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EL SR. PRESIDENT:

Sí, molt bones tardes, senyors i senyores diputats,
començam aquesta comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports de dia 13 de febrer de 2020. Correspon en
primer lloc demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President, Sebastià Sagreras substitueix... Antoni
Fuster.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Hi ha més substitucions? No?

I. Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta
de la comissió.

El segon punt és, atès que la Sra. Salomé Cabrera va ser
proposada pel Grup Parlamentari Popular com a
vicepresidenta de la comissió, correspon, en aplicació de
l’article 40 del Reglament del Parlament, proposar ara al
mateix grup parlamentari el nom del candidat o candidata per
substituir-la. Per tant, pregam al Grup Parlamentari Popular
que faci arribar  a aquesta presidència el nom del diputat o
diputada que proposa per al càrrec de vicepresident o
vicepresidenta.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, el partit popular proposa la Sra. Maria
Assumpció Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem donar per aprovada per assentiment
aquesta proposta? Sí.

Per tant, queda la proposta aprovada i pregam a la Sra.
Assumpció Pons que ocupi el seu lloc. Benvinguda i
enhorabona.

II. Adopció d’acord respecte de les sol·licituds de
compareixença següents:

- RGE núm. 291/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (article 46.3), pel procediment d’urgència, del
Sr. Javier de Juan Martín, president de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per tal que informi
sobre la gestió i  el control dels menors que estan interns
en els centres de menors de titularitat del Consell de
Mallorca.

- RGE núm. 300/20, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares (article 46.3), pel procediment
d’urgència, del Sr. Javier de Juan Martín, president de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per tal que
informi sobre la gestió i  el control dels centres de
menors de l’IMAS.

L’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat i votació
sobre l’adopció d’acord respecte de les següents sol·licituds
de compareixença. Crec que s’ha parlat abans de començar
d’ajuntar aquelles peticions que feien referència a la mateixa
persona i a la mateixa institució.

Per tant, en aquest cas hi ha la de...la presidència de
l’IMAS que la demanava tant el Partit Popular com VOX...,
com VOX com crec que també Ciudadanos, pot ser?... 

(Remor de veus)

No, PP i VOX, que es podria tractar si els sembla de
manera conjunta, és així?

(Remor de veus)

D’acord. Els pareix bé que es tracti de manera conjunta?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, per a nosaltres sí.

EL SR. PRESIDENT:

De la resta de grups..., algú té alguna cosa a dir o els
sembla correcte? Molt bé.

Per tant, per part del Grup..., per a la defensa per part dels
grups proposants, per un temps màxim de cinc minuts, té la
paraula la Sra. Durán...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

Sí, en aquest cas seria... els dos grups proposants sou
vosaltres dos, és a dir, VOX i PP...

(Remor de veus)

No, cinc i cinc... 

(Remor de veus)

Exacte. Si no seria un mal negoci per part de... no?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És així, Sra. Durán, lletrat, és així, no?

Per tant, la Sra. Durán tendria la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular per un temps màxim de cinc minuts. Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els partits
que han donat suport a aquesta agrupació. Crec que com que
avui tenim set compareixences per endavant, set peticions de
compareixences és millor així.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202000291
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202000300
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Bé, avui som davant una petició del Partit Popular de la
compareixença del Sr. Javier de Juan, president de l’IMAS del
Consell Insular de Mallorca, després de l’escàndol que a tots,
ho he de dir, ens va posar la pell de gallina, quan vàrem saber
que dia 24 de desembre, el vespre de Nadal, una nina menor,
de 13 anys havia estat violada a Palma.

A partir d’aquí es va destapar que una sèrie de nines i un
nin, en total, i reconegut pel president Javier de Juan, el
president de l’IMAS, quinze nines i un nin havien estat
explotats sexualment i havien caigut dins una xarxa organitzada
d’explotació sexual a menors.

Vull recordar, i ho vull puntualitzar perquè em pareix
important, que estam davant d’unes nines, d’un nin
especialment vulnerables. Els nins i les nines tutelats són nins
que per diferents qüestions, de vegades fins i tot d’abusos
sexuals anteriors, agressions sexuals, maltractaments i tot
tipus de problemes anteriors han estat apartades del seu
domicili, de son pare, de la mare, del seu àmbit familiar i estan
baix la tutela, ho vull puntualitzar, baix la protecció del
Consell Insular de Mallorca, de l’IMAS. Bé, idò, especialment
aquestes nines, vulnerables, havien caigut en aquesta xarxa.

Per primera vegada sabem d’aquests casos d’explotació
sexual a l’any 2017, quan un diari, El Mundo, publica en
diferents articles, dos articles en concret, que l’IMAS ha
tengut coneixement que hi ha unes xarxes organitzades que
utilitzen nines tutelades per l’IMAS per ser explotades
sexualment.

Arran d’aquest article que en aquell moment ja es parlava
que fins i tot 88... l’IMAS coneixia 88 casos, 2017, el nostre
grup al Consell Insular de Mallorca, la consellera Catalina
Cirer fa una pregunta a la presidenta de l’IMAS en la passada
legislatura, a la Sra. Margalida Puigserver, i li demana que li
expliqui què hi ha d’això. I la presidenta de l’IMAS en aquell
moment li diu que sí, que en tenen coneixement, que és cert,
que a partir de l’any 2016 havien tengut coneixement de molts
de casos d’una manera organitzada, després hem sabut... per
molts d’educadors que en aquests darrers anys s’havia
cronificat i s’havia agreujat, i era un problema molt greu, i es
crea a l’any 2017 una mesa de coordinació entre l’IMAS i la
Direcció General de Menors, i d’una manera bimensual, deia
en aquell moment la Sra. Puigserver, es reunien cada dos
mesos.

Tots aquests informes, totes les denúncies, tot això
nosaltres ho hem demanat, vàrem fer una petició de més de 25
documents i peticions d’informació perquè volem saber les
actes i totes les reunions que hi ha hagut des de l’any 2017,
quines són les mesures preses.

Què ha passat? Que ens sembla un escàndol enorme, el
més greu, el més fastigós, el més terrible que hem tengut mai
en aquesta comunitat autònoma que no hi hagi responsabilitat
política, sí, nosaltres les hem demanat, però no estam davant
exigir responsabilitats polítiques, ara estam davant d’una
petició de compareixença davant el Parlament de les Illes
Balears, que ens representa a tots els ciutadans de les nostres

illes, de les Illes Balears..., perquè aquests nins per molt que
siguin tutelats de Mallorca són de tots, i els diputats quan
entram al Parlament de les Illes Balears representam tots els
ciutadans, també representam els ciutadans de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera; per tant, nosaltres volem que el Sr.
Javier de Juan vengui aquí a comparèixer. Volem que tots els
diputats puguin demanar-li què és el que ha fet l’IMAS?
Quines mesures ha pres? Quins són els processos que ha fet,
si ha fet revisions de protocol, si ha fet revisions de processos
terapèutics, si fan comptes fer revisions als centres. Per què
des de l’any 2017 no varen posar unes mesures específiques
de protecció a aquestes nines i les varen desplaçar a uns altres
centres amb més protecció de seguretat? Per què no varen
anar ells directament a la Fiscalia i demanar una actuació
especial de la Fiscalia i  no només enviar denúncies cada
vegada que en tenien coneixement?

Creiem que tots els partits polítics devem a aquestes nines
que comparegui aquí al Parlament. No em serveix, i ho dic...,
i vull apel·lar a tots els partits polítics que no em serveix que
em diguin, que ens diguin, que ja ha comparegut al Consell
Insular de Mallorca. No, ha de venir aquí. Té l’obligació de
venir aquí.

I Podem, MÉS i PSOE no poden impedir, no haurien
d’impedir, per aquestes nines, per aquests nins, no haurien
d’impedir que vengui aquí a comparèixer. 

Si no té res a amagar..., nosaltres només li farem
preguntes, no li farem res més. Ja sabem que es neguen els
partits polítics PSOE, MÉS i Podem a una comissió
d’investigació. No es poden negar que comparegui aquí el Sr.
Javier de Juan en compareixença al Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la Sra. Ribas, per
un temps màxim de cinc minuts.

EL SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros también hemos
solicitado la comparecencia del presidente del IMAS, el Sr. D.
Javier de Juan Martín, para que informe delante de esta
comisión sobre la gestión de los centros de menores del
IMAS, ante los presuntos abusos sexuales a menores que están
bajo la tutela y acogimiento del IMAS, abusos sexuales y
agresiones sexuales.

Si bien el Sr. de Juan ha comparecido en el Consell, como
ha introducido la Sra. Durán, ha comparecido ante el Consell
Insular de Mallorca para informar sobre este tema ante dicha
institución, lo cierto es que esta comisión tiene derecho a
solicitar la presencia de autoridades pertenecientes a
cualquier institución de la comunidad autónoma o
dependientes de ésta y que sean competentes en la materia de
la que pretendemos recabar la información.
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Nos encontramos ante un asunto que es de máximo interés
para la opinión pública y para los ciudadanos de estas islas y
del resto de España. La gravedad de los hechos que hemos
conocido no puede dejar indiferente a este parlamento ni a
esta comisión, que tiene el deber de velar por el interés
general de los ciudadanos y de llevar a cabo la función de
control al Gobierno autonómico que le ha encomendado el
Estatuto de Autonomía. Es nuestra función como diputados
controlar cómo se están gestionando los recursos públicos,
cómo se están gestionando los servicios públicos por parte
del Gobierno balear y por parte del resto de instituciones de
la comunidad autónoma.

Para poder controlar la acción del Gobierno en un asunto
tan grave, tan sensible y de tal relevancia es absolutamente
imprescindible que las personas que se encuentran al frente de
las instituciones afectadas acudan a esta comisión para
informar sobre el funcionamiento de los servicios públicos de
los que son responsables. 

En este caso el Sr. de Juan es el presidente del IMAS,
organismo público dependiente de una institución de esta
comunidad autónoma, como es el consell insular, y es el
organismo que ejerce las competencias de tutela y
acogimiento de los menores que presuntamente han sufrido
agresiones sexuales. Para controlar si la actuación del
Gobierno en materia de protección de menores ha sido
diligente es absolutamente necesario que el Sr. de Juan
explique aspectos claves de su gestión y de su coordinación
con el Gobierno balear, tal como establece la Ley de consejos
y la Ley por la que se transfieren a los consejos las
competencias sobre tutela, guarda y acogimiento.

Quedan muchas preguntas por resolver y los ciudadanos de
Baleares merecen tener toda la información y saber qué está
ocurriendo en nuestras instituciones. Por eso, solicito que
esta comisión apruebe la comparecencia que se solicita, de lo
contrario el mensaje que estamos transmitiendo es de
oscurantismo, es de querer ocultar a la sociedad algo que no
queremos que se sepa, y no creo que sea bueno para el
funcionamiento normal de los servicios públicos, ni en una
democracia avanzada, como se supone que tiene que ser la
nuestra, creo que sea bueno que se oculte información a los
ciudadanos, máxime en un asunto que les preocupa
considerablemente y que ha sido, se ha hecho eco en noticias
incluso de ámbito nacional.

Yo les haría reflexionar y les preguntaría si saben ustedes
si el Sr. de Juan convocó al Consejo Rector del IMAS cuando
supo que varios menores tutelados por el organismo que él
preside estaban siendo explotados sexualmente, porque esto
se le preguntó en el Consejo Insular de Mallorca y no lo
contestó. ¿Saben en qué fecha se tuvo constancia de cada uno
de los 16 casos? ¿Saben si los 16 casos fueron denunciados a
la Fiscalía por el IMAS? ¿Saben si el Sr. de Juan conocía la
ubicación de los pisos en los que se prostituía a menores?
¿Saben si el Sr. de Juan fue informado por los trabajadores de
los centros de menores de que había menores que estaban
siendo prostituídos? ¿Saben qué actuaciones se están llevando
a cabo o se han llevado a cabo para mejorar los protocolos y

evitar que vuelvan a producirse estos gravísimos delitos contra
los niños tutelados por instituciones de nuestra comunidad
autónoma? Porque yo no lo sé y nadie nos ha informado.

Si votan ustedes en contra de poder recabar la información
que legítimamente nos corresponde obtener la consecuencia
inmediata es preguntarnos, ¿por qué ustedes no quieren saber?
O mejor dicho, ¿por qué ustedes no quieren que se sepa? ¿Qué
tienen que ocultar? 

No alarguen la agonía, si no lo aclaramos en sede
parlamentaria lo aclaremos en sede judicial, porque pensamos
llegar al final de este asunto con todas las consecuencias. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara ve el torn de fixació de
posicions per part dels grups parlamentaris de major a menor.
Comença el Grup Parlamentari Unidas Podemos, per un temps
de cinc minuts, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres ens oposarem a la
compareixença d’aquestes peticions.

Des d’Unides Podem crèiem que s’ha de mantenir en tot
moment el màxim de respecte institucional i competencial,
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i de la Llei de
competències dels consells insulars.

El passat 31 de gener el Sr. de Juan ja va comparèixer al
Consell de Mallorca, en el ple, on tots els grups que han
sol·licitat la compareixença li varen poder demanar tot el que
varen voler. Només reiteram que en un tema tan delicat com
aquest, que afecta menors, demanam evitar la seva
instrumentalització política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, president. Bones tardes a tots , companys,
companyes. El motiu d’aquesta sessió d’avui no és entrar en el
debat dels fets que han ocorregut, sinó del posicionament de
la compareixença dels alts càrrecs, dels responsables de la
gestió política precisament dels serveis que funcionen bé,
mitjanament o molt malament, no ho sabem, per això
demanam la seva compareixença, puguin venir aquí a donar les
explicacions que els pertoca, que no són explicacions ni
facultatives ni tècniques, sinó polítiques. 
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Polítiques d’un servei dirigit per ells, com a alts càrrecs,
motiu de lliure  designació evidentment, i que, per tant, la
persona que els parla i la resta de companys que som aquí no
som ni ajudants dels fiscals ni som membres del Congrés per
fer cap impeachment, sinó que som diputats i diputades amb
la responsabilitat i el mandat de la ciutadania de fer el control
de la gestió de Govern. I precisament, el Govern de les Illes
Balears, mentre  no canviem la llei, és el responsable de la
planificació, l’ordenació i la inspecció de tots els serveis de
la comunitat autònoma, des dels seus propis fins al darrer
municipi, mancomunitat i ens autònoms.

Per tant, el nostre grup parlamentari, com ha manifestat
altres vegades, sempre ha suportat la compareixença de
qualsevol nivell de gestor de la cosa pública en seu
parlamentària, s igui un tècnic, un cap de departament, un
funcionari, un càrrec d’un ajuntament, el delegat del Govern -
del qual s’ha demanat la seva compareixença i és membre
d’una institució, perquè les seves actuacions, per omissió o
per excés, sempre han estat motiu de qualsevol debat de la
cosa pública-, i en aquest cas, el debat, amb els fets que es
varen produir amb els menors, seria frívol per la meva part
comparar-ho amb altres compareixences que voluntàriament
han demanat aquí o que nosaltres hem demanat, els grups
parlamentaris, s’han donat a aquesta comissió, que entenc jo
que és la que pertoca.

Per tant, el nostre grup parlamentari sí que donarà suport
a la petició, i deman a la resta de grups parlamentaris,
especialment als quatre grups parlamentaris que donen suport
a l’equip de Govern, tant del palau del consell com del
Consolat de Mar, es dignin a donar l’oportunitat i no deixar
fermats aquests càrrecs i que puguin venir a explicar quina ha
estat la seva gestió política sobre la custòdia d’aquests serveis.

Per què la del Consell de Mallorca a través de l’IMAS?
Perquè hi ha una comissió interdepartamental, perquè hi ha
unes xarxes precisament d’interacció i de planificació
conjunta per la qual cosa el Consell de Mallorca, que, per
competències duu la gestió en aquest aspecte dels menors, té
una connexió directa quant a la planificació, ordenació i
inspecció que pertoca a la Conselleria d’Afers Socials i
Esports, en aquest cas dirigida per la consellera Fina Santiago.
Per tant, creiem necessari donar aquests tipus d’explicacions.

Quan el Partit Socialista l’altre dia la portaveu surt i diu,
després de tres vegades que la premsa li demana, però vostès
deixaran, permetran les compareixences i les comissions
d’investigació?, va dir que no. Per tant, sabem perfectament
quina és el posicionament, com hem sabut avui de matí en el
Consell de Mallorca, a un plenari insultant, i dic insultant, eh!,
amb una moció ficada al darrer moment que ha impedit que la
proposta que feien els grups parlamentaris, tots els grups
parlamentaris de l’oposició, passés a debat a una comissió
tècnica.

Tots sabem que les compareixences dels tècnics tenen una
via d’ofici, la pot fer qualsevol alt càrrec, la pot crear dins la
mateixa institució, però la compareixença perquè parlin els
polítics d’aquests serveis és una altra via. Entenem que li

donam una oportunitat precisament perquè ens conti la
situació i el desenvolupament d’aquesta, diguéssim, direcció
política, i precisament perquè puguin desmuntar cada una de
les frivolitats i manifestacions que qualque grup de l’oposició
ha fet sobre aquest tema. Precisament per donar aquesta
oportunitat a cada àmbit.

Crec que queda molt clar, per exemple, e l nostre grup
parlamentari des del primer moment va demanar la comissió
d’investigació, però això és una altra cosa que ja la defensarem
en el seu moment i si li volem dir que en lloc de comissió
d’investigació, es digui d’anàlisi, per ventura no ens
alarmaríem tant; però precisament ens permet l’espai, les
compareixences i les comissions d’estudi i d’investigació, per
poder interactuar amb els càrrecs, en la línia de què ens contin
el funcionament del protocol que ells mateixos dirigeixen i
que coordinen amb els equips de departament, serveis i
equipament tècnic.

Per la nostra part reiterar que donarem suport a la proposta
de la compareixença, dels responsables polítics del Consell de
Mallorca, la demanada i ja me deman per part de la resta d’alts
càrrecs, per a la nostra intervenció ho podria unificar tots,
perquè no faig diferència en l’àmbit competencial, sinó del
treball d’equip i en xarxa interdepartamental que fan les dues
institucions.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, vicepresidenta. Per part del nostre grup
farem una única intervenció respecte de totes les
compareixences que s’han demanat i que es votaran avui
capvespre, on tenim, d’una part, el president de l’IMAS; per
una altra part, la directora insular de Menors de l’IMAS
mateix, per tant, entitats que pertanyen al Consell de Mallorca;
també del Defensor del Menor; també de la directora de
l’Institut Balear de la Dona; fins i tot de la mateixa consellera
d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

Jo entenc que almanco en aquest moment hem de tenir una
certa prudència quant a respectar l’autonomia de cada una de
les institucions i especialment la del Consell de Mallorca, en
aquest cas entenent que ells mateixos, dins el Consell de
Mallorca ja s’ha debatut tot un conjunt de propostes que, sense
entrar a valorar si són més bones o més dolents, jo crec que
hem d’apel·lar la responsabilitat i, molt especialment, a
respectar aquesta autonomia de les diferents institucions
d’aquestes illes i, especialment, la del Consell de Mallorca,
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que massa sovint des del Govern de les Illes Balears, per
ventura tenim la tendència de trepitjar-la.

Per tant, per part nostra, entenem que la consellera ja va
comparèixer, la consellera de Benestar Social i, a més, per un
temps més que prudencial i va poder donar ja les explicacions
que pertocaven, per tant, hi votaríem en contra. També les que
no afecten a institucions directament vinculades amb el
Govern de les Illes, en aquest cas el president de l’IMAS i la
directora insular de Menors. Però sí en canvi veiem oportú i,
a més, interessant, que sí compareguin tant la presidenta o la
directora de l’Institut Balear de la Dona, com el mateix
Defensor del Menor, que encara no ho han fet, per tal que
puguin donar totes les explicacions i tota la informació que
tenen a la seva disposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per part d’El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres recollim les inquietuds
que acaben de manifestar tant el Partit Popular, com és el cas
de VOX, o de Ciutadans, el que passa és que no volem que una
qüestió tan delicada com el tema dels infants, es converteixi
al final en una guerra política i  sobretot en una guerra que
transcendeix en els mitjans de comunicació. No dic que sigui
la seva intenció, però nosaltres pensam que des de la
practicitat i des de la plasticitat que intenta demostrar El Pi, el
que volem és ser pràctics i ràpids. 

Pensam, primer, que hi ha d’haver una major coordinació
entre totes les forces que intervenen a l’hora de protegir als
nostres menors, com és el cas de l’IMAS, com és el cas del
Govern a segons quins centres, com és el cas de la policia,
com és el cas de la Fiscalia. Pensam primer que s’han de
coordinar millor i crec que cap aquí hem de fer feina tots units
per aconseguir-ho.

I també, per altra banda, creiem que hi ha una cosa que està
clara, que si els protocols no funcionen, s’han de canviar. Dit
això, que els protocols s’han de canviar sí, jo crec que les
persones que estan obligades a comparèixer, o que pensam
que efectivament sí votaríem a favor de la seva
compareixença, són aquelles que no han comparegut. És a dir,
jo per moltes vegades que comparegui la consellera d’Afers
Socials, Fina Santiago, 400 vegades en aquest Parlament, no
es resoldrà el tema dels menors.

Jo crec que explicacions se n’han donat, ens poden haver
agradat o no, però crec que s’han donat. Nosaltres som més
partidaris d’una comissió d’investigació, una comissió
d’investigació que després estigui acompanyada d’experts i si
no es resolen les qüestions que s’hagin de resoldre, ja
demanarem les dimissions que pertoquin.

És a dir que nosaltres sí estaríem a favor que comparegui
María Ángeles Fernández Valiente, com a directora insular,
perquè no l’hem escoltada i la volem escoltar.

Sí que estaríem d’acord que comparegui, bé, de fet ho
demanam, és lògic, Serafín Carvallo, director de l’Oficina
Balear de la Infància i l’Adolescència.

I també la directora de l’Institut Balear de la Dona.

De la resta, no hi votarem en contra, no ens va malament
tornar escoltar el que han dit, a Javier de Juan vàrem anar al
consell a escoltar-lo, ja sabem el que ens ha dit i fins on pot
arribar.

Així és que demagògia amb això no en farem, per tant, els
que no han vengut que venguin i en els que ja han vengut ens hi
abstendrem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bé, evidentment tractam una
qüestió que és d’interès públic i també evidentment d’interès
dels grups polítics, per tant, no ens estranya que aquesta
qüestió d’alguna manera arribi aquí o segueixi arribant aquí. El
que passa és que no tothom té la mateixa intenció a l’hora de
tractar aquest tema i, per tant, nosaltres evidentment no
donarem suport a cap d’aquestes sol·licituds de
compareixença, i vull explicar els motius.

Primer, perquè crec que hem de ser rigorosos i demanar
en seu parlamentari les compareixences dels membres del
Govern, o dels òrgans, o d’aquestes representants d’òrgans que
depenen del Govern que és el que ens pertoca aquí. Si no ho
fem així, iniciam un precedent crec que prou perillós i que ens
podria dur a una situació de no sortida, perquè, per aquesta
regla de tres, podem demanar compareixences de consellers,
conselleres, directors generals, secretaris generals, càrrecs de
confiança de qualsevol institució de les Illes Balears, de
qualsevol consell insular i de qualsevol altra institució insular.
Crec que aquest no és l’àmbit evidentment de control del
Govern, escapa de l’àmbit de control del Parlament, i això ho
saben tots vostès, no importa facin cares rares, ho saben molt
millor que jo. Per tant, cadascú té el deure de comparèixer allà
on li pertoca i cadascú en el cas dels grups parlamentaris
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tenim el dret de demanar les compareixences d’aquells
membres sobre els quals podem exigir una labor de control i
no el contrari. Aquest és el primer punt.

Segon punt, evidentment si aquesta situació ha arribat a
aquest punt és perquè alguna cosa es pot fer millor i alguna
cosa no funciona bé, i jo crec que això ho accepta tothom, no
crec que ningú defugi la realitat en aquest sentit, ni ningú hagi
sortit a treure pit d’una situació com aquesta, perquè,
evidentment, no dóna per aquest fet. Ara bé, vostès saben,
perquè la mateixa Fiscalia ho va anunciar amb un comunicat,
crec que va ser dia 15 de gener, que hi ha una investigació
oberta, hi ha unes diligències obertes i hi ha una investigació
que s’ha encomanat a la policia respecte d’això... -ésta se
llama Silvia Tur-; bé, i per tant, la policia farà la seva feina
d’investigació i la Fiscalia farà la seva feina també i jo confiï
que faran la feina que els pertoca.

Això no obstant, avui mateix, el Consell de Mallorca, que
és l’àmbit institucional on correspon fer aquest tipus
d’investigació, perquè és la institució encarregada de la gestió
d’aquests centres, depèn directament del Consell de Mallorca
i és allà on s’han de fer totes les diligències a nivell polític i
donar totes les explicacions, i crec que l’acció que fa el
Consell de Mallorca és responsable i és una acció que pretén
donar la cara evidentment i fer front a aquest problema.

A partir d’aquí, insistesc, hi ha coses que no funcionen
perquè si no això no hauria passat. Ara, atesa la delicadesa
d’aquesta qüestió, la sensibilitat d’aquesta qüestió,
evidentment no serà la representant de la coalició Gent per
Formentera, PSIB i Esquerra Unida Illes Balears, la que es
presti al xou que crec que pretenen enarborar els grups de
l’oposició.

Per tant, ja dic, el meu vot serà contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, president. En relació amb l’adopció d’acord,
nosaltres no donarem suport a la compareixença del Sr. Javier
de Juan, perquè el Sr. Javier de Juan ja ha comparegut en els
plens celebrats en el Consell de Mallorca, on, per cert, a
l’únic que vaig veure va ser al Sr. Sagreras, de to ts e ls  que
conformam aquesta comissió no hi vaig veure ningú més, i va
donar les explicacions pertinents a tots els grups del consell.

No contribuirem a una estratègia clara dels grups de
l’oposició per tal de desgastar el Govern per treure un rèdit
polític. Mirin, amb aquest tema s’ha fet prou demagògia, a
més, s’han tractat temes molt sensibles i s’ha fet un to tum
revolutum en temes de custòdia, en temes d’abusos, en temes
de prostitució. Per tant, avui en el si del Consell de Mallorca
s’ha aprovat una comissió d’experts, una comissió que el que

pretén és analitzar i fer propostes de millora, per tal de
combatre de manera eficaç aquesta realitat que suposa
l’explotació sexual, i podran demanar i accedir a la informació
que considerin a banda de qualsevol compareixença que
considerin d’interès; en el termini de tres mesos hauran
d’emetre un dictamen que, a més, haurà de passar pel Consell
Rector de l’IMAS i s’haurà de debatre, i on s’haurà de retre
comptes.

Per tant, crec que hauríem de centrar els nostres esforços
a focalitzar en el veritable problema que tenim, el tema dels
abusadors i els explotadors, i fer propostes que ajudin a
generar un canvi substancial amb la contribució d’un tema que
ens implica a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. 

Acabat el debat passam a votar una per una les propostes.
Començaríem per part del Partit Popular, que és la 291/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Serien 5 vots a favor, 7 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam... passam a votar la proposta de
VOX.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Igualment serien 5 vots a favor, 7 vots en contra i 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

- RGE núm. 292/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (article 46.3), pel procediment
d’urgència, de la Sra. María de los Ángeles Fernández i
Valiente, directora insul ar d’Infància i Família del
Consell Insular de Mallorca, per tal que informi sobre la
gestió i el control dels menors que estan interns en els
centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca.
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- RGE núm. 301/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares (article 46.3), pel
procediment d’urgència, de la Sra. María de los Ángeles
Fernández i Valiente, directora d’Infància i Família del
Consell de Mallorca, per tal que informi sobre la gestió
dels centres de menors de l’IMAS.

Passam ara a debatre les propostes tant del Partit Popular
com del Grup Parlamentari VOX, de sol·licitud de
compareixença de la Sra. Maria dels Àngels Fernández
Valiente, directora d’Infància i Família del Consell de
Mallorca.

Per a la defensa, en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Mirin, hi ha dies que són especialment
durs, i hi ha dies que t’has de guardar moltes coses que diries
i en què t’indigna sentir segons quines coses, perquè a mi
m’agradaria que qualsevol dels diputats que abans ha parlat
digui quan aquest partit polític a què represent, el Partit
Popular, ha fet demagògia o ha intentat treure rèdit polític
d’aquest tema. Nosaltres fem oposició, respectuosa,
responsable i seriosa.

Per preparar la compareixença de la Sra. Santiago em vaig
reunir amb molta de gent, vaig anar ben alerta a donar cap dada
de les que m’havien donat, molt alerta, i vaig quedar
terriblement sorpresa de moltes converses que va treure la
Sra. Santiago entre una menor i un adult, de WhatsApp, que jo
mai en la vida no m’hi hagués atrevit.

Nosaltres hem demanat compareixença, i  quan vàrem
demanar la comissió d’investigació al Consell Insular de
Mallorca tot d’una el PSOE va dir que sí, que la volia, la
comissió d’investigació, però deu, dotze anys enrere, i el
nostre portaveu va dir “d’acord, volem arribar fins al final;
volem que a més no només serveixi perquè venguin els
representants polítics a veure què ha passat, què s’ha fet, quins
protocols s’han canviat, quines actuacions s’han fet, sinó que
també venguin tècnics, que venguin experts, perquè vostès
saben perfectament que a una comissió d’investigació pot
venir tothom”. Ah!, no s’ho esperaven, que el Partit Popular
digués “cercau el que vulgueu, mirau el que vulgueu”. Han
canviat, s’han negat a fer una comissió d’investigació en el
Consell Insular de Mallorca, i avui el que s’ha aprovat en el
Consell Insular de Mallorca, que el nostre grup insular ha
sortit de la sala empegueït!, ha estat un paperot.

No em diguin que si envaïm competències. Mirin, jo he
tengut l’honor i la responsabilitat de ser presidenta d’aquesta
institució, a la qual estim i duc al meu cor, i he vist
comparèixer aquí molta gent, molts càrrecs d’altres
institucions, empresaris, i molta gent que ha comparegut en el
Parlament de les Illes Balears. Només faltaria que en el
Parlament de les Illes Balears no pugui venir un càrrec del
consell insular, per l’amor de Déu!, no diguem dois. No

insultin la meva intel·ligència, els ho deman per favor, els ho
deman per favor; ara no hi ha càmeres, no els veuen, no diguin
segons quins dois. Aquí pot comparèixer tothom, i al
Parlament de les Illes Balears pot venir perfectament el
president de l’IMAS i, en aquest moment, la directora general
que demanam.

Ja veig que també ens diran que no. La directora general té
molta responsabilitat, és la directora general de Menors, i hem
de saber que els menors tutelats no són menors que només
se’n respongui a Mallorca, els menors són responsabilitat de
tots. Tenim una llei que vostès, els diputats que estaven aquí
asseguts la passada legislatura, varen aprovar, que és la Llei
9/2019, que en el seu article 35 diu que, davant una violència
greu, com pugui ser un abús sexual, una agressió sexual o una
explotació sexual tots, tots els ciutadans, tenim obligació de
denunciar-la. 

Aquí s’haguessin pogut fer moltes més coses. Què és que
a vostès no els estreny el cor el que passa? Jo no conec els
casos ni mai en la vida m’hagués atrevit a demanar un
expedient amb nom i llinatges, ni vull pretendre ser un tècnic,
ni ho vull ser, ni dir cap dada, clar que no! Però que no
comparegui aquí la directora general de Menors de l’IMAS!,
que no comparegui aquí, però com tenen la barra de parlar-me
de rèdit polític, d’estratègia, de precedents? És clar que hi ha
precedents, Sra. Sílvia Tur, clar que hi ha precedents, per
favor!, informi’s, no em digui aquest doi, Sra. Sílvia Tur, que
no hi ha precedents. I és clar, que n’hi ha, i molts! Hem fet
venir aquí..., bé, no li vull dir tota la gent que hem fet venir
aquí, dins les comissions, per favor, per favor!

Per tant, no ho volen per un tema polític? Bé, mentre
tenien la Sra. Armengol per la Índia cadascú deia “bé, idò
voldrem comissió d’investigació”. Ha estat arribar la Sra.
Francina Armengol el diumenge i dir “se acabó, aquí no pot
comparèixer ningú del PSOE, no ho vull”, i aquí to t crist
callat. Ja està bé!, ja està bé!, per favor...!, per favor...!

Són molts els comentaristes, les persones, els articulistes,
apolítics, contraris a partits d’esquerres, exbatles del PSOE,
excàrrecs de MÉS, excàrrecs..., per favor, que diuen basta ja!
El Sr. Pablo Iglesias, ara mateix, acaba de dir “que se depuren
responsabilidades, caiga quien caiga; luz y taquígrafos”,
ho acaba de dir ara Pablo Iglesias, Sra. Mayor!, Cristina
Mayor, Pablo Iglesias, que se depuren responsabilidades,
caiga quien caiga. Ah vatua el món!, aquí vostès es neguen a
una compareixença! Els deman un poquet de dignitat. No tirin
d’argumentari amb això, per favor tirin un poquet de pell, no
tirin d’argumentari, no tirin de partits polítics! No els cau la
cara de vergonya? A mi la gent m’atura pel carrer i em demana
les coses.

Crec que m’he passat del temps, president. Gràcies per
haver-me donat un poc més de temps. Els deman per favor, els
deman per favor, que no ho facin pel Partit Popular, pensin en
vostès mateixos, votin a favor de la compareixença i arribem
al final caigui qui caigui.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari VOX, la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo lamento muchísimo,
muchísimo, de verdad, que no tengan los diputados de
Podemos, ni de El Pi, ni de MÉS, ni del PSOE, ni del Grupo
Mixto, nada que preguntarle al máximo responsable del IMAS
en un asunto como este. Muchos de ellos seguro que tampoco
tendrán nada que preguntar a la directora de Menores del
Consell Insular de Mallorca.

A la Sra. Tur, del Grupo Mixto, le quería comentar que...,
especialmente a ella porque ha hecho referencia
anteriormente a esto, que, bueno, que se mire el Reglamento
del Parlamento, el artículo 44 dice..., perdón, el 46: “Las
comisiones pueden recaptar... la compareixença d’altres
persones competents en la matèria o interessades en
l’assumpte de què es tracti, i/o col·lectius interessats a
efectes d’informar-les i assessorar-les.” O sea, es que esto
está en el mismo reglamento del Parlamento, o sea, este
argumento cae por su propio peso.

¿Proteger a los menores es un show? ¿Hacer nuestra labor
de oposición, que nos manda el Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares, que incluye el control a las instituciones de la
comunidad autónoma, eso es hacer el show? Yo creo que más
que nunca tenemos que ejercer nuestra función de control
sobre el Gobierno balear y sobre las instituciones de la
comunidad autónoma, precisamente porque estamos hablando
de un tema muy sensible. Es que yo creo que no se dan cuenta
de hasta qué punto sus argumentos resultan ridículos. ¿Cómo
que hacemos el show? Es que lo que sería una vergüenza es no
hacer nada, que es lo que están haciendo ustedes.

Y a mí lo que me parece es que aquí falta altura política
por parte de mucha gente. No sé qué miedo tienen a que venga
aquí a comparecer nadie, se trata de que vengan y respondan
preguntas. ¿Tienen algo que ocultar? ¿Hay algo que no quieran
que se sepa? ¿Qué problema hay? ¿Para qué está el Parlamento
de las Islas Baleares? Está para hacer leyes y está para
controlar el ejecutivo, pues déjennos hacer nuestro trabajo. Es
más, hagan ustedes también su trabajo, y no se opongan a que
comparezcan aquí personas que son los máximos
corresponsables de los organismos que están implicados en
este escándalo porque están haciendo el ridículo y porque sus
argumentos caen por su propio peso.

Así que me gustaría que recapacitaran, que se lo tomaran
en serio y que apoyaran esta iniciativa de comparecencia de la
Sra. María Ángeles Fernández que es la directora general de
Menores del Consejo Insular de Mallorca.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. És el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Em remetré a la intervenció
que he fet abans i tornar novament a reiterar que no hem de fer
una baralla política d’aquest tema, que totes les formacions,
independentment de les idees que tinguem, hem d’estar junts
en el tema de menors i de l’ESI. És legítima la baralla política
en determinats temes; en altres, no. Hi ha actualment una
investigació per part de la Fiscalia i la Defensora del Poble on
es treuran conclusions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo hauré de tornar llegir..., esperaré que
acabi aquesta comissió i es publiqui al butlletí oficial del
Parlament aquesta sessió perquè ens llegim tots, el primer jo
mateix, eh?, per segons quines coses contradictòries que hem
dit.

A veure, directora insular responsable d’Infància i Família,
per tant, la cadena més immediata a un director d’un servei,
lògicament té més coneixement del protocol, toca tenir-ho,
dels programes i de la informació de qualsevol denúncia que,
segons ha dit un conseller avui de matí a la visita a un centre
de l’IMAS, qualsevol treballador d’allà tenia immediat
coneixement del que passava i com que en això hi ha
vinculació entre els menors que hagin vulnerat els seus drets
i una actuació presumptament delictiva d’un menor o d’un no
tan menor que està en un altre àmbit competencial, en aquest
cas la tutela del Govern per part de mesures judicials a Es
Pinaret hi ha una vinculació claríssima. 

Per tant, evidentment, com torn a dir, com he dit abans,
qualsevol compareixença de tota la cadena de coordinació i de
treball en conjunt de les dues situacions nosaltres, li donarem
suport.

Vull manifestar aquí que no ens sortim del que el nostre...,
no vull sortir del que el meu grup parlamentari ha manifestat
en tot moment, responsables polítics dels programes, lliure
designació designats per un conseller, per la presidenta del
Consell de Mallorca o per la presidenta del Govern de les Illes
Balears. Aquesta és la situació, ni suplantar la funció  de la
Fiscalia ni la del Defensor del Poble ni del delegat del Govern
ni de ningú més.
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Per cert, contestant algunes manifestacions de companys
d’altres grups, Sra. Tur, supòs que no demanarà vostè, ni vostè
ni el seu grup, cap membre del seu grup Mixt, la
compareixença del delegat de Govern quan denuncien que les
forces i cossos de seguretat de l’Estat vulneren drets, segons
vostès, vulneren drets lingüístics dels ciutadans perquè és el
delegat de Govern del Govern central i com que tenim...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdoni-, i com que tenim un reglament que ho permet en
aquest i a un altre àmbit, i que té la potestat i la prerrogativa de
dir que no vol venir aquesta cambra, però evidentment deixi’ns
que demanem la petició, entre altres coses perquè és funció
d’aquests diputats fer-ho, eh?, encara, almanco amb aquest
reglament.

Per altra banda, en tema de la Llei de bon govern i
transparència, la nostra companya Cristina de Podemos, el seu
grup parlamentari, el seu partit ha fet bandera precisament
d’aquest tipus de necessitat de compareixença a donar
qualsevol tipus d’explicació. No vetin la possibilitat de venir
i denunciïn-ho. Jo aniré de seva mà si algú vol
instrumentalitzar aquesta comissió per dedicar-nos a fer altres
coses. El meu grup parlamentari no  ha demanat la dimissió de
ningú, però és que ens forcen a fer-ho, és que ens forcen que
tots i cadascun d’aquests càrrecs, per no permetre que
compareguin a donar les explicacions polítiques, que no
tècniques, ens veurem forçats a demanar-ho, és que la
ciutadania la demana; és que hi ha directors de mitjans de
comunicació i el director de l’Oficina de Drets del
Consumidor que el primer que va dir fa tres setmanes és que
s’havien d’assumir responsabilitats. És que nosaltres el que
volem és conèixer quina responsabilitats han d’assumir abans
de demanar-les. És que estan vetant vostès la porta perquè ho
puguin fer, però és que estan vetant la porta perquè el meu
grup parlamentari, altres no ho sé, però el meu grup
parlamentari li pugui dir: “em vol venir a explicar vostè com
valora el protocol?”.

Sap què ha fet avui, Sr. Lina Pons, el Consell de Mallorca,
l’equip a qui dóna suport: no hi ha comissió d’investigació...

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom que diu: “m’ho diu
a mi?”)

... -sí, li ho dic-, perquè si el Consell de Mallorca diu que no
hi ha comissió d’investigació, hi ha una tècnica que la
directora insular no hi anirà, ni a la comissió del Consell de
Mallorca si no volen. 

Per això demanam que vengui aquí, i per això demanam que
vengui tota la cadena, però no ens atribueixin, a l’oposició,
segons qui que nosaltres venim aquí a... decapitar un càrrec,
perquè és que no ho hem demanat. I és això el que nosaltres
volem, tenir l’oportunitat... no donar l’oportunitat, doni’ns
també l’oportunitat de conèixer realment què és el que ha
passat i donar el suport, com li hem donat suport tant en tema
de pressuposts o en les proposicions no de llei, a millorar
aquesta situació, perquè no es puguin donar els fets, que és

l’argument que evidentment està donant el Govern, perquè no
es tornin a produir, és que no ho volem, que es tornin a produir
aquests fets. Però nosaltres no hem començat demanant el cap
de ningú, ni molt manco, almanco nosaltres.

Però a vostès els va molt bé, a segons qui, fer tota la pinça
a tota l’oposició... és que ens estan fotent un vet a tota
l’oposició d’aquest parlament.

I el que els demanam és que reconsiderin que això és una
oportunitat, almanco des del nostre argument del nostre grup
parlamentari.

Per tant, hi donarem suport i demanam que reconsiderin la
possibilitat que puguin venir els responsables d’aquesta cadena
de polítics gestors dels serveis públics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Gordiola. Té la paraula per
part d’El Pi proposta per les Illes la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Tornaré repetir els arguments de la
primera vegada perquè veig que no s’han entès.

Sra. Ribas, tiene usted un mal hábito, té un mal hàbit i un
vici de ficar al sac a tothom. Vostè ha vist que jo hagi votat en
contra a la primera de les seves proposicions que han fet avui
horabaixa en aquesta comissió? No. Jo li ho torn repetir, i li
dic, i ho dic també a la Sra. Durán que jo m’he abstingut i m’he
abstingut perquè vaig sentir, escoltar i mirar Javier de Juan en
la seva compareixença al Consell de Mallorca.

Ell ja va donar totes les explicacions que havia donat. Això
basta? No. He parlat d’una major coordinació  de les
actuacions que s’han de fer envers els nostres menors.

Per cert, són 1.300, 1.300 que de vegades s’estigmatitzen
per culpa de tot el ressò i rebombori que fem als mitjans de
comunicació per utilitzar aquest tema com a arma política. No
em torni ficar al mateix sac, Sra. Ribas, que sempre m’hi fica,
no he votat en contra, m’he abstingut.

En aquesta segona qüestió hi votaré a favor perquè és cert
que al Consell de Mallorca no hi ha compareixences, tu pots
interpel·lar, però no hi ha compareixences. El Sr. Javier de
Juan va comparèixer o va parlar perquè ja hi era, eh?, perquè hi
és i hi sol ser, per això hi va ser.

De totes maneres, que María Ángeles Fernández i Valiente,
directora insular d’Infància i Família, comparegui, hi votarem
a favor, per suposat que hi votarem a favor perquè volem que
ens donin les explicacions que siguin.
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Han dit que aquells que no han parlat que venguin i que
parlin, que s’expliquin, que ja ens va bé. Ara d’això a fer un
circ mediàtic de tot això tampoc no ens va bé. No ens va bé,
em sap greu.

I Sra. Durán, tengui una mica de memòria, li recordaré una
cosa que va passar. Jo sé que vostè no era tal vegada de la
corda de José Ramón Bauzá, però sí que era vostè de la corda
d’un partit popular del qual José Ramón Bauzá va ser
president, que per cert va guanyar per majoria absoluta i que
als quatre anys després d’haver governat va perdre
estrepitosament i de llavors ençà no torna ser el mateix.

Un moment no he acabat... -li ho explic, li ho explic, Sra.
Durán-, i vostè sé que em donarà la raó...

EL SR. PRESIDENT:

Tranquil·la.

LA SRA. PONS I SALOM:

..., l’Oficina de Defensa de Drets del Menor va deixar de 2011
de comunicar als informes anuals els casos de pornografia
infantil, entesa com a forma d’explotació sexual dels menors,
va aturar de fer-ho coincidint amb l’inici de la legislatura de
José Ramón Bauzá, des del primer anuari publicat a l’any
2000, l’oficina, que depèn de la Conselleria d’Afers Socials
va incloure aquesta categoria dins el recompte de casos
atesos, durant les dues legislatures Francesc Antich i Jaume
Matas es va continuar informant dels casos, durant el 2011-
2015 amb el Govern de José Ramón Bauzá hi va haver un
silenci absolut. 

Llum i taquígrafs, sí, però tenguem memòria perquè només
tenim bona salut i de vegades tenim mala memòria. Ho dic per
la bel·ligerància, Sra. Durán, volem que s’arregli, ens sap molt
de greu. Sempre he dit que aquests ninets és com si fossin
nostres, és igual, però, què passa aquí? Que no és qüestió
que... perquè comparegui Javier de Juan s’arreglin les coses.

Coordinació, pressupost, finançament, hem de mirar també
la contractació d’aquesta gent que fa feina per als  infants,
aquests monitors..., no digui que no, és això el que hem de fer.

Que comparegui Javier de Juan, m’hi he abstingut, m’hi he
abstingut, no he votat en contra. No em fiquin al mateix sac
perquè em sap greu, jo no som..., nosaltres no estam en cap
sac, estam aquí al centre, al centre ideològic.

Per tant, María Ángeles Fernández i Valiente, directora
insular, que comparegui perquè encara no l’hem escoltada i no
compareixen al Consell de Mallorca. Però, per favor, no
facem demagògia en segons quins temes, perquè no ens va bé.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té  la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, més vehemència no dóna força als
arguments que pot donar una persona pel fet de mostrar-se
així. Per tant, Sra. Durán, jo veig que vostè ha fet una defensa
molt sentida dels arguments pels quals han presentat aquesta
iniciativa, però ja li dic, per molta vehemència que empri, que
entenc que és part de la seva naturalesa i de la seva manera de
ser, però això no fa que vostès es carregui de més raons o de
més veritat.

Sra. Durán, vostè el que passa és que pertany a un partit que
ha bloquejat, ho dic perquè ja que parlam de bloqueig de
comissions d’investigació, etc., miri, el seu partit ha bloquejat
la comissió d’investigació del Cas Rato, comissió
d’investigació sobre el rei Joan Carles, comissió
d’investigació d’espionatge polític a la Comunitat de Madrid...

(Remor de veus)

... -però respecti’m que és el meu torn-, vostès han bloquejat
la comissió d’investigació de les targetes black, vostès han
bloquejat la comissió d’investigació de la corrupció del PP,
vostès han bloquejat la comissió d’investigació del CNI. 

Per tant, vegem, crec que vostès precisament no són ningú
per venir a donar lliçons a aquest parlament de la transparència
i la bona democràcia, perquè el seu partit, l’únic condemnat a
aquest Estat per corrupció, té el rècord de bloqueig de
compareixences, curiosament quan es tractava d’investigar
accions polítiques i gestions polítiques relacionades amb el
seu partit.

Per tant, venguin amb un poc més d’humilitat i per això els
dic, menys vehemència perquè més vehemència no els dóna
més arguments ni més raó, m’entenen?, i vostès no tenen la
raó absoluta, ni molt menys. Punt 1.

Punt 2. Vaig a aprofundir en els arguments que ha donat
anteriorment perquè crec que és important. Mirin, la labor
fonamental d’aquest parlament és la de control al Govern de
les Illes Balears. La compareixença de la Sra. Fina Santiago,
de la conselleria Fina Santiago, que va tenir lloc fa un parell de
setmanes a vostès els agradarà o no els agradarà, a uns els ha
convençut més, a uns els han convençut menys i a alguns li pot
haver generat dubtes; per això, tots els diputats , tots quants
som aquí, tenim els instruments per seguir fent aquesta funció
de control i vostès poden tornar a demanar la compareixença
de Fina Santiago i poden demanar, poden fer preguntes
directes a la presidenta del Govern, i poden demanar la
compareixença de la presidenta del Govern.

És a dir, tenen tot un àmbit ampli d’actuacions que es
poden fer des d’aquest parlament, evidentment la que demanen
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també és una d’elles, però jo no la compartesc i pel fet que no
la comparteixi vostès no tenen cap dret a criminalitzar-me ni
a mi ni a la resta de diputats i diputades que no pensam com
vostès. 

Ja els dic, respecte a les institucions, el Consell de
Mallorca té els seus òrgans de govern, té els seus mecanismes
de control, té la participació dels grups polítics, del Govern i
de l’oposició, i es duent a terme unes feines que avui s’han
presentat, uns acords que avui s’han presentat; que a vostès no
els agraden? Pot ser, però és que no tenen la majoria del
Govern en el Consell de Mallorca, pot ser dolorós, però ho
han d’assumir, entenen?

Per tant, el que no poden pretendre vostès és que ara aquí
s’estableixi un precedent que el Parlament hagi de fiscalitzar
els consells insulars, perquè no és la labor; a veure si ho
entenen d’una vegada per totes, no és la labor.

I una altra qüestió, que és que ara vostès, que són els
adalils, precisament els adalils, o s’ho creuen millor dit, del
sistema jurídic espanyol, no confien en la feina de la Fiscalia,
no confien vostès en la feina de la Fiscalia? La investigació
que es fa a la Fiscalia sobre presumptes delictes, presumptes
delictes, vostès no hi confien? Idò, per què no esperen que la
Fiscalia presenti la seves conclusions?

Perdonin, que parl jo, per favor. Esperin que la Fiscalia
presenti les seves conclusions, confiïn en la feina del Consell
de Mallorca, tornin a demanar la compareixença de la Sra. Fina
Santiago si no estan contents.

Jo sincerament, no m’han donat cap argument, ja els dic,
per molt vehements siguin, ningú de vosaltres m’ha donat cap
argument per convèncer-me que haguem de donar suport a les
sol·licituds de compareixença que vostès demanen, perquè
crec que volen córrer i passar l’arada davant el bou, i això ni és
responsable ni és èticament polític.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, president. Bé, com ja crec que ha quedat clar, el
Grup Socialista no donarà suport a aquesta petició de
compareixença, en primer lloc, com ja s’ha dit vàries vegades,
ara mateix ho ha dit la Sra. Tur, per un tema de respecte
institucional. El màxim responsable de l’IMAS ja va
comparèixer al Consell de Mallorca fa poc i no té cap sentit
que ara mateix es demani comparèixer un dels deus càrrecs
aquí al Parlament; a més a més, quan la institució responsable
ja ha decidit quin serà el seu camí a seguir, no només per
aclarir els fets sinó per crear nous sistemes de control que
assegurin els drets d’aquests menors tutelats dels quals tots
parlam. Vostès volen treure de la institució competent aquesta
compareixença, vostès el que volen només és augmentar el

soroll mediàtic envers aquest tema i no tenen en compte que
això pot suposar una revictimització per als menors, que ja han
patit prou.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votació. En primer lloc la
proposta, la sol·licitud de compareixença RGE núm.
292/2020, per part del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

En contra diria jo que ha votat, però bé, voleu que repetim
la votació? Sr. Lletrat, per aclarir-nos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 6 vots a favor i 7 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar la sol·licitud de
compareixença, per part del Grup Parlamentari VOX, RGE
núm. 301/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Voleu que repetim la votació?

Vots a favor?

(Remor de veus)

Repetim. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor i 7 vots en contra. Cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara a debatre la votació RGE núm.
300/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua per..., bé, perdó,
m’he embullat jo, d’aquesta ja n’hem parlat, eh? La 301 també
ja està feta.

- RGE núm. 324/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares (article 46.3), pel
procediment d’urgència, de la Sra. Josefa Santiago i
Rodríguez, consellera d’Afers Socials i  Esports, per tal
que i nformi sobre la conducta sexual inapropiada
d’educadors en els centres de menors del Govern de les
Illes Balears.

Per tant, la 324/20 seria, que és la sol·licitud de
compareixença, per part del Grup Parlamentari VOX-Actua, de
la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera d’Afers Socials
i Esports, per tal que informi sobre la conducta sexual
inapropiada d’educadors als centres de menors del Govern de
les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Ribas, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros hemos solicitado la
comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales como
máxima responsable en nuestra comunidad autónoma en
materia de protección de menores, y mantenemos nuestra
petición dado el tiempo transcurrido desde que tuvimos
conocimiento de la espantosa situación que han vivido 16
menores tutelados por el IMAS, y también para que nos
explique qué actuaciones concretas están llevando a cabo
desde su consejeria para evitar que esas situaciones vuelvan a
producirse.

La comparecencia deviene aún más necesaria tras conocer
que el Grupo Socialista de esta cámara ha anunciado ya que se
manifiesta contrario a la apertura de una comisión de
investigación para esclarecer los hechos, por lo que, muy
probablemente, no podrá ser en sede de esa comisión no
permanente donde podamos recabar la información pertinente
para realizar la función de control al ejecutivo autonómico que
nos ha encomendado nuestro Estatuto de Autonomía.

La Sra. Santiago, además de ser consejera de Asuntos
Sociales y ser la máxima responsable de esta comunidad
autónoma en materia de protección de menores, es también
presidenta de la Fundación s’Estel y debería explicar multitud
de aspectos que no quedaron esclarecidos en su primera
comparecencia ante esta cámara por el motivo que nos ocupa:
aspectos como la ejecución del presupuesto, e l tipo de
formación que se da a los educadores para evitar las
agresiones sexuales a los menores, el procedimiento seguido
para la selección del personal, ¿cómo detectan los educadores
que no cumplen las condiciones de idoneidad teniendo en
cuenta que ha habido 4 trabajadoras y 1 trabajador que han
manifestado conductas sexuales inapropiadas con menores a

su cargo? ¿Qué medidas han adoptado después de que este
escándalo saltase a la opinión pública?

Estos son sólo algunos de los interrogantes que la
consejera de Asuntos Sociales, máxima responsable hasta hoy
de la gestión llevada a cabo por las instituciones de la
comunidad autónoma en materia de menores, debería
responder, informar a esta cámara y ofrecer de forma
transparente para la tranquilidad de la ciudadanía. Una
tranquilidad y una confianza en los servicios públicos que es
necesario transmitir a la sociedad, y más cuando se trata de la
atención a la personas más vulnerables, que son los menores
que no pueden ser atendidos por sus padres. Pero ¿cómo
vamos a transmitir tranquilidad y confianza si desde el
Parlamento balear se dificulta la obtención de la información?
Lo que transmitiríamos sería todo lo contrario ,
obscurantismo, y eso lleva a cuestionar el sistema en si, todo
el funcionamiento del sistema en materia de protección de
menores se ve hoy cuestionado por el obscurantismo, por la
opacidad con la que están respondiendo los máximos
responsables políticos ante este escándalo.

Por todo ello, es por lo que solicito a los grupos el voto
favorable a nuestra petición de comparecencia en esta
comisión. Además, me gustaría comentarle, en concreto a la
Sra. Pons, que yo no he dicho, no sé si he dicho si ha votado
en contra o a favor, yo lo que digo es que me parece muy
triste..., exactamente he dicho, “lamento muchísimo que nada
tengan que preguntarle al máximo responsable del IMAS”.
Igualmente, me parecería muy lamentable que nada tuvieran
que preguntarle a la máxima responsable en esta comunidad
autónoma en materia de menores, dado que sí que está
relacionada la comunidad autónoma y el Gobierno balear con
los consejos insulares directamente. ¿Sabe usted Sra. Tur que
los consells están controlados por las comunidades
autónomas por ley? ¿Sabe usted lo que dice la Ley de consejos
en el artículo 36?: “técnicas de control para asegurar la
legalidad y eficacia en el ejercicio por los consejos insulares
de las competencias transferidas”, como es ésta, y de acuerdo
con el artículo 40.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, “se prevén las siguientes técnicas de control: a) el
gobierno de la comunidad autónoma ejercerá la supervisión de
la actuación de los consejos insulares en la gestión de las
competencias transferidas y podrá proponer al Parlamento en
su caso, la adopción de las medidas que consideren
necesarias”. 

Por tanto, están perfectamente relacionas y nosotros como
Parlamento, si ya no vamos a poder interrogar a los
responsables del consell porque ustedes lo han vetado, pues
ahora no nos quedará más remedio que preguntarle a la Sra.
Santiago, por la gestión de estos responsables de los consejos,
porque la Sra. Santiago tiene la obligación de controlarla,... lo
acabo de leer, “el Gobierno ejercerá la supervisión de la
actuación de los consejos insulares en la gestión de las
competencias transferidas”. La competencia en materia de
menores es una competencia transferida en el Estatuto de
Autonomía, por tanto, está en la Ley de consejos insulares, se
la pueden leer. Yo ya no voy a poder preguntarle a los
responsables del consell si realmente informaron a la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202000324


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 14 / 13 de febrer de 2020 189

consejera, pero al menos dejénme que pueda preguntar a la
consejera si ejerció  sus labores de supervisión y si esas
personas le informaron.

Por desgracia nunca podremos saber si la versión de la
consejera coincide con la versión de los responsables del
consell, gracias a su falta de altura política y gracias a su
oscurantismo y gracias a sus miedos a que aquí sepamos la
verdad.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. És vera, tot forma part del meu
caràcter, que de vegades sigui molt vehement, pot ser, hi ha
coses que m’indignen més unes que les altres i no ho puc
evitar, de totes maneres ja tenc una edat i per molt que vulgui
millorar cada dia, que sempre s’ha de voler, no crec que canviï.

Dit això, jo vaig molt alerta sempre a ofendre les persones,
mai vaig de manera directa o indirecta a ofendre ningú, ni me
fic, ni vaig a batalles i la gent que me coneix que ha fet feina
amb mi molts d’anys, sap que a cap dels meus discursos o a
cap de les meves intervencions, trobaran una paraula que sigui
lluita, batalla, guerra, perquè no va amb mi, ni m’agrada i crec
que el llenguatge és molt important quan nosaltres en fem ús,
de cara a la imatge que donam a les persones que ens escolten.

Mirin, tornaré centrar el tema. Som davant d’un cas
d’explotació sexual, reconegut almanco de 15 nines i 1 nin.
Nines menors d’edat a partir  de 13 anys, i el nin, que eren
responsables i estaven protegides per una entitat que és
l’IMAS. Torn repetir que des de l’any 2017 hi ha una mesa de
coordinació, de la qual forma part la Direcció General
d’Infància de Menors, responsabilitat o competència de la
Conselleria d’Afers Socials. És a dir, la Direcció General de
Menors cada dos mesos ha tengut coneixement de tots els
casos d’explotació sexual que hi havia a l’IMAS. Per tant, la
consellera Fina Santiago tenia àmplia informació d’aquests
casos.

La consellera Fina Santiago aquí en compareixença va
reconèixer que dins Es Pinaret hi havia 6 casos de nins amb
mesures judicials evidentment, que eren explotadors sexuals
o que havien estat abusadors o agressors sexuals. A més, eren
aquests nins, part d’aquests nins són els que després fan de
captadors d’aquestes nines tutelades. També la Sra. Santiago
va reconèixer que a Es Fusteret, que és un centre de menors,
de mesures judicials, nines com a mínim n’hi ha 4 víctimes
d’explotació sexual. Ara, dia 11 de febrer, vàrem saber per una
publicació, que l’Audiència qüestiona la seguretat del centre
d’Es Pinaret: “los jueces critican que un menor que atacó a
un monitor, pudiera apoderarse de un cúter que se

utilizaba en un taller”, dia 11 de febrer del 2020. Això a
l’Audiència d’aquí de les Balears.

Jo he dit aquí ja diverses vegades en seu parlamentària, que
l’informe del Defensor del Poble del setembre de l’any 2019,
va dir que els centres d’Es Pinaret i d’Es Fusteret eren els més
conflictius d’Espanya. Si posam les competències del Govern
de les Illes Balears, les competències del Consell Insular de
Mallorca, ens trobam que tots, torn repetir, en una Llei
9/2019, torn repetir que també per un pla autonòmic presentat
per la Sra. Francina Armengol, dotat amb 2.800.000 euros, Pla
autonòmic en contra de la prostitució, l’explotació sexual de
dones i nines, per tot això, tant la Sra. Fina Santiago com el
president de l’IMAS tenen responsabilitat directa política
sobre aquests casos, parl de responsabilitat directa política,
Fina Santiago i Javier de Juan. El nostre grup ho ha dit des del
primer moment.

No només hem de cercar responsabilitats polítiques, és
clar que les hem de cercar i hem de demanar les
responsabilitat polítiques, perquè un polític no només ha de
fer protocols, sinó que han de tenir un bon resultat, i de la
mateixa manera que parlam que un pare que, repetidament, té
una filla o un fill que ha entrat dins una xarxa d’explotació
sexual, se l’aparta de la família i el du a la tutela de l’IMAS,
quan tu el tens dins una institució i tens 16 casos, com que els
nins han de continuar dins aquella institució, a qui es lleva és
al responsable polític. I és així i no em mesclin ous i caragols,
parlam de menors i és la responsabilitat de tots arribar fins al
final.

Sra. Pons, vostè m’ha tret una notícia que va sortir al diari
Ara, jo la vaig llegir i me vaig informar d’aquest tema. Torn
repetir aquí, el nostre grup del Consell Insular de Mallorca, en
Llorenç Galmés, quan li diuen que hi haurà una comissió
d’investigació i que com a excusa, perquè hi sigui, s’ha de tirar
enrera, el primer que diu és no vetarem ningú i que es faci els
anys que facin falta. I qualcú que ara tal vegada és president o
presidenta, es va posar nerviós, perquè de cop i volta es torna
enrera i no es vol aquesta comissió d’investigació.

Per tant, torn repetir, que es faci, què volen amagar? Per
què no ha de venir la Sra. Fina Santiago una altra vegada? Jo
crec que tenim moltes preguntes per demanar-li, com també
hauria d’haver vengut aquí, perquè no vull entrar en batalles
amb els meus companys diputats, no és la meva manera de ser,
però pareix mentida Sra. Tur que digui que una compareixença
es tracta de fiscalitzar, hem d’arribar al final del per què ha
passat el que ha passat, i si no és ell  que tenia la
responsabilitat i era un altre, doncs que fos l’altre, però s’ha
d’arribar al final, només faltaria que nosaltres no ho puguem
fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per part d’Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa tan sols 15 dies que va
comparèixer la consellera en aquesta mateixa cambra, per
donar totes les explicacions, Sra. Ribas, quasi totes, quasi
totes les preguntes que vostè diu que li falten per conèixer les
va donar durant les 4 hores de compareixença. Li recomanaria
que es tornés llegir el Diari de Sessions i si n’hi ha qualcuna
que queda sense contestar, doncs la podem fer.

Fins ara des que va sortir tot això, el 28 de gener va
comparèixer la consellera Fina Santiago en aquesta seu
parlamentària, en el Consell Insular de Mallorca, el 31 de
gener, va comparèixer el Sr. Juan per donar absolutament totes
les explicacions. Avui mateix en el ple del consell també s’ha
fet la constitució o s’ha proposat fer allò de la comissió
d’experts

Aquest cas està en mans de les fiscalies. Parlam de
menors, parlam de menors, es vulneren els seus drets. Només
demano, per favor, que posem un poquet de sentit comú. No
he escoltat absolutament cap tipus de proposta per a realment
arribar fins al motiu real que està passant això, i és
simplement perquè persones adultes paguen per tenir sexe
amb menors d’edat; ni una sola proposta de camí realment
d’anar cap a aquesta finalització del problema.

Esperem i confiem que la Fiscalia, quan acabi d’investigar
fins al final tot el que ha passat, més les conclusions de la
comissió d’experts, més les compareixences que aquí i en el
Consell Insular de Mallorca es duguin a terme, esperem que
per fi puguem prendre mesures reals per intentar acabar amb
aquesta xacra social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Només he de dir, i no ha constat abans,
només ha constat que la intervenció i a la compareixença del
Sr. De Juan en el plenari del Consell de Mallorca per donar
explicacions hi havia només un grup parlamentari, el nostre
grup parlamentari, com que sí és ver que té interès i recull tota
la informació, vàrem ser presents, i ho sap la Sra. Garrido
perquè vàrem ser presents els dos grups parlamentaris, va ser
present la diputat Patricia Guasp i jo mateix. Per tant sí vaig
sentir tota la intervenció del Sr. Javier De Juan, i com que ens
varen semblar insuficients les explicacions que es varen donar,
i  a més a més qualque aportació de qualque associació  del
tercer sector que va comparèixer, entre elles una associació
d’antics joves que havien estat en situació de mesures judicials
en Es Pinaret, i com que avui el Consell de Mallorca ha
rebutjat la comissió d’investigació i ha proposat al darrer
moment, entrant, amb un instrument que li permet evidentment

el reglament del consell, a un despatx a posar una moció per
fer corró i evitar la comissió d’investigació que tres grups
parlamentaris, El Pi, PP i Ciutadans, havien proposat, nosaltres
demanam aquí el suport a les propostes de compareixença
d’una institució, d’una altra institució, perquè ens sembla que
els seus responsables polítics no han donat totes les
explicacions precisament del que ha passat amb aquesta
situació de menors. Això per una banda.

Fa quinze dies la consellera va comparèixer, la consellera
Fina Santiago, fa quinze dies, i va donar unes explicacions,
evidentment. Tots tenim el Diari de Sessions i vàrem poder
interpel·lar. La consellera a una entrevista l’altre dia va dir que
compareixeria allà on se li demanés maldament se
sobreexposés, perquè trobava que s’havien de donar les
explicacions. Per tant havien d’haver donat suport a aquesta
petició implícita que la mateixa consellera ha fet, i que està
vetant l’equip de govern de la seva consellera. No sé quina
història hi deu haver entre PSIB-PSOE i MÉS, però la seva
consellera, i és una persona suficientment preparada per venir,
i a més amb la seva personalitat, que la conec fa molts d’anys,
no tendrà cap problema a venir, però l’estam vetant, l’estam
vetant.

És més, he de reconèixer que la consellera, quan va
comparèixer, va comparèixer aquí i va donar tota una
explicació del seu equip. Nosaltres a la comissió
d’investigació el que demanam és que precisament venguin els
que considerem que hagin d’aportar tot per resoldre i fer
propostes concretes, entre elles la directora gerent de la
Fundació Institut Estel, igual que la directora insular del
Consell de Mallorca, perquè són els primers que treballen
amb els educadors i amb els mediadors que treballen amb els
joves. Per tant lògicament demanam que la consellera
comparegui de bell nou, perquè a més a més hi ha hagut més
informació arran del que ha passat, i crec que té una altra
oportunitat molt més gran per aportar moltíssima més
informació.

Sabem per què jo no demanaria ara mateix i votaria en
contra de la compareixença de la consellera Fina Santiago?,
perquè autoritzaríeu la comissió d’investigació; però és que no
donaria suport a cap, a cap ni una de les compareixences, hi
votaria en contra, perquè consider que la comissió
d’investigació, i perquè es diu comissió d’investigació, ens
permetria un format que venguin aquí fins i tot les entitats del
tercer sector que són col·laboradores i professionals de
treballar amb els menors; i el director de l’Oficina d’infància
i adolescència, que és un tècnic i professional i que té
moltíssima d’informació i moltíssimes propostes, i que va dir
a una altra entrevista a un mitjà de comunicació, va dir que els
protocols no havien funcionat suficientment i que s’hi havia de
treballar. Per això nosaltres des del primer moment vàrem
considerar que el format més adient era la comissió
d’investigació, però com que la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista evidentment va anunciar el vet a
aquesta proposta que va fer Ciutadans i que va dir que votaria
en contra, i això ho va dir la setmana passada, si un grup
parlamentari, el que sigui, el que sigui, dic, ens du aquí una
proposta de compareixença perquè almanco tenguem la
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possibilitat del que no ens permeten fer a la comissió
d’investigació, hi donarem suport, i no entrarem en un altre
àmbit institucional.

És que la comissió d’investigació permet que vengui aquí
qualsevol persona, independentment de l’àmbit i del càrrec,
qualsevol: del tercer sector, del sector social, del sector
empresarial, dels cossos i forces de seguretat de l’Estat..., qui
sigui. Ens ho poden denegar, evidentment, però ho permet la
petició. Per això demanàvem aquest format molt més ampli i
per això la setmana en el Parlament defensarem aquesta línia.

I el que demanam no és una rectificació, és una
reconsideració per part dels grups parlamentaris que no donen
suport avui a la petició de compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El P i
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Em torn remetre a les
argumentacions que he fet anteriorment. Crec que aquí ha
comparegut, ja ha comparegut; no perquè no m’interessi el que
m’hagi de dir la consellera Fina Santiago; la consellera Fina
Santiago va comparèixer aquí durant quatre hores, nosaltres
teníem moltes dades també recollides, hem visitat molts de
centres i també hem parlat amb molts de professionals
relacionats amb aquesta qüestió de menors. Alguns ens diuen,
com és el cas de la policia, i  de fet jo també ho he anat a
comprovar, que tu vas a l’estació intermodal i no hi ha 12
menors en pèl esperant ser prostituïdes, com en algunes
ocasions se’ns ha dit; em sap greu però és així. La policia
creiem que ha fet també la seva feina quan ha fet una denúncia
de violació i hi ha hagut set detinguts, la policia ha fet la seva
feina.

Creiem que l’IMAS fa el que pot amb els protocols que té
i el personal que té. Vull donar aquí almanco una carícia, si em
permeten dir-ho així, a les persones que fan feina amb menors,
aquests monitors que cobren 400 euros per estar allà no sé
quantes hores, i que estan fent la feina que els pertoca allà on
poden, i  que encara han de vigilar nins que de vegades són
conflictius i de vegades no. Nosaltres estam absolutament
d’acord amb la protecció d’aquests infants i per això no
contribuirem a un circ mediàtic.

Que ve na Fina Santiago. Sra. Ribas, llevo 35 años
viviendo de hacer preguntas y de hacer entrevistas; no me
diga que no se me ocurre nada que preguntar ni tengo
nada que preguntar a la Sra. Fina Santiago; seguramente
podría hacerle 55.533 preguntas i encara no les hauria
acabades, és a dir, preguntes, en tenc per fer; el que jo crec és
que no som davant una tessitura que la consellera hagi de venir

aquí una altra vegada a dir el mateix perquè nosaltres la
puguem de qualque manera, bé, posar en evidència un poc més.

Ara, de què som partidaris?, d’una comissió d’investigació;
de què som partidaris?, de demanar dimissions, si pertoca,
d’això som partidaris. De tornar-la a tenir aquí, no. Ara, per
això he de votar en contra que vengui?, no; per això he de votar
a favor que vengui?, no!, m’abstendré que vengui, però si ve
tendré preguntes per fer, no passin pena.

Una altra cosa. Hi ha un tema aquí que no ha sortit.
Nosaltres som el Parlament de les Illes Balears, hauríem tal
vegada de començar a investigar què passa a Menorca, què
passa a Eivissa o què passa a Formentera? Aquesta és una
pilota o un meló que no hem obert, però alerta si el començam
a obrir; és a dir, si pensam en els menors no només hem de
pensar en aquestes quinze nines i un nin, hem de pensar en tots
els menors que tenim a les nostres illes, i a partir d’aquí
potser la nostra reflexió seria una altra. Ho dic perquè no fem
demagògia, però és vera que aquests setze..., aquests setze
temes els explotam d’una manera que és que no queda ni suc,
no queda ni una gota de suc d’aquesta llimona.

I..., bé, idò, nosaltres també efectivament hem parlat amb
treballadors, amb treballadors de diferents centres, i estan
molt dolguts, perquè també s’està posant en evidència la seva
feina.

I, Sra. Duran, nosaltres també volíem que comparegués
Margalida Puigserver, si és a això que es referia, que és qui
era presidenta de l’IMAS la passada legislatura. Ho dic perquè
vostè ha dit que qualque presidenta d’ara tal vegada es va posar
nerviosa per rebostejar en el passat. És que nosaltres estaríem
d’acord a rebostejar en el passat, el que passa és que la
presidenta de l’IMAS també és vera que pertany al consell.
Tenim equips, o nosaltres tenim un equip de consellers i
conselleres al consell... Ja, ja ho sé, no la volen, però vull dir
que també nosaltres en seríem partidaris, no només parlam de
José Ramón Bauzá, ens agradaria que això..., no per treure els
colors a ningú sinó perquè s’arregli d’una vegada. Fins on hem
d’arribar?, fins al final. Ara, que comparegui la Sra. Fina
Santiago, que vengui, jo no... no, no passin pena que coses
tendré per contestar.

Així que què em demana que faci o què és el que vull fer,
és això el que se’m demana en aquest torn, idò m’abstindré
perquè ni a favor ni en contra, em sap greu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Jo tractaré de ser breu també perquè
crec que hem debatut ja bastant i finalment acabam donant
voltes sobre el mateix.
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En qualsevol cas, en relació amb aquesta darrera sol·licitud
de compareixença de la consellera m’agradaria fer alguns
aclariments, un és referit a les explicacions que donava la Sra.
Ribas en llegir... la normativa i citar alguns articles, i jo li he
de recordar que una cosa és el control administratiu que
lògicament, i com és normal i perquè a més ho diu així la llei,
fa el Govern de les Illes Balears respecte de les competències
que li són pròpies i  respecte de les feines que es fan als
consells insulars o alguna part de les feines que es fan als
consells insulars, i aquí parlam de control administratiu; però
una altra cosa és control polític i el control polític no el fa el
Govern de les Illes Balears sobre els consells insulars ni el fa
ni el farà, a veure si ho entenen, perquè crec que vostès no
acaben d’entendre... a veure, i puc entendre que no ho
entenguin perquè, és clar, el que defensen és la desaparició de
les autonomies, per tant, per la mateixa regla de tres
segurament també voldrien fer volar pels aires els consells
insulars, perquè també deuen ser “xiringuitos” prescindibles,
però per a les persones que hem exercit responsabilitats
polítics, com per exemple és el meu cas durant vuit anys,
comprendrà que no necessitat que vostè vengui a explicar-me
de què és competent un consell insular i de què no ho és.

I el que sí li puc dir és que el Govern de les Illes Balears
no exerceix control polític sobre els consells insulars, només
faltaria, només faltaria!, i no ho farà perquè vostès ho vulguin.
És que no ho pot fet, no ho farà. I no és així com funcionen les
coses.

I després, de control administratiu, en podem parlar tot el
que vulgui, a mi sobretot... evidentment d’acord amb aquelles
competències que són pròpies del Govern, perquè sobre
aquelles qüestions en què no té competència el Govern és el
Govern i els consells fan la seva feina i per això existeixen i
molt ha costat, molts anys de lluita ha costat que existissin.
Per tant, ja li dic jo que no els donarem el gust que els vegin
desaparèixer.

Dit això, segon punt i en resposta a la Sra. Durán, més que
resposta com a una observació, mirin, jo el que esperaria del
Partit Popular -i ara ho dic en positiu, eh?- davant una qüestió
tan sensible, tan recent en el sentit  que fa tan poc que han
sortit a la llum aquests fets, tornant a incidir en el fet que hi ha
una investigació de la Fiscalia en marxa, que la mateixa
Fiscalia es va ocupar de fer pública perquè ells mateixos varen
fer un comunitat on en feien ressò i tenint en compte que aquí
ha comparegut la consellera, fa quatre dies com aquell que diu,
que s’acaba de crear una comissió d’experts al Consell de
Mallorca que és el màxim responsable a l’hora de donar
explicacions, i tenint en compte que hi ha tot un procediment
d’investigació en marxa, no troben vostès que el més natural
seria per a aquell partit que aspira a ser l’oposició responsable
i amb alçada d’Estat, en comptes de criticar la presidenta del
Govern perquè ha anat a l’Índia, tal vegada..., i a més amb un to
que d’alguna manera denota menyspreeu cap a ella, no seria
més responsable donar-li suport? 

No seria més responsable dir: “miri mentre aquesta
qüestió no s’aclareixi nosaltres serem el partit de l’oposició
que es posa al capdavant en una línia responsable, oferim

suport al Govern per demanar davant Madrid tot el que faci
falta pel que fa a les accions que pertoquen a administracions
de l’Estat per donar solució a aquest tema i facem una
oposició responsable, i siguem un poc pacients, donem un
poquet de temps, donem un vot de confiança, no fotem tota
la... eh?, damunt el cap”, però no, no veig que vagin vostès per
aquí.

I és clar, jo pensava que el PP aniria per aquí sobretot
perquè vostès han tengut responsabilitat de govern molts
d’anys al Consell de Mallorca, al Govern de les Illes Balears,
algun dia probablement en tornaran a tenir, saben com de
complicades són les coses i en comptes d’això es dediquen a
fer una oposició crec que prou irresponsable, en aquest cas, i
sobretot prou alineada amb el seu màxim responsable polític
a Madrid, el Sr. Casado, que crec que molt poc té a veure amb
el tarannà balear, molt poc té a veure amb el tarannà balear. 

No, ho dic perquè no adoptin vostès les formes del Sr.
Casado, no segueixin vostès la línia, siguin responsables. Aquí
som poca gent, a Balears som quatre gats i una mona -som
quatre gats i una mona-, idò no tirin..., no tirin fems damunt el
Govern, o sigui, siguin pacients i ofereixin la seva
col·laboració i ajuda que estic segura que el Partit Popular si
vol treballar en positiu amb l’experiència de govern que té a
les diferents institucions de les Illes Balears pot fer una feina
molt més constructiva i pot posar una cara un poquet més
amable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, en relació amb la petició perquè la Sra. Fina Santiago
informi sobre la conducta sexual inapropiada d’educadors als
centres de menors del Govern de les Illes Balears, que aquest
és l’objecte, evidentment el Partit Popular al seu moment va
presentar aquesta compareixença també cosemblant i es va dur
a la diputació permanent i a la diputació permanent varen vota
que sí i la consellera va comparèixer i va donar les
explicacions i va explicar el que havien fet amb aquests
treballadors, que s’havia actuat de forma contundent i s’havien
acomiadat totes aquestes persones.

Per tant, entenem que aquest debat ja es va produir en
aquell moment i no donarem suport a aquest punt.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Passam a votació la
sol·licitud de compareixença RGE núm. 324/20.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Els resultats són 5  vots a favor, 7 vots en contra i 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Ho proposam? Queden dues sol·lic ituds de
compareixença, una de la directora de l’IB Dona, la Sra. Maria
Durán i Febrer, i una altra del Defensor del Menor, el Sr.
Serafín Carballo, que si sembla bé a tots els grups polítics o
grups parlamentaris es podria ajuntar tot dins un mateix debat,
no? Cap problema.

- RGE núm. 887/20, presentada pel G rup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.3), pel  procediment d’urgència, del Sr. Serafín
Carballo i  García, director de l’Oficina Balear de l a
Infància i l’Adolescència (OBIA), per tal que informi
sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació
sexual que afecten menors d’edat dependents de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Per tant, començam, en primer terme, la proposta o la
sol·licitud de compareixença per part d’El Pi Proposta per les
Illes de compareixença del Sr. Serafín Carballo, director de
l’Oficina balear de la Infància i Adolescència.

Per a la seva defensa El Pi té un temps de cinc minuts, té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Efectivament nosaltres demanam
aquesta compareixença d’aquesta figura del Sr. Serafín
Carballo, primer, perquè du molts d’anys fent feina amb
menors i segon perquè pensam que estant o  depenent del
Govern de les Illes Balears pensam que el Sr. Carballo pot
tenir una visió més global de la problemàtica que estam
tractant pel fet que efectivament és el Defensor del Menor i
a més és director de l’Oficina de la Infància i Adolescència,
gran coneixedor d’aquest tema.

Tot i això no intenta ser una lloança, això quan jo parlo
d’ell perquè també és una persona que en la seva gestió ha
rebut moltes lloances i també algunes crítiques. El que sí
pensam és que la figura del que ell representa pot tenir... ens
pot donar una mica de llum perquè pareix que estam enrocats
que comparegui la presidenta de l’IMAS, que comparegui Fina
Santiago, que comparegui..., sempre anam allà mateix, és el
mateix rotlo. Jo crec que ell pot posar una mica de perspectiva
damunt aquesta qüestió.

Ell dur tres anys al capdavant de l’Oficina balear de
l’Infància i Adolescència, reconeix que s’han de revisar els
protocols, que jo crec que aquí és una mica el re d’on hem
d’anar, a revisar els protocols. Els protocols s’han
d’actualitzar, no són suficients i ell... tal vegada volem que ens
expliqui exactament per què s’han de revisar, on pensa que
s’han de revisar, no com a dogma de fe, sinó com a un punt
més de visió és enllà del que puguin dir Fina Santiago, la
presidenta de l’IMAS i les diferents directores que avui s’han
demanat aquí com a compareixences.

També aconseguiríem o intentaríem saber què hem de fer
perquè els sistemes de protecció funcionin d’una manera
adequada. És el que volem treure també treure llum d’aquesta
qüestió . O sigui, està clar que no funcionen, no sabem si
aquesta coordinació falla quan surt de l’IMAS, quan la
denúncia arriba a Fiscalia, quan la Fiscalia ho diu a la policia,
quan la policia o el jutge diu que tomin aquell carrer on
prostitueixen les nines, és a dir, informació la tenen perquè la
tenim fins i tot nosaltres, no li ho diré, però sé carrer, número,
pis i bloc d’allà on aquestes nines fan a prostituir-se.

Però està clar que la consellera Fina Santiago la qual
demanen que comparegui no pot pegar una puntada a la porta,
com no la pot pegar un policia si no és per ordre judicial,
coses de caixó.

Per altra banda, vull recordar que hi ha 1.300 nins, com
deia, que estan a les xarxes públiques de protecció de menors
i per tant, hem de veure com estan establerts, què és allò que
falla, què és allò que funciona i fins on podem arribar.

Hi ha..., quan es tracta de nins conflictius, hi ha una Llei
Orgànica, 8/2015, que planteja una excepció en aquest sentit
per als menors amb problemes de comportament, però és clar
no sempre es pot arribar fins aquí i hi ha d’haver la voluntat
que s’arribi fins aquí, però no sabem si aquest..., a vegades no
es vol perquè aquests nins tenen dret a sortir perquè van a
l’institut, perquè estan estigmatitzats, etc. 

L’IMAS, bé, idò, cerca les seves solucions i nosaltres per
això pensam que la presència d’aquest director de l’Oficina
Balear de la Defensa del Menor és necessària per posar una
mica de llum. A tot això he de dir que em va preocupar una
mica quan el vaig sentir per la ràdio  i va dir: “nosotros
estamos preocupados por lo que está pasando”, bé, idò, 
miri, no se preocupe tanto y se ocupe un poco más. Així que
també per aquest motiu volem que ell vengui, no volem que
ningú estigui preocupat sinó que estigui ocupat a solucionar el
que viuen nins i nines de la nostra terra.

Per això, demanaria la compareixença d’una persona que
a més no ha comparegut, com és el cas de Serafín Carballo,
que és el director de l’Oficina del Menor.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn de fixació de
posicions dels grups de major a menor. Té la paraula la Sra.
Durán, per part del Grup Parlamentari Popular. Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, intentaré ser breu. Nosaltres
donarem suport, votarem a favor d’aquesta compareixença, ens
sembla necessari, ens sembla oportuna, oportuna i necessària,
creiem que pot donar una visió de quin és el procediment, de
quins són els protocols que s’han seguit o quines millores fins
i tot ell  considera que s’han d’afrontar de cara que aquests
casos no tornin a succeir. Em consta que cada vegada que tant
centres directament de l’IMAS com centres concertats que
tenen nines tutelades s’adonen de qualque cas d’explotació el
primer que fan és informar-lo i a partir d’aquí, doncs,
nosaltres volem saber tot el seguiment que es fa
posteriorment; si de cada un d’aquests casos s’informa a
Fiscalia, es fa una denúncia a policia, quin és tot el
procediment. Creiem que és necessari.

Hem llegit pels diaris també les declaracions, que ens
varen preocupar, de l’Oficina dels Drets del Menor, de l’any
2015 i 2016, el Sr. Tur, si no vaig equivocada, que deia que hi
va haver un repunt molt important a l’any 2016 i que es
queixava que tant Fiscalia com policia..., bé, deia fins i tot que
la policia se’n reia i més; són afirmacions que ens han semblat
molt greus. Per això, ens pareix que ara és important que el
director de l’oficina actual, el Sr. Serafín Carballo, ens doni la
seva visió.

Ara vull fer només un apunt, no vull entrar en polèmica ni
vull contestar perquè jo no he entrat a interpel·lar cap partit
polític, bé, li  agraesc els consells a la Sra. Tur de com, de
quina manera nosaltres hem de fer oposició, no hem de fer
oposició, però sí que li vull dir que des del mes de gener, des
del mes de gener que aquesta diputada se n’havia anat uns dies
de vacances i estava fora, doncs, a mi m’envien un WhatsApp,
on rebia la informació, m’envien un WhatsApp i el mateix dia
es varen fer tota una bateria de preguntes i de documentació,
si no vaig equivocada entre dia 13 i dia 18 de gener es varen
fer tota una bateria de preguntes, d’informació, de sol·licituds
i d’altres, per precisament tenir tota una sèrie d’informació
que ens donàs més llum sobre aquests terribles casos. 

La Sra. Pons deia, “ja no li podem treure el suc a aquests
casos”, no, és que no parlam d’això, del que es tracta és de
saber exactament, què ha estat el que ha passat? Quan és el
moment que s’adonen d’aquest repunt i d’aquesta cronificació,
d’aquest agreujament, des del precís moment que es creen les
meses de coordinació què és tot el que s’ha fet? Per on hem
fallat? Ho he dit abans, hi ha els centres, els centres s’han de
revisar, no ens serveix que ara es digui que ara farem un centre
nou, no, els centres s’han de revisar, quins són protocols? 

Els vull dir una cosa, aquesta diputada fa una sèrie de
mesos va presentar aquí una proposta, que es va aprovar per
unanimitat, sobre la tracta demanant al Govern de l’Estat una

llei integral sobre la tracta. Jo ho vaig explicar i al final,
doncs, tots la varen votar a favor. Aquesta diputada ha presentat
ja sobre el tema dels nins una sèrie de PNL, una d’elles amb
tota una sèrie de mesures precisament per revisar els
protocols, revisar procediments terapèutics, revisar els
centres, posar doblers sobre la taula. 

He dit abans, tenim un pla autonòmic en contra de la
prostitució i en contra de l’explotació sexual a menors,
2.800.000 euros; hem demanat a veure què s’ha fet amb tots
aquests doblers. Hi ha un pacte d’Estat contra la violència de
gènere, han vengut a aquesta comunitat autònoma en els dos
darrers anys 4 milions d’euros anuals, hem demanat també què
s’ha fet i quin són els programes. Hem fet moltes propostes,
hem demanat una interpel·lació a la Sra. Fina Santiago que
després hi haurà una moció amb tota una sèrie d’apunts amb
mesures positives.

Què creim nosaltres? Que les compareixences, totes, són
necessàries perquè cada persona que ha de comparèixer ha de
donar la seva visió, el seu punt de vista; que una comissió
d’investigació és imprescindible, imprescindible. Sr. Gómez,
la comissió d’investigació del Parlament no és..., és
obligatòria, és obligatòria. Vull dir , una vegada es fa una
comissió d’investigació i s’aprova un pla de feina, s’aproven
unes compareixences i s’aprova un timing que serà tal, a la
persona que li arriba l’avís del Parlament ha de venir perquè
sinó l’aniran a cercar. Vull dir, després no ens poden que no
vendran, no, ha de venir, doncs, com va venir el Sr. Florentino
Pérez, com va venir..., com va comparèixer el Sr. Matas aquí
per tele i com va venir molta de gent. Vull dir, aquí han de
venir si hi ha una compareixença.

El que passa és que els partits que donen suport al Govern
tenen la paella pel mànec i així com el Partit Popular en el seu
moment a la comissió de Son Espases va dir, “aprovam el pla
de feina del PSOE”, vàrem aprovar el pla de feina del PSOE,
haguéssim pogut perfectament amb 35 diputats dir, “nosaltres
volem el nostre pla de feina i aquest persona, aquesta persona,
aquesta persona no vénen”, i no ho vàrem fer. Ara, tal vegada
sabem que els partits de l’esquerra votarien el seu propi pla de
feina, però ens és igual, creiem que també és necessari.

Per tant, donam suport a aquesta compareixença com
donarem suport a tota quanta iniciativa pugui donar llum, des
de la responsabilitat d’una oposició que nosaltres creiem que
ha de ser, doncs, responsable i que ha de mirar pel bé
d’aquests nins i nines de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part d’Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo trob que sí que seré molt
breu. Nosaltres estam en part prou d’acord amb l’exposició de
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motius pel motiu d’aquesta compareixença. Per tant, li
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, perdoni, president. Sí, estava un poc desubicat. La del
Sr. Carballo, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

No, perdó, perdó, sí, estam debatent, és a dir, abans he
proposat fer el debat conjunt de les dues compareixences que
faltaven, que era la Sra. Directora de l’Institut Balear de la
Dona, i vostè ha dit que no, i la del Partit Popular ha dit que
no. Per tant, es fa el debat i primer correspon al del Defensor
dels Menors, el Sr. Carballo.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El senyor d’Oficina d’Infància i Adolescència, sí, ara
estava desubicat, perfecte. Per tant, em centraré a la del Sr.
Serafí Carballo. Donarem suport, com no pot ser d’una altra
manera.

Entre altres coses, el meu grup parlamentari dilluns, com
sap aquest parlament perquè l’hem tramitat a través del
Parlament, fem una visita i una entrevista amb el Sr. Carballo
en la línia del que ens interessa i és no crear xous mediàtics ni
molt manco treure un profit de projecció d’imatge de les
actuacions del control parlamentari, que ens pertoca fer, sinó
conèixer els programes; però l’entorn de l’entrevista que
tendrem i la visita amb el Sr. Carballo és que ens pugui donar
a la seu que ell consideri, on ell ho consideri, la informació
que pertoqui sobre les preguntes que li farem, però sobretot
les seves recomanacions, perquè tenim informació només
envers la seva entrevista, per cert molt interessant i positiva,
ho dic sense cap ironia en el, crec que va ser, diari El Mundo.

A més, aquesta setmana visitarem, hem demanat entre
aquesta setmana i la següent, la visita als tres centres que són
responsabilitat del Govern de les Illes Balears per conèixer
realment i tenir la proximitat en l’entorn on es desenvolupa
l’estada, la tutela, la protecció d’aquests menors que hi ha amb
mesures judicials, nins i nines. 

Per tant, jo crec que no és que reforci més el meu
argument, és que és un itinerari, entenc jo, dins la línia de
treball que el meu grup parlamentari ha fet sobre tot aquest
tema i sobretot perquè, amb tot el respecte al seu grup
majoritari de l’oposició, en aquest parlament hi ha quatre
grups parlamentaris que formen part de l’oposició i cadascun
amb el seu estil, no estic fent al·lusions ara al que m’has

comentat abans, Marga Durán, sinó en el sentit que quan es
parla d’oposició precisament hi ha dos grups de l’oposició que
fan una visita conjunta a un centre. És a dir, precisament la fem
supòs que en la mateixa línia que allò que volem aportar és
aportar informació amb la idea de venir a comissió
d’investigació amb la major informació possible i amb la línia
constructiva d’aportar i treure unes conclusions.

Ja m’agradaria que es canviés aquest nom de comissió
d’investigació quan ha hagut de comparèixer a segons quins
llocs el Sr. Florentino Pérez per altres suposats delictes i tal.
Aquí la comissió aquesta era d’informació per millorar la
situació, que no es torni a repetir, però si se li diu com se li
diu en el Reglament, és el que hi ha.

Després, quant a la compareixença del Sr. Serafín Carballo
crec que és precisament una de les persones, perquè és expert,
que pot aportar molta informació. Ja que no es farà la
comissió d’investigació, almanco esper que els grups que
donen suport al Govern permetin la seva compareixença,
perquè és coneixedor dels protocols, es partícip de la
redacció d’aquests protocols, i és una persona que per la seva
experiència, precisament el que no es podrà aportar altre espai
de debat, ens ho pugui aportar aquell.

A la Sra. Fina Santiago m’hagués agradat demanar-li, i li ho
demanaré personalment amb un..., i esper que no hagi de fer
una proposició no de llei, que per exemple actualitzi l’enllaç
del portal del Govern de les Illes Balears, no per una qüestió
només de transparència en el que afecta l’Institut S’Estel, és
que no tenim ni el pla d’actuació d’enguany ni tenim la
memòria de 2018. 2018, memòria; pla d’actuació de l’Institut
S’Estel d’enguany. Li hem fet una proposta perquè es pengin,
no perquè pensem que amagui res, sinó perquè ens permetrà
tenir una informació i no haver de fer preguntes o un altre
tipus d’iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc 
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Me gustaría saber desde
cuando el hecho de que la Fiscalía investigue unos hechos nos
excluye al resto de las instituciones de investigarlos. Yo creo
que esto es un parlamento, nuestra función de control al
ejecutivo sigue vigente aunque la Fiscalía inicie actuaciones.
Por tanto no creo que debamos mezclar ambas cosas.

Nosotros no hemos solicitado que comparezca el director
general de la Infancia simplemente porque ya lo  había
solicitado El Pi, pero nos sumamos a la solicitud. No es
importante de quién parte la iniciativa, sino que comparezcan,
que comparezcan y nos expliquen cómo funcionan los
servicios. 
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Si hubiese voluntad política de crear una comisión de
investigación no sería necesario que dos de estos
responsables políticos compareciesen en esta comisión de
Asuntos Sociales. Ahora que se ha vetado la comparecencia
del presidente del IMAS y de la directora insular de la Infancia
espero al menos poder preguntar al Sr. Carballo cuál ha sido
su partic ipación en torno a este tema, máxime teniendo en
cuenta que la Ley de consejos insulares -y lo digo otra vez,
lástima que la Sra. Tur se haya ido, pero se lo quería volver a
repetir por tercera vez, por si no lo entiende- que la Ley de
consejos insulares atribuye al Gobierno de la comunidad
autónoma la supervisión de la actuación de los consejos
insulares no a nivel administrativo, no, no, atribuye la
supervisión de la actuación de los consejos insulares en la
gestión de las competencias transferidas, y podrá proponer al
Parlamento, en su caso, la adopción de las medidas que
considere necesarias. Es más, es que este Parlamento puede
tomar medidas sobre las competencias del consell a propuesta
de Gobierno. Por tanto, en fin, creo que estos argumentos,
vuelvo a repetir, caen por su propio peso.

También, además, resulta que la ley por la que se transfiere
al Consejo Insular de Mallorca, bueno, a los consells, la tutela
y el acogimiento de los menores, expresamente en el artículo
5 dice que se reserva los derechos a ejercer las acciones
legales que sean oportunas para la protección de los derechos
de los menores, y da la casualidad de que la protección de los
derechos de los menores recae en el director de la Infancia y
Juventud, que nombra la consejera de Asuntos Sociales, la Sra.
Fina Santiago, que tampoco va a volver a comparecer porque
lo han vetado ustedes en esta comisión.

Por tanto, si al menos podemos conseguir que venga el
director general de la Infancia y la Juventud ya será todo un
logro, le preguntaremos a él todo lo que les teníamos que
preguntar a los demás, con el inconveniente de que sólo
tendremos una versión de lo que ha ocurrido y no podremos
nunca saber qué es lo que dicen el resto, al menos en sede de
esta comisión de Asuntos Sociales, lo cual me parece muy
lamentable y muy triste.

Por tanto, nosotros votaremos a favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Jo, ajustant-me al punt que tractam
i que ara ens toca votar, diré que votarem que sí a la
compareixença del director de l’Oficina Balear de la Infància
i l’Adolescència, ja que es tracta d’un alt càrrec nomenat pel
Govern balear, i pensam que és adient sentir aquí, en aquesta
casa, l’òrgan que vetlla i promou la defensa dels drets dels
menors. Intentam ser coherents; igual que diem que cada
institució ha de cridar aquella gent de la qual és responsable,

nosaltres aquí hem de sentir un alt càrrec que ha estat nomenat
pel Govern balear.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 887/20, que presenta el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

Crec que és unanimitat, no és així? Queda per tant la
proposta aprovada per unanimitat.

- RGE núm. 1977/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (article 46.3), pel procediment
d’urgència, de la Sra. María Durán i Febrer, directora de
l’IB Dona, per tal que per tal de celebrar una sessió
i nfo r m at i va en rel aci ó  al  funci onament i
desenvolupament del Pla Autonòmic per a la lluita contra
el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i
l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears
2019-2022, així com les actuacions dutes a terme per l'IB
Dona en relació als casos d'abusos sexuals patits per
menors tutelats.

Passam a debatre ara la sol·licitud de compareixença que
formula el Grup Parlamentari Popular, de la Sra. Maria Durán,
que és la directora d’IB Dona, amb RGE núm. 1977/20. Per a
la seva defensa té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim
de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, aquest
pic. Bé, nosaltres demanam aquesta compareixença, la
compareixença de la directora de l’IB Dona, la Sra. Maria
Durán, primer de tot perquè no sabem què opina, no ha dit -jo
diria- ni “mu” des que s’han conegut els fets el passat gener,
que vàrem conèixer tots els fets; no hem sabut quines són les
actuacions que ha fet l’IB Dona, l’Institut Balear de la Dona
respecte de tots aquests casos. I m’explic.

Es va presentar el mes d’abril de l’any passat, el mes
d’abril de l’any 2019, el Pla autonòmic per a la lluita contra el
tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears 2019-2022, es
va presentar precisament per l’Institut Balear de la Dona. En
aquesta presentació en tot aquest pla hi havia tota una sèrie de
mesures, més de 60 mesures, encaminades a evitar, pal·liar,
acabar... tant amb l’explotació sexual com amb la prostitució,
un pla autonòmic que comptava, com va dir la presidenta
Francina Armengol quan es va presentar, amb un pressupost de
2.800.000 euros per fer tota una sèrie d’actuacions. Per tant,
nosaltres consideram oportú que vengui la directora.

Ens ha faltat, en tot aquest cas de nines explotades
sexualment, la implicació de... la implicació de col·lectius que
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defensen les dones i les nines; ens ha mancat; ens ha mancat
molta presència al carrer, ens han mancat declaracions... Sí
que és vera que el Lobby de Dones va dir que s’havien de
depurar responsabilitats i d’exigir responsabilitats, i que les
responsabilitats mai no s’havien d’amagar darrere d’un
protocol, i ho dic textual, el Lobby de Dones un primer dels
comunicats que va fer va ser aquest, que els protocols mai no
poden servir per amagar les responsabilitats, tant tècniques
com polítiques, per tant sí que és vera que agraesc que
almanco s’hagi sentit la veu del Lobby de Dones, i m’hagués
agradat sentir la veu de la directora de l’IB Dona, bàsicament
no només per veure quina és la seva visió com a directora de
l’Oficina de la Dona, sinó també sobre això que record, el
tema de les mesures que s’han posat damunt la taula.

Per tant demanaria a tots els partits polítics que hi votin a
favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Començam el torn de fixació
de posicions. En primer lloc intervé el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per un temps màxim de cinc minuts, la Sra.
Mayor té la paraula.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí que donarem nosaltres
també suport a aquesta sol·licitud de compareixença. A més
trobem que és molt adient. Si no vaig errada, com que jo
també som nova, la Sra. Maria Durán i Febrer és nova
d’aquesta legislatura, així que ho trobem molt adient que
vengui aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part de Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sens dubte crec que és conegut per part
dels grups parlamentaris la posició i el plantejament del Grup
Parlamentari Ciutadans sobre el tema de l’IB Dona, de la tasca
que fa, de la necessària tasca que fa i per descomptat, en tema
de menors i adolescents en situació d’allò que ha passat amb
una nina, amb una dona d’aquí el temps que sigui, que serà poc,
és imprescindible, sobretot per l’aportació, no tant pel seu
posicionament. A la directora de l’IB Dona la conec i sé
perfectament què pensarà i sé com ho dirà, amb un tarannà i
amb un to de veu molt pausat, molt tranquil, però molt
contundent. El que sí ens interessa a la compareixença són les
propostes que des de l’IBD es puguin fer per millorar i per
col·laborar amb la Direcció General d’Infància, Menors i
Joventut, així com amb els instituts que els pertoca.

La responsabilitat des del primer minut és la protecció,
però de l’acompanyament en les situacions de risc que puguin

tenir aquests joves en situació de vulnerabilitat. Per tant, en
allò que respecte  les nines, les joves i les dones, la seva
aportació i el seu posicionament entenem que és
imprescindible. Per tant, sí que demanarem que es doni suport
a la proposta que s’ha fet de compareixença de la directora de
l’IB Dona, una de les persones amb les que, juntament amb el
director de l’Oficina d’Infància i Adolescència, hauríem
demanat en aquesta comissió d’investigació per tal d’aclarir i
aportar la millora dels protocols, els itineraris i la
col·laboració institucional que és el que nosaltres preteníem.
I sense ocultar, que no ho he dit, que evidentment si es
desprenia, o es donava entendre en aquesta comissió
d’investigació que hi havia qualque responsabilitat política, la
substitució d’aquest gestor polític, perquè evidentment es
demostraria que no és el més adequat per estar al front de
qualsevol de les institucions. Però això com a conseqüència
de, no com a preliminar per a una comissió d’investigació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros creemos que el silencio
del Instituto Balear de la Mujer es bochornoso en este tema,
nosotros vemos que hay 15 niñas violadas, prostituidas y ni
una sola declaración pública, también hay un niño violado y
prostituido; claro, como el Instituto Balear de la Mujer no es
competente para proteger a varones, pues a lo mejor del niño
no tiene nada que decir, eso también es algo que se deberá
aclarar.

Pero en cualquier caso, si protegen a mujeres de delitos de
los que han sido víctimas, ¿por qué no ha salido a proteger y
a decir algo de estas 15 niñas? ¿Cuál es su plan de actuación
para protegerlas? De estas niñas y de este niño, ¿quién se está
ocupando de ellos ahora mismo para defender sus derechos,
ante la autoridad judicial que toque? ¿El Defensor del Menor
ha iniciado actuaciones? Porque las víctimas de delitos tienen
derecho a una responsabilidad civil, t ienen derecho a ser
indemnizados, a parte de que el que les ha prostituido pague su
pena, ellos tienen derecho a acciones civiles. ¿Alguien está
velando por el interés de estos niños y de estas niñas?

Estas son otras preguntas que también nos deberemos
hacer y que tenemos que estar vigilantes, dado que la
inoperancia, desde nuestro punto de vista, de los servicios que
protegían a estos menores, ha permitido que hayan sido
abusados, por lo menos 16 que sepamos, la prensa ha hablado
de algo que es generalizado. Bueno, pues a mi me gustaría
saber si ahora, además, se les sigue protegiendo o se sigue
haciendo como si esto no hubiera pasado, porque si no pasa...,
bueno, si la gente no se entera, parece que no ha pasado y
entonces no importa que actuemos.
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Yo creo que sueldo público se le paga a la gente para que
actúe y para que ejerza sus funciones. Y la dejación de
funciones es algo muy grave y más en esta situación. Yo creo
que las personas que tutelan a los menores son responsables
de lo que les pasa, tanto por acción como por omisión y no es
que lo crea yo, es que lo dicen las leyes. Y en este caso
alguien tiene que tener responsabilidad sobre lo que les ha
pasado a estas niñas y a este niño, a estas 16 que conocemos
y si hay más, pues a todos.

Por tanto, en fin, espero que venga esta mujer, la directora
del Institut Balear de la Dona y nos de su opinión y nos diga
cuáles son las actuaciones que está haciendo, si realmente está
haciendo algo para proteger a estas 15 niñas que ya nos han
confirmado que han sido violadas bajo la tutela del IMAS.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, Maria Durán és una
històrica del feminisme en aquesta terra, una advocada prou
compromesa, efectivament, ens agradarà saber què pensa en
relació amb aquesta qüestió.

I sobretot hi ha un tema que ens preocupa sobre aquestes
menors presumptament prostituïdes, que és el fet de menors
que capten a menors; és a dir, això és una de les preguntes que
li voldrem fer, perquè aquesta nina, segons el relat, segons la
denúncia que va fer, va ser captada per una amiga seva que
tenia gran ascendència moral i no ho sé, de personalitat sobre
ella, que la va fer anar allà on ella va trobar que havia d’anar,
fins que va arribar allà i li va tancar la porta, segons va explicar
la consellera i una denúncia que ens han contat. Diguem-ho
així.

I per tant, volem saber què passa en aquests casos, de
menors que capten a menors, perquè pensam que a les menors
que capten se’ls pot acusar, però també són víctimes, perquè
és una distorsió de la infantesa i de l’adolescència. Així que de
tot això voldríem parlar amb ella, amb la Sra. Durán, la nova
directora de l’Institut Balear de la Dona, que efectivament ja
és hora que comenci a comparèixer en aquest parlament.

Així que la nostra resposta o el nostre vot serà que sí a la
seva compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, poc més que sumar, nosaltres donarem suport a aquesta
petició perquè vengui la directora de l’IB Dona, doni les
explicacions pertinents i ens expliqui les estratègies tant per
prevenir o per actuar davant aquestes situacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votació la proposta o la
sol·licitud de compareixença per part del Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 1977/20, de la directora de l’Institut
Balear de la Dona, la Sra. Maria Durán i Febrer.

Vots a favor?

Crec que és unanimitat, no és vera?

Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença
per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes..., -encara no hem aixecat la
sessió eh?-, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Gràcies.
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