis de col·laboració,
no es tracta de crear un ens que generi aquesta duplicitat també
amb altres que sí que són competents en aquesta qüestió, com
pugui ser la mateixa Sindicatura de Comptes o fins i tot la
mateixa Fiscalia, no es tracta d’això, evidentment, ni ho ha estat
des de la seva creació, creació en la qual el Sr. Far ja ens va fer
una exposició llarga i acurada de com havia estat aquesta
creació d’aquest ens, d’aquesta oficina, amb totes les dificultats
que això suposa, des de fins i tot qüestions tan concretes com
treure un mateix CIF fins a d’altres que requereixen del seu
temps.

I per això presentam aquestes propostes de resolució.
Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció dels grups
parlamentaris a favor o en contra de les propostes de resolució
que han estat defensades. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, president. No faré ús de la paraula perquè
ja he explicat els arguments que ens duen a presentar aquesta
resolució. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Dic, la intervenció d’ara és per expressar el sentit de vot?...

(Remor de veus)

... -ah, idò això, posicionament, sí. Bé, jo crec que els
arguments esgrimits pels quals nosaltres hem presentat unes
propostes crec que justifiquen perfectament que no donarem
suport a la proposta presentada pel Partit Popular, ja que
directament xoquen i no tenen res a veure unes amb les altres.

En molts altres debats tots els grups parlamentaris hem
expressat el nostre posicionament quant a l’Oficina
Anticorrupció, crec que ja ha quedat clar a moltíssims debats
i no em vull estendre més en aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos siempre hemos
manifestado nuestra lucha contra la corrupción en la gestión
pública, apelamos a la necesidad de implementar más acciones,
más políticas, más medidas que garanticen la regeneración
democrática. 

Es cierto que hemos sido críticos, en su momento, con la
gestión que se ha hecho desde la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción, cuando hemos considerado que la
gestión y el desempeño de la oficina pues..., era negativo, ha
habido cosas, la sobredimensión que se hizo en su momento del
personal; también el sueldo, que consideramos excesivo, del
director de la oficina; y, además, el alquiler, que también
considerábamos en su momento, hace unos meses, para
reubicar esta oficina que considerábamos que era demasiado
elevado. Pero es cierto que nosotros apostamos por la creación
de la Oficina de Prevención, siempre hemos defendido que es
necesaria, es necesaria siempre que no suponga una
sobredimensión del sector público y que no se esté

desempeñando de la manera oportuna, pero creemos que hoy
es necesario apostar y seguir apostando firmemente por esta
oficina para garantizar y recuperar la confianza de los
ciudadanos en sus instituciones. Queremos una verdadera
oficina anticorrupción en las Islas Baleares, como lo ha
defendido mi partido, Ciudadanos, en todas las comunidades
autónomas, y allà donde gobierna también se están poniendo en
marcha. 

Así que hoy votaremos en contra de la proposición del
Grupo Parlamentario Popular y a favor de la otra propuesta,
que presentan PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. 

Estaremos vigilantes, eso sí, en que sí haya más
coordinación, sí haya verdaderos protocolos y también pedimos
que los dictámenes de la oficina sean más vinculantes de lo que
son, y que el Govern les haga caso, como en el caso del último
informe, del Sr. Far, de la Oficina Anticorrupción, respecto al
plus de insularidad de 22.000 euros, que él afirmaba y
manifestaba en su informe, y aquí, en comparecencia, que el
Govern debía pues..., o el Parlamento, en la ley de
presupuestos, rediseñar este plus para hacerlo más concorde y
más de conformidad con la ley.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, gràcies, president. No en faré ús perquè entenc que a
l’exposició anterior he fet ja un posicionament clar. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nuestro grupo ya se ha manifestado en
numerosas ocasiones sobre este tema y manifiestamente en
contra de la creación de esta oficina, que no supuso más que
ofrecer titulares a la prensa en un momento en el que la
población estaba bastante preocupada, era una de las
principales preocupaciones de la población, no solo en
Baleares, sino en toda España, el tema de la corrupción
política. Yo entiendo que es muy fácil buscar un titular
inventando una oficina anticorrupción, cuando resulta que ya
tenemos multitud de organismos que se pueden dedicar a
controlar que la actividad de los políticos, que la actividad de
las administraciones públicas, sea correcta conforme a la
legalidad.

En fin, esa escenificación política creando la oficina nos ha
llevado a tener que gastar 1 millón de euros cada año, en
mantener una oficina que no sirve para nada porque ya lo están
haciendo otras organizaciones.
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Y esa visualización que se quiso hacer en su momento, por
parte de la Sra. Armengol, que lideró esta creación, el impulso
de esta creación pues, ahora vemos que continuamos igual,
¿no?, con esta propuesta de resolución que nos traen PSIB-
PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y que, además,
apoya Ciudadanos, vemos que se acuerda o se propone
impulsar la visualización de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en una forma de blanquear este gasto
inútil de dinero, en uno de los momentos más críticos para la
economía de Baleares, de los últimos cuarenta años.

Y, en fin, también habla de formar, de la formación en
administraciones públicas, pues la puede hacer el EBAP en la
comunidad autónoma, o se puede incluir en los distintos planes
de formación de los ayuntamientos o de los consejos insulares,
y se puede dar formación al personal de las administraciones
públicas en cuanto a este tipo de materia, en la ética pública.

Y, por último, cuando ya en el tercer punto, habla de
competencias complementarias, reforzar mecanismos de
cooperación con aquellas entidades que tengan competencias
complementarias, no, querrá decir “competencias idénticas”,
más bien, ¿no? Entonces, esto es un eufemismo para intentar
evitar reconocer la realidad, que es que se están duplicando
competencias y estamos tirando dinero público, que tanto
cuesta a las personas de Baleares pagar sus impuestos, y lo
estamos dilapidando en esto, que no es más que una
escenificación y que no sirve para nada. Porque yo creo que ya,
después de dos años de funcionamiento de la oficina, hemos
tenido suficiente tiempo como para evaluar si realmente es o no
es eficaz, ya no eficiente, si no incluso eficaz, esta oficina.

Por tanto, estamos radicalmente en contra de esta propuesta
de resolución de PSOE, Unidas Podemos y MÉS, que apoya
además Ciudadanos, y estamos a favor de la que ha presentado
el Partido Popular que va en la línea de lo que nosotros siempre
hemos defendido. Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

(Inici d’intervenció inaudible)

Com deia, gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Deia que, inicialment, nosaltres quan es va parlar de la creació
de l’Oficina Anticorrupció, no hi vàrem estar en contra,
pensàvem que s’havia de fer feina per millorar la imatge dels
polítics i per millorar i perquè no hi hagués dubtes de les
accions que es feien, però sí que és cert que, així com es va
desenvolupar la llei, amb molts d’aspectes no hi vàrem estar
d’acord.

El meu company, la setmana passada, a la compareixença,
va parlar del risc que corria l’oficina amb les duplicitats, amb
els costs elevats, que era un dels temes que tampoc no ho
consideràvem, i amb l’eficiència o no de la tasca que
s’encomanaria. Sempre hem defensat que hagués estat bé que

hagués estat una branca de la Sindicatura de Comptes on hi
hagués hagut uns funcionaris per poder controlar i per poder fer
tota aquesta prevenció amb la possible corrupció.

Per tant, estic un poc entre l’espasa i la paret, i els ho de
reconèixer. Per una part, constatam que hi ha unes duplicitats
en les funcions que hi ha hagut, però tampoc no volem
descartar la idea que se segueixi fent feina i que es reforci la
formació per fomentar aquesta ètica pública a totes les
administracions, i una coordinació amb la conselleria, perquè
també es va manifestar que estava pendent fer un conveni de
col·laboració, un conveni amb la conselleria, i aquest interès
per part de la conselleria no hi era i, per tant, no es podia fer
aquest conveni de cooperació. 

Per tant, nosaltres, pendents de veure com funcionarà, ens
abstendrem ara mateix a les dues opcions. Ja dic, perquè creiem
que hi ha d’haver una oficina anticorrupció, però, aquesta, així
com està determinada ara mateix, no la veiem i consideram que
igual hauria de ser una branca. Però la nostra idea no és
d’eliminar totalment l’oficina com a tal.

Per tant, ens abstendrem i esperarem a veure com segueix
la situació. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, seré molt breu. Està clar que les dues
propostes que tenim damunt la taula són completament
contradictòries: una proposa una millora de l’oficina en base a
les memòries i al debat de la setmana passada, proposa
qüestions concretes a millorar, i l’altra directament proposa una
eliminació de l’oficina.

Està clar que és coherent pel grup que ho proposa, perquè
així ho ha manifestat des de sempre, el que passa és que
nosaltres consideram que hem de treballar, ja ho he dit abans,
hem de treballar per l’ètica pública, hem de treballar per
fomentar la reflexió sobre l’accés a la cosa pública per part de
tots, des de la societat, polítics també, empreses, açò ens ho va
explicar la setmana passada el director. I hi ha algunes altres
coses que han dit altres grups que també tal vegada s’han de
mirar i millorar.

Creiem que, bé, que la proposta que presentam nosaltres és
interessant i agraïm que hi hagi grups que s’hi sumin perquè és
una proposta de futur en la línia del debat de l’oficina, del que
va fer la llei a la passada legislatura.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Passam a la intervenció per
contradiccions dels grups parlamentaris que han defensat les
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seves propostes de resolució. Per un temps de cinc minuts, el
Grup Parlamentari Popular, la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Com els he dit, el Partit Popular creu
que hi ha altres mecanismes per lluitar i prevenir la corrupció;
tenim altres models que funcionen molt bé, com el de Galícia
o com el de Canàries, que no signifiquen una càrrega tan
important per als pressuposts d’aquestes comunitats i fan tota
aquesta feina de prevenció.

Els voldria recordar, arran de la moció que presenten els
partits que donen suport al Govern, que en dos anys l’oficina
no ha estat capaç de signar la immensa majoria de convenis que
va anunciar quan va néixer l’oficina; en dos anys l’oficina
només ha tengut cinc accions de prevenció visitant tres centres
escolars; està en converses amb la PIMEM per dur a terme
qualque tipus d’activitat formativa; les accions que
desenvolupa a nivell internacional s’han concretat en visitar
organismes que duen a terme aquesta tasca. 

En definitiva, la seva activitat, com ja els he explicat a la
meva altra intervenció, és molt pobra, no justifica la quantitat
de recursos i la quantitat de personal que tenim assignats a
aquesta tasca, i que consti que el Partit Popular sempre
reconeixerà la formació i la trajectòria de tots els funcionaris
que estan assignats a aquest organisme.

Ni tan sols la Fiscalia no ha donat el vistiplau a signar un
conveni amb aquesta oficina per desenvolupar tasques en
conjunt. Per tant, totes aquestes qüestions, tota aquesta nul·la
activitat i tota aquesta falta de concreció d’objectius ens du a
votar en contra de la proposta del Partit Socialista i a defensar
un altre tipus de política de prevenció anticorrupció.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, molt breu, només per contradiccions. Efectivament, hi
ha dos models, com diu la Sra. García: hi ha el model de les
comunitats que ella ha posat com a exemple, però també hi ha
els models de les comunitats, per exemple, de Catalunya i
València, que tenen l’oficina, a part de tots els altres
organismes, i és el model aquest que la nostra comunitat, a
través de la representació parlamentària la passada legislatura
es va defensar.

I en aquests moments nosaltres estam en la línia de millorar
tots els temes que són competència de l’oficina i treballar
perquè realment faci la seva feina sense duplicitats i amb la
màxima coordinació, i açò creiem que és la millor proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans, per cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. No em vull estendre perquè crec que ja
ho hem explicat a les diverses intervencions que han fet els
grups que hem presentat aquesta proposta, no tornarem
defensar els mateixos arguments, està clar que tenim
diferències molt grans entre uns grups i uns altres. Nosaltres
pensam que és una eina necessària, pensam que fa feina i,
sincerament, si realment hi ha algun grup que considera que no
fa la feina que tocaria, crec que tenen les portes obertes de
l’oficina, fins i tot d’aquest parlament, per poder proposar
activitats o iniciatives que creguin que hagi de desenvolupar. Ja
han vist que el Sr. Far ha comparegut aquí en diverses ocasions
i crec que ho pot fer per rebre tots aquests feedbacks dels
diferents grups parlamentaris.

Nosaltres pensam que sí fa feina, pensam que no és gens
fàcil posar en marxa una oficina d’aquesta importància, i més
en aquesta comunitat autònoma, on la corrupció sempre..., bé,
ha estat a l’ordre del dia. La corrupció, encara que ja no és el
problema principal o la preocupació principal de la ciutadania,
continua essent una de les seves preocupacions i, per tant,
l’eliminació d’aquesta oficina no explicaria de cara a la
ciutadania..., o sigui, no tendria justificació davant la
ciutadania.

No em vull allargar més, ja he dit que votaríem en contra de
la proposta de resolució del Partit Popular. I als grups que ha
manifestat que donaran suport a la proposta presentada pels tres
grups, Unidas Podemos, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, vull
agrair-los que hi votin a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Ensenyat té un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Fixació de posició dels grups
parlamentaris que no hagin intervingut, per un temps de cinc
minuts.

Acabat el debat, passam a votar les propostes de resolució
les quals seran votades per ordre de presentació.

Votació de la proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?
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I abstencions?

4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Votació de la proposta de resolució presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la proposta de resolució
presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca.

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