
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2022 Núm. 83

 

Presidència
del Sr. Enrique Casanova i Peiró

Sessió celebrada dia 21 de setembre de 2022 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Adopció d'acord respecte dels escrits següents:

1) RGE núm. 2059/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora, en funcions, de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal d’informar sobre la finalització de les actuacions
d’investigació per part de l’Oficina, mitjançant l’arxivament per defectes formals de la investigació sobre presumptes irregularitats en
el procés de vacunació de la COVID-19 per part de càrrecs i alts càrrecs de diverses institucions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564

2) RGE núm. 3202/22, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, per informar sobre la campanya de l’IBDona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564

3) RGE núm. 4193/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del nou director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal d’informar sobre les actuacions i els projectes que pensa desenvolupar
durant el seu mandat al front de l’Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567

 



1564 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 83 / 21 de setembre de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Juanma
Lafuente. Gràcies

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Presidente, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

 Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, que
és l'adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 2059,
3202, i 4193/22.

1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2059/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la directora, en funcions, de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears per tal d’informar sobre la finalització de les
actuacions d’investigació per part de l’Oficina, mitjançant
l’arxivament per defectes formals de la investigació sobre
presumptes irregularitats en el procés de vacunació de la
COVID-19 per part de càrrecs i alts càrrecs de diverses
institucions. 

Es comença per l'escrit RGE núm. 2059/22, presentat pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença de la directora, en funcions, de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal
d'informar sobre la finalització de les actuacions d'investigació
per part de l'Oficina, mitjançant l’arxivament per defectes
formals de la investigació sobre presumptes irregularitats del
procés de vacunació COVID-19 per part de càrrecs i alts
càrrecs de diverses institucions.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Visto que hay un punto en el orden del
día en el que se pide, por el Grupo Popular, que comparezca el
nuevo director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción, pues, no tengo ningún inconveniente en retirar esta
solicitud, pero sí quiero explicar los motivos porque en febrero,
el 18 de febrero, mi Grupo Parlamentario Ciudadanos exigía
esta comparecencia de la directora, en funciones, tras la
marcha, por los temas que ya explicó el anterior director de la
Oficina anticorrupción.

Nosotros consideramos que la información que se vertió
sobre el archivo de los procedimientos de investigación en el
proceso de vacunación de los cargos VIP, por parte del ib-salut,
era erróneo y, por tanto, solicitábamos esa comparencia de la
directora, en funciones. Como ésta tarda tanto en llegar y
debatirse en esta comisión y también en el Pleno, pues las
iniciativas de mi grupo parlamentario, evidentemente pues ya
se ha nombrado ahora a un director en el cual nosotros,
Ciudadanos, también estábamos en contra de su nombramiento.

Por tanto, esta pregunta se la haremos y se la formularemos
al director cuando comparezca aquí, si es que la solicitud de
propuesta del Partido Popular prospera, que, por supuesto,
tendrá los votos y el apoyo de Ciudadanos, para que dé
explicaciones de cómo se encuentra el procedimiento en el caso
de las irregularidades en el proceso de vacunación por los
cargos VIP.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per la qual cosa, entenc que retira l’escrit i acabem el debat.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, retiro la solicitud para votar a favor de la del Partido
Popular.

Gracias.

2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3202/22, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per informar
sobre la campanya de l’IBDona.

EL SR. PRESIDENT:

Així, doncs, a continuació passam al debat de l'escrit RGE
núm. 3202/22, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre la
campanya de l'IB Dona.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días a todos los asistentes.
Nuestra solicitud de comparecencia no es de febrero, como la
anterior, pero es de marzo, por un mes, podríamos quejarnos un
mes menos del retraso de que se ventile este asunto en esta
comisión, pero, en fin, la agenda del Parlamento es la que es y
si se ocupa con otros temas, pues, estamos todos a la cola,
¿verdad?

Nosotros solicitamos la comparecencia de la consejera de
Presidencia, Función Pública e Igualdad, de la Sra. Garrido, a
raíz de una exposición, que supongo que todos ustedes
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recordarán, que se produjo por parte del IBDona en la Estación
Intermodal de Palma. 

Como saben este asunto fue objeto de pregunta oral por
parte de la diputada que ahora habla, de mí misma, en el Pleno
del Parlamento, y la respuesta de la consejera fue totalmente
contraria a lo que hizo después, una semana más tarde, es decir,
se limitó a decir, bueno, pues poco menos que yo era una
machista y que no tenía ningún sentido la pregunta que le hacía,
que era, pues, ¿por qué se estaba criminalizando a los jueces
mediante uno de los carteles que salían expuestos en esa
exposición?

Evidentemente, como en la semana siguiente hubo un
cambio de criterio radical y se eliminó esa exposición y,
además, la Sra. Garrido pidió disculpas, si no recuerdo mal, no
sé si fue la Sra. Garrido o fue alguien del IBDona, en cualquier
caso, nosotros pedimos la comparecencia de la Sra. Garrido
para que se explique y nos aclare realmente cuál es su criterio,
si realmente aquella exposición era algo apropiado y los que
criticábamos la exposición éramos unos machistas o si
realmente tenía yo razón y aquella exposición era totalmente
inapropiada. Tal vez cuando lo dicen los jueces, pues las
opiniones cambian. También me gustaría que lo explicara la
Sra. Garrido.

Y también me gustaría saber si, ya que cambiaron de
opinión, gracias a que los jueces se sintieron agraviados y se lo
hicieron así saber, bueno, pues si han tomado algún tipo de
medida para que esto no vuelva a ocurrir; es decir, me gustaría
también preguntarle sobre cómo se instruyó ese expediente, qué
criterios se fijan a la hora de elegir las exposiciones que realiza
el IBDona, qué tipo de control se lleva a cabo para evitar este
tipo de situaciones, y también si ha habido algún tipo de
responsabilidad que se haya adoptado por parte de los
responsables, me refiero a si ha habido algún tipo de actuación
para exigir esa responsabilidad, si ha habido algún cese, alguna
dimisión.

En fin, que nos aclare un poco todo este asunto y saber si
podemos estar tranquilos y saber que algo así no va a volver a
suceder, porque desde luego el ridículo fue a nivel nacional,
esto fue una noticia ya a nivel nacional.

Y también, bueno, porque yo creo que es por justicia ya
universal, no solamente los jueces se pueden sentir atacados,
también cualquier tipo de colectivo, no solamente los hombres
son jueces, también hay hombres pues, no sé, diputados aquí en
esta sala, periodistas o funcionarios o taxistas o médicos o
albañiles o lo que sea, que a lo mejor no tienen la misma fuerza
que tienen los jueces para poder convencer a los dirigentes
públicos para que cambien sus criterios equivocados, pero que
también tienen derecho a ser defendidos. 

Por tanto, yo creo que, como diputados de aquí, de las Islas
Baleares, y que, dentro de nuestra función de control al
Gobierno, deberíamos poder asegurarnos de que algo así no va
a volver a pasar y que no se va a criminalizar a los hombres, en
sentido general, por parte de este Instituto Balear de la Mujer. 

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts .

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
El Partit Popular donarà suport a aquesta petició de
compareixença perquè entén que és necessari que la
responsable, la Sra. Garrido, doni les explicacions, amb quins
criteris varen decidir aquest tipus de campanya amb aquesta
falta evident de rigor, recursos públics dels ciutadans d'aquestes
illes, trepitjar altres administracions, en aquest cas com és la de
justícia, i el revolt que va comportar aquesta decisió i aquests
canvis de decisions, una vegada que varen veure que l’opinió
pública l’atreviment d’aquest tipus de campanyes doncs no va
ser l’encertada.

Com que ja no és la primera vegada tampoc que el Govern
destina recursos a campanyes que provoquen aquests tipus de
reaccions, idò entenem que és més que justificat que la Sra.
Garrido, com a consellera responsable de l'IBDona, vengui a
donar-nos explicacions aquí, en seu parlamentària. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Ara passem al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Des del nostre grup no donarem suport
a aquesta petició de compareixença, pensam que és una petició
que ja ha quedat desfasada, obsoleta, que es va procedir a la
retirada d'aquest cartell, que, per part de les institucions
afectades, ja es varen donar les explicacions i també es varen
respondre preguntes en aquest parlament en base a aquesta
qüestió, i que, per tant, pensam que no hi ha més a afegir.

Igualment, des de les administracions hem de continuar fent
campanyes contra la violència masclista, perquè vull tornar a
recordar avui que som la comunitat autònoma amb més casos
de violència sexual i que, per tant, les campanyes s'han de fer;
evidentment s'han de fer de forma adequada i que arribin a tota
la ciutadania per tal de conscienciar.

Però, no obstant això, en relació amb aquest tema, com ja
he dit, ja s'han donat les explicacions, ja es va procedir a la
seva retirada i, per tant, poc més a afegir. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Desde Ciudadanos avanzar que daremos apoyo a la petición
que hoy trae el Grupo Parlamentario VOX, yo misma el 30 de
marzo hice unas declaraciones que consideraba inaceptables las
viñetas retiradas ya de la exposición de la Intermodal, porque
criminaliza a los jueces. Esta campaña, en lugar de sensibilizar
con la violencia machista, lo que hace es criminalizar al
colectivo de los jueces y sobre todo desincentivar, que es lo
que más me preocupaba, la denuncia de las mujeres que sufren
maltrato por violencia de género si ponemos la figura del juez
como se ponía en esas viñetas.

Yo, no tanto por el criminalizar a los jueces, que se podía
entender, también, pues, como con ese lenguaje satírico y a lo
mejor que en Francia lo entenderían mejor que en Francia...
que en España, pero es verdad que me preocupaba y me
preocupa que desincentive que las mujeres denuncien, que es
precisamente lo que yo supongo que es el objetivo que tiene el
IBDona con este tipo de campañas. 

Yo pregunté por escrito a la consejera Mercedes Garrido
por este asunto. El coste total de esta campaña, debemos
recordar, fue de 8.511,38 euros, con IVA incluido, por tanto,
estamos hablando de dinero público, más de 8.000 euros
destinados a esta campaña, y reconoció en esta respuesta por
escrito que retiraba los carteles por una petición del presidente
del Tribunal de Justícia Superior de las Illes Balears, y que era
una petición que se hacía efectiva al día siguiente de esta
petición. 

Por tanto, como ha dicho mi compañera, la Sra. Ribas, la
diputada Sra. Ribas, no fue una retirada por parte del Govern,
por el IBDona, sino motivada por esa solicitud del Tribunal
Superior de Justicia y, por tanto, creo que es necesaria esta
comparecencia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca no
donarem suport a aquesta compareixença i no n’hi donarem per
diferents motius. 

Primer de tot, perquè, com ha explicat la companya que
m'ha precedit d'Unides Podem, crec que es varen donar les
explicacions oportunes per part de la consellera de Presidència.
Creiem que és un tema que, evidentment, no dóna per a una
compareixença.

I, després, els motius per a nosaltres més importants, és que
es tracta d'una campanya que per a nosaltres tenia un to, una
crítica contundent al masclisme, amb un to humorístic que, bé,
podem entrar... podríem entrar a debatre si una institució és
adequat que empri o no empri aquest to, però la campanya en
si creiem que no es mereixia que fos retirada; és a dir, creiem

que el masclisme està escampat a tots els sectors i àmbits de la
societat i de l’humor i de la crítica no n’ha de quedar ningú al
marge. 

Crec que és més greu, de vegades, quan veiem campanyes
de formacions polítiques com VOX, que és qui demana aquesta
compareixença, on s'identifiquen els nouvinguts amb la
delinqüència, i això ho fan quan són a l'oposició, però també ho
veiem quan també són a les institucions, com segueixen
aquestes línies. Això ens sembla molt més greu a MÉS per
Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup El Pi Proposta per les
Illes, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Nosaltres sí que donarem suport a
aquesta petició de compareixença, perquè sempre hem intentat
o sempre intentam donar el suport a qualsevol grup
parlamentari que ho sol·licita per resoldre dubtes, quan
nosaltres demanam compareixences és per poder resoldre
dubtes. Això no lleva si ens pot haver agradat més o manco la
campanya, però les campanyes la majoria de vegades es fan per
generar controvèrsia, perquè és la manera de fer visible aquella
campanya o aquella acció que es vol dur endavant.

En aquest cas era una campanya contra la violència
masclista. Quan hi ha campanyes comercials, campanyes
turístiques que es puguin fer, sempre s’intenten fer el màxim
visibles possibles, com dic, i que cridin l'atenció. 

Això no lleva que es puguin haver crear dubtes per poder
resoldre i que la Sra. Garrido, en aquest cas, pogués venir a
resoldre’ls.

I vull dir que, evidentment, ha quedat una compareixença
obsoleta, perquè va entrar el març, que era el moment en què hi
havia la necessitat de donar explicacions i fins ara no ho duim
a debat. Per tant, però això com moltes altres peticions de
compareixences o proposicions no de llei, que amb la tardança
en veure-les ens queden obsoletes.

Nosaltres sí que hi donarem suport, com dic, president.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Des del Grup Parlamentari Socialista no donarem suport.
També consideram que aquesta qüestió ha quedat
extemporània, a més, la Sra. Garrido va donar les explicacions
pertinents a Plenari a les preguntes que se li varen fer, ha pogut
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respondre les sol·licituds escrites i donar la informació amb
detall. 

I, dit això, sí que voldria fer una sèrie de consideracions. Ho
comentava el Sr. Ferrà, la finalitat d'aquesta campanya era
denunciar el masclisme a la vida quotidiana i l’artista, en nom
de la seva llibertat de creació i d'expressió, va considerar
incorporar-ho a un àmbit institucional com és la justícia. 

I amb això què vull dir? Que és vera, hi ha hagut casos molt
sonats de justícia que han estat flagrants, com la sentencia de
la minifalda, ¿cerró usted las piernas?; el cas de la manada,
que, després, afortunadament, va ser revocat per una instància
superior; i, malgrat aquests casos de la justícia, jo sí que vull
posar en valor tota la feina que s’ha fet al llarg d'aquests anys
i el compromís amb la lluita contra la violència de gènere. I jo
vull que les dones puguin confiar tant en el Govern com en les
institucions policials, judicials, a l’hora de poder resoldre una
situació de violència de gènere perquè les institucions són aquí
per donar-los resposta.

I sí que vull també assenyalar el cinisme i la hipocresia
d'una formació política, com la ultradreta, que fa cada dia
negacionisme de la violència masclista, això sí que desincentiva
la confiança i mina la confiança de les dones en les institucions,
perquè poden pensar: tanmateix no em creuran; o en les boles
de les denúncies falses, això mina la confiança de les dones en
el sistema. I, fins i tot, aquestes idees tan perilloses,
negacionistes de la violència masclista han provocat, segons un
estudi del Reina Sofia, d'enguany mateix, que només en quatre
anys els joves hagin duplicat, és a dir, el doble de joves pensin
que la violència de gènere és un invent ideològic de l'esquerra
i que això en realitat no existeix. Això sí que ens sembla
realment perillós i radioactiu!

I parlar de responsabilitat per part de la ultradreta, que posa
la diana als organismes d'igualtat que són els que protegeixen
les dones i garanteixen els drets i els recursos socials,
assistencials, psicològics i fan una feina per a la prevenció
d'aquesta violencia i la promoció de la igualtat entre dones i
homes, això sí que ens sembla cínic per part del grup que
presenta aquesta sol·licitud.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, per contradiccions, el
grup proposant. Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotros presentamos esta
solicitud de comparecencia por los motivos que he dicho
cuando he empezado mi exposición. A mí lo que me parece
cínico, contestando a la portavoz del PSOE en esta comisión,
lo que me parece cínico es que en el Pleno de esta Cámara,
delante de todos ustedes, a mí me hayan llamado machista por
pedir la retirada de esta exposición, y que la semana siguiente
se retire porque lo pide el Consejo General del Poder Judicial,
eso me parece ser cínico y no admitir la realidad. 

En cuanto a otros argumentos que han esgrimido aquí otros
representantes de otras formaciones, y también la del PSOE, de

que esto ya está obsoleto y que no hay ningún tipo de necesidad
de que comparezca la consejera porque ha dado todas las
explicaciones, eso no es cierto. En todo caso, esta propuesta de
comparecencia es extemporánea, en el sentido de que ha
pasado mucho tiempo y ahora mismo no es una noticia de
actualidad, pero realmente, bueno, la necesidad de que el
IBDona dé, o la persona que manda en el IBDona, que es la
consejera, dé explicaciones de cómo se eligen los contenidos de
las exposiciones, de cómo se lleva a cabo la instrucción de los
expedientes, de si son contrataciones, si son convenios de
colaboración, si luego hay algún tipo de control a posteriori o
incluso a priori también sobre el contenido de las
disposiciones, sobre si se exige algún tipo de responsabilidad
en el caso de que sucedan este tipo de hechos, bueno, todo eso
lo desconocemos. Y el Instituto Balear de la Mujer, pues,
desgraciadamente, ahí sigue estando. 

Por tanto, mientras que siga estando ahí y siga siendo
sostenido con fondos públicos, creo que no es extemporáneo
que los diputados podamos tener información sobre cuál es su
funcionamiento y, sobre todo, cuáles son sus mecanismos de
control para evitar estos ridículos a nivel, ya digo, nacional, no
se quedó solamente aquí, en Baleares, sino que fue noticia a
nivel nacional en todos los telediarios. 

Gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acabat el debat, passam a la votació de l'escrit
REG num. 3202/22.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència, es rebutja recaptar la presència de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per
informar de la campanya sobre l’IBDona. 

3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4193/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença del nou director de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
per tal d’informar sobre les actuacions i els projectes que
pensa desenvolupar durant el seu mandat al front de
l’Oficina.

Finalment, es passa al debat de l'escrit RGE núm. 4193/22,
presentada pel Grup 
Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del nou
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears per tal d'informar sobre les actuacions i els
projectes que pensa desenvolupar durant el seu mandat al front
de l'Oficina.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts. 
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Com vostè bé ha dit, nosaltres, dia 4 de
maig, vàrem sol·licitar la compareixença del nou director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Balears, el Sr. Cristòfol Milán i Mateu, quan va ser designat pel
plenari d'aquesta casa, amb la meitat més un dels vots a favor,
és a dir, els 30 vots del pacte, i la resta de vots en blanc, i a
resultes, evidentment, de la dimissió de l’anterior director de
l'Oficina, el Sr. Jaume Far, que havia dut a terme aquestes
funcions del càrrec de director i que havia denunciat pressions
en el seu càrrec i a resultes de tota una sèrie d’investigacions i
expedients que havien estat mediàtics fins aquell moment. 

Consideram que és important que el nou director vengui a
retre comptes de les actuacions que pensa desenvolupar o que
ja desenvolupa dels projectes que duu a terme al front de
l'Oficina durant els mesos que queden de legislatura, fins que
hi hagi el nou canvi de govern, i ens pugui resoldre els dubtes
que varen quedar pendents a aquest impasse, des del cessament
o dimissió de l'anterior director.

I aquests mesos de feina seva en relació a actuacions, com
s’han comentat abans: expedients que tenien irregularitats en la
seva tramitació sobre vacunació d'alts càrrecs o qualsevol altra
qüestió que els diputats li vulguin  demanar, ja que és una
oficina que està o que depèn jeràrquicament d'aquesta casa i per
la qual cosa no només s’ha de donar la possibilitat al director
que pugui explicar el seu projecte, sinó també als diputats que
puguin fer aquelles preguntes sobre qüestions que tenguin
pendents o que considerin d'interès. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Des d'Unidas Podemos donarem suport
a aquesta petició de compareixença. Pensam que, ja que hi ha
un nou director, ens sembla bé que pugui venir a explicar les
seves línies d'actuació, quin és el seu pla de feina, perquè
imaginam que, tot i que hi ha algunes qüestions que segurament
es continuaran realitzant, no deixa de ser un nou director que
tal vegada té una nova visió o pot tenir una nova visió de com
treballar. Per tant, no ens hi oposam i, de fet, ho veiem de
forma positiva. 

Així mateix, sí que m'agradaria fer un comentari a la Sra.
Riera, que vull recordar que el Sr. Jaume Far, en seu
parlamentària, ja va dir que no havia rebut pressions i que ell
partia per una decisió pròpia personal, i que això ho va dir en
seu parlamentari, per tant, crec que incidir en qüestions que la
mateixa persona ja va explicar en seu parlamentària em sembla
que almanco s'hauria de respectar.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sra. Guasp.  

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies. Des del Grup Parlamentari Ciutadans donam
suport a aquesta sol·licitud.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari MÉS, per
Mallorca donarem suport. Creiem que és una petició de
compareixença que entra dins una línia normal de peticions, és
un càrrec recentment nomenat i que és prou correcte que
comparegui aquí per explicar-nos quines són les actuacions que
vol dur, la línia continuista que vol mantenir i aquelles coses
noves que vol introduir dins el seu mandat. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Daremos apoyo a esta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula ara el Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Donarem suport a aquesta iniciativa,
pensam que és important que el Sr. Milán vengui a informar-
nos i contar-nos la línia de feina que vol dur endavant a 
l’Oficina anticorrupció. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam ara al Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president, bon dia, diputats, diputades.
El Grup Socialista també donarà suport a aquesta
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compareixença del Sr. Milán, que va ser nomenat per plenari,
segons disposa l'article 19 de la Llei de l'Oficina anticorrupció.

I, bé, nosaltres creiem important que el Sr. Milán vengui a
explicar el seu projecte, i sí que creiem que en aquest sentit
voldríem manifestar que el Partit Popular, amb aquesta
compareixença, amb aquesta sol·licitud de compareixença, ha
fet el discurs que ens té acostumats, que és el de la mentida,
perquè la Sra. Riera s'ha atrevit a dir, a mi m'estranya en una
sol·licitud de compareixença que hi pot haver una unanimitat
total per part de tots els grups parlamentaris que estam
interessats a saber el director, el nou director elegit per la
cambra, a veure quins projectes té i quines línies de feina
proposa, m'estranya que digui que el Sr. Far va dimitir per
qüestions de pressions, quan va venir a cambra parlamentària
i així ho va dir.

És que és molt curiós que la Sra. Riera insisteixi en aquesta
realitat fictícia que tenen dins el seu cap els senyors del Partit
Popular que, fins i tot, venint el mateix Sr. Far a dir aquí que no
va rebre pressions, que ho va dir així de clar, amb aquesta
frase: “No he rebut pressions”, la Sra. Riera empri una
sol·licitud de compareixença per tornar a insistir en aquest
ideari imaginari seu del Partit Popular que, a més, l'únic que fa
és desprestigiar les institucions d'aquestes illes. 

Em sap greu perquè nosaltres veníem amb una
intencionalitat de fer un vot favorable, fins i tot quasi sense fer
intervenció, perquè estam totalment d'acord amb la sol·licitud,
però, per una frase desafortunada de la Sra. Riera, que ja l’hem
discutit altres vegades, ens fa tornar a insistir en aquesta
necessitat que té el Partit Popular de fer creure a la gent i fer un
discurs totalment... que se’n va de la realitat i del que en seu
parlamentària s’ha manifestat. 

És una llàstima, perquè ja li dic, Sra. Riera, ho hem de
manifestar, però així i tot votam a favor d'aquesta sol·licitud i
esperem que quan vengui el Sr. Milán doncs puguem fer tots
les aportacions que consideren com a grups parlamentaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del meu Grup Parlamentari Popular
vull donar les gràcies a tots els grups que donen suport a
aquesta petició de compareixença, que consideram que és
positiva, no només com a informativa, sinó -com deia- per
poder resoldre totes aquelles qüestions que sé cert que tots els
diputats formularan en aquells temes que els puguin ocasionar
dubtes o que vulguin tenir més informació. 

Lamentar que hi hagi nervis per part de la diputada
socialista en relació amb les explicacions que varen sortir pels
mitjans de comunicació. I, en tot cas, doncs agrair, si aquests
nervis no li impedeixen la votació favorable, que doni suport
també a aquesta compareixença, que -com deia- crec que és

molt important des del punt de vista que és una oficina que
depèn jeràrquicament d’aquest parlament.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, he deduït que s'aprova la
proposta per unanimitat i s'acorda de recaptar la presència del
nou director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears per informar sobre les actuacions
i els projectes que pensa desenvolupar durant el seu mandat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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