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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, diputats i diputades. Començam la sessió
d’avui. Correspon en primer terme demanar si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Antoni Fuster.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

1) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 3229/20, presentada per tres
diputats membres de l a Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular (article 46.3), de la Sra. Marta Carrió i Palou,
directora general d’Infància, Joventut i  Famílies, per tal
d’informar sobre la política general que desenvolupa i ha
desenvolupat la seva direcció general.

2) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 3230/20, presentada per tres
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular (article 46.3), de la Sra. Josefina Tur i  Marí,
directora de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel,
per tal que expliqui el treball desenvolupat en els centres
d’Es Pinaret, Es Fusteret i  Es Mussol.

Hi ha dos punt a l’ordre del dia, són dues sol·licituds de
compareixença, la RGE núm. 3229/20 i la 3230/20; una de la
Sra. Marta Carrió, directora general d’Infància, Joventut i
Famílies, per tal d’informar sobre la política general que
desenvolupa i ha desenvolupat la seva direcció general en
relació amb la infància, així com la coordinació duita a terme
amb les altres institucions; i  de la Sra. Josefina Tur Marí,
directora de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, per tal
que expliqui el treball desenvolupat en els centres Es Pinaret,
Es Fusteret i Es Mussol, les mesures de seguretat de què
disposen en relació amb les internes, així com els programes
terapèutics i de formació que desenvolupen els esmentats
centres.

Si us sembla bé, i tractant-se de dues persones referents a
una mateixa conselleria, podríem fer el debat de manera
conjunta allargant el temps, si a tothom li sembla bé: en lloc
de cinc minuts, deu minuts per grup parlamentari. Va bé?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, sí, va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, idò, per a la seva defensa, la representant
del grup proposant, del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán, té la paraula per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí que li demanaria que quan
dugui devers cinc minuts, per favor, avisi’m, perquè m’havia
preparat més o manco dues intervencions perquè consider que
s’han de fer peticions separades, per això les havíem fet
separades.

Bona tarda a totes, bona tarda a tots. Gràcies, Sr. President.
Bé, nosaltres hem demanat aquestes dues compareixences, i
primer explicaré els motius pels quals hem demanat la
compareixença de la directora general d’Infància i
Adolescència, i abans es deia directora general de Menors, la
Sra. Marta Carrió, perquè és l’encarregada, o en penja tot el
que és la coordinació institucional amb tots els consells
insulars. Aquests dies hem sentit per activa i per passiva la Sra.
Consellera Fina Santiago que diu que ella amb els nins tutelats
just té dues competències, una que és la formació i l’altra que
és la coordinació. Per tant l’encarregada, la línia directa que
seria l’encarregada de dur tota aquesta coordinació amb el
consell insular de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera entenem nosaltres que seria la directora general
d’infància i adolescència.

Dic això perquè l’any 2017 la consellera Catalina Cirer va
fer una pregunta a la presidenta de l’IMAS en aquell moment,
en el Consell Insular de Mallorca, la Sra. Margalida
Puigserver, i li va demanar sobre els casos de les menors
tutelades que pareixia, per una informació periodística d’El
Mundo, que havien estat explotades sexualment. En aquell
moment i en contestació a la Sra. Cirer la Sra. Margalida
Puigserver va dir que s’havia constituït l’any 2017 una mesa de
coordinació que es reunia gairebé cada dos mesos, es reunia
de manera bimensual, amb la Direcció  General de Menors.
Per això nosaltres sempre hem dit que des del primer
moment, des de l’any 2017, la conselleria, a través de la
Direcció General de Menors, tenia informació de tots aquells
informes que feien els educadors tant de centres propis de
l’IMAS com de centres concertats de l’IMAS, informació que
es basava en el nombre de fugues que tenien les nines o els
nins tutelats a les instal·lacions de l’IMAS, de les sortides no
autoritzades o de sortides autoritzades que després acabaven
en no retorns. I després hi havia unes anotacions, que era quan
tenien qualque tipus d’indici que venien amb qualque tipus
d’objecte que anteriorment no tenien i veien que havien
tengut... fons directes a uns recursos que pensaven que eren a
causa d’una explotació sexual a aquestes nines. Estam parlant
de nines d’entre 13 i 18 anys.

Per tant, nosaltres volem saber, a través d’aquestes meses
de coordinació, quines varen ser les mesures que es varen
prendre, perquè estam parlant de més de tres anys que no
sabem si de manera bimensual o no, només tenim la
informació que ens va donar la Sra. Margalida Puigserver en
aquell moment, s’han anat reunint. Per tant nosaltres
consideram que s’haurien d’haver pres unes mesures que
haurien d’haver anat donant un resultat, com són la revisió dels
protocols, la revisió dels procediments i dels processos
terapèutics que se’ls feien a aquestes nines una vegada se’ls
havia detectat; de quina manera a aquestes nines, una vegada
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s’havien fugat i havien estat fugades una setmana, un mes,
quatre mesos, després reiteradament tornaven al mateix centre
allà on estaven elles i tornaven sistemàticament a fugar-se, no?
Per tant nosaltres volem saber quines són aquestes mesures
que s’han fet, i si també es varen revisar tots els protocols de
seguretat que es tenien tant als centres concertats de l’IMAS
com als centres propis de l’IMAS. Per això ens pareix
importantíssim.

També aquesta directora, la directora general d’Infància i
Adolescència, la Sra. Marta Carrió, és l’encarregada de vetllar
pel compliment d’una llei que es va fer la passada legislatura
i que nosaltres hi donam molta importància perquè hi vàrem
participar de manera molt activa, que és la Llei de drets a la
infància i a l’adolescència, la Llei 9/2019. Per tant aquesta llei
ens explica directament que tots com a societat tenim el deure
de denunciar qualsevol sospita de violència d’abús sexual,
d’agressió sexual, d’explotació sexual; concretament ho fa
l’artic le 35, a part que és una llei llarga i molt densa, i
nosaltres volem saber, perquè a més en aquesta llei fa falta
desenvolupar un reglament i una sèrie de plans, volem saber
com es troba aquesta llei ara, i en virtut d’aquesta llei la
directora general d’Infància i Adolescència com ha actuat.

M’entendran que és que no ens en podem desentendre. Si
volem des de l’oposició fer feina d’una manera constructiva
necessitam una informació de tot el que ha succeït, i si s’han
fet coses, com ens deia l’altre dia la consellera, hem de poder
tenir accés a aquestes coses que s’han fet.

Per tant ens pareix molt important que la directora general
d’Infància comparegui, i no entendríem que no fos així perquè
no té res a veure, en el nivell de detall que volem entrar a la
compareixença de la seva feina, de la seva feina, la seva
responsabilitat, amb les compareixences de la Sra. Fina
Santiago.

EL SR. PRESIDENT:

Duim cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Ara passaré -gràcies- passaré a defensar la
compareixença de la Sra. Fina Tur Marí, que és la directora de
la Fundació S'Estel. La Fundació S'Estel té sota la seva
responsabilitat les instal·lacions dels nins d’aquesta comunitat
autònoma que tenen la guarda i tenen mesures judicials. Es
Pinaret té interns que són nins; Es Fusteret té internes que són
nines; i Es Mussol té interns que no té en règim tancat sinó
que els té en règim semiobert.

El mes de setembre el Defensor del Poble va presentar un
informe sobre l’estat de tots els centres de menors amb
mesures judicials de tot l’Estat espanyol. Els centres de la
Fundació S'Estel, Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol, eren
dels més conflictius de tot Espanya. Jo vaig fer una pregunta
en el seu moment el mes de setembre a la Sra. Santiago i em
va dir que no era així; al final em vaig veure obligada a demanar
des de l’any 2015 fins a l’any 2019 tots els números, mes a

mes, ho vaig demanar mes a mes, totes les fugues, els no
retorns i les sortides no autoritzades que havien tengut els
nins. Al final la diferència del que deia el Defensor del Poble
amb la informació que em varen donar era d’una fuga més o
menys; el Defensor del Poble deia 15 i a mi me’n varen enviar
14; i de sortides no autoritzades o no retorns, n’hi havia 58 en
Es Pinaret. Ens pareixen massa.

Fa quinze dies s’ha aprovat, o tres setmanes, es va aprovar
un reglament nou del funcionament dels centres de la
Fundació S'Estel, i clar, li volem demanar per aquest nou
decret, i de quina manera ajudarà a acabar..., perquè tots, jo
crec que tots volem que hi hagi fuga zero com a molts..., jo
l’altre dia ho deia, de totes les comunitats autònomes n’hi ha
dotze que tenen fuga zero de menors amb mesures judicials.
Per tant crec que hem d’anar a aquest objectiu entre tots.

També hem de dir que... volia dir que vaig demanar una
informació, a veure quantes fugues o no-retorns hi havia hagut
des del mes d’octubre fins a dia 30 de gener d’enguany, i he de
dir que en Es Pinaret ja hi havia hagut 8 no-retorns, i en Es
Fusteret hi havia hagut 6 no retorns. Per tant moltes vegades
darrere d’aquests no-retorns ens trobam amb nous actes
delictius i darrere de cada fuga moltes vegades ens trobam
amb nous actes delictius, que la comunitat autònoma, la
Conselleria d’Afers Socials, tots i cada un de nosaltres som
responsables civils dels mals que puguin fer amb aquests no-
retorns aquests nins, a part de les conseqüències que puguin
dur. Per tant, crec importantíssim que vengui i  que ens
expliqui quines són les mesures.

Nosaltres he de dir que hem demanat totes les actes,
parlant amb el director general de Menors, hem demanat totes
les actes de les meses de coordinació que han tengut entre el
Consell Insular de Mallorca i no ens les han donades. I cada
vegada que hem demanat saber..., i dilluns que vàrem rebre una
informació que havíem demanat saber la quantitat de
denúncies a Fiscalia que s’havien posat, ens varen dir que no
ens havien pogut donar aquesta dada. A nosaltres ens sembla
perillós, perquè si aquí a la sala de plens, en aquest Parlament,
s’ha dit que cada una de les informacions, cada un dels
coneixements que hem tengut, que darrera una actuació hi ha
una explotació sexual, s’ha posat en mans de la Fiscalia i no
ens donen accés, no diem els de l’expedient, sinó que volem
saber el nombre de denúncies a Fiscalia i no ens ho donen,
això és un tema que ens preocupa i ens preocupa molt.

Creiem que són molt necessàries aquestes dues
compareixences, creiem que poden donar llum. Creiem que és
importantíssim que la directora de la Fundació S'Estel ens
expliqui quines mesures de seguretat s’han posat ara.
Nosaltres també tenim pensat que hi ha unes mesures de
control, perquè també ens preocupa molt un tema que aquí ens
va dir la consellera Fina Santiago, i s’ha de dir, quan parlam
d’explotació sexual pareix que només parlam de les nines i
dels nins tutelats, la Sra. Consellera Fina Santiago va
reconèixer que dins Es Pinaret tenen 6 nins que han estat
captadors de nines tutelades per explotació sexual i la
consellera va reconèixer que hi havia hagut 4 nines a Es
Fusteret que havien estat víctimes d’explotació sexual.

 



256 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 16 / 27 de febrer de 2020 

Per tant, per tot això creiem necessari que s’aprovin
aquestes dues compareixences. Moltes gràcies.

A més, una cosa, només una anotació, no entendríem que
no s’aprovessin perquè una de les excuses que ens varen posar
aquí per no aprovar les anteriors que havien demanat, era que
no tenien competències dins els consells insulars. No,
aquestes tenen competències directes amb el Govern de la
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara ve el torn de fixació de
posicions. Per part d’Unidas Podemos la Sra. Mayor té la
paraula, per un temps màxim de deu minuts. Recordin que hem
ajuntat les dues compareixences.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom.
Sincerament, Sra. Durán, estic un poc sorpresa, perquè el
motiu de la sol·licitud de la compareixença, tal qual diu és:
“per tal de celebrar una sessió informativa sobre la política
general que desenvolupa i ha desenvolupat la seva direcció
general, en relació amb la infància, així com la coordinació
duta a terme en altres institucions”. El que vostès exposen
aquí són uns fets molt concrets que no tenen res a veure amb
la sol·licitud en aquest cas de la compareixença. El que
nosaltres entenem en aquest cas és que el que es vol és
continuar fent, amb el motiu de l’exposició que ha dit la Sra.
Durán, és seguir el circ mediàtic que en aquest cas ens té
acostumats sobre aquest tema que està emprant tot el bloc de
la dreta.

Nosaltres des del nostre grup parlamentari, cenyint-nos a
les sol·licituds de compareixença que han sol·licitat tant de la
Sra. Marta Carrió Palou, com de la Sra. Josefina Tur Marí, que
és la de la Sra. Marí, per tal que expliqui el treball
desenvolupat en els centres d’Es Pinaret, Es Fusteret i Es
Mussol, les mesures de seguretat de què disposin en relació
als interns, així com els programes terapèutics i de formació
que desenvolupen els esmentats centres. En aquests dues
compareixences, tal i com es sol·licita votarem que sí.

El que no entenem i del que no volem formar part és del
circ mediàtic que es realitza en tot aquest tema, demanem per
favor un poquet de coherència. Aquest tema necessita especial
sensibilitat, així com respectar els processos judicials que es
fan. O sigui, demanem per favor que ens cenyim al que
vosaltres sol·liciteu.

I tornam reiterar com hem reiterat altres vegades i com
reiteram absolutament a totes les intervencions i com aquest
tema recau, que no estem posant el focus i per part d’alguns
partits polítics no es donen solucions, ni propostes, ni tan sols
de millora i de  coordinada per posar el focus allà on ha de ser,
que és als que empren el sexe i als que paguen perquè hi hagi
explotació infantil sexual. No ho esteu fent bé i necessitam

posar-nos tots d’acord per treballar i per acabar amb aquesta
xacra social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo la veritat és que volia fer una
intervenció en la línia de suportar la proposta de
compareixença, un poc reiterant la postura del meu grup
parlamentari, envers que ja que hi havia hagut el vet a la
comissió d’investigació, segons estableix com a un òrgan de
participació , de control al Govern i també d’informació
damunt fets  que són d’actualitat i molt greus, no ens ho
permeten segons..., acollir-nos a aquest espai que el
Reglament d’aquesta cambra fa, però, vist el que he sentit ,
quan es parla de..., atès que donam suport, es parla de la dreta
i es parla que fem circ mediàtic, jo no sé si els companys dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern quan parlen la
dreta a tota l’oposició, o quan parlen tal vegada de fer circ
mediàtic, també hi vinculen el meu grup parlamentari. Per tant,
com que no ho sé, la meva intervenció serà més en una línia de
denúncia i de reafirmació del que l’altre dia vàrem plantejar en
el ple.

A mi m’agradaria que no hagués de venir la directora de la
Fundació S’Estel, perquè hagi presentat abans la seva dimissió
i el seu càrrec a disposició com a mínim de la consellera, per
tant, esper que no hagi d’arribar a venir en aquesta
compareixença. Però si no ho ha fet, que és el mínim que ha
de fer un responsable polític d’un òrgan, d’una institució on
s’han produït greus situacions, on no s’ha informat a temps i
on es dóna suport a una comissió d’experts, donant tota la
responsabilitat, quan els mitjans de comunicació han donat a
conèixer a aquests grups parlamentaris el que ha passat, el
mínim que ha de fer un responsable polític és posar el seu
càrrec a disposició del seu superior. Com que nosaltres ja ho
vàrem manifestar en el plenari, tornam reiterar, tant de bo no
hagi de venir l’actual responsable polític directe de la
Fundació S’Estel.

No entraré en detalls del debat mediàtic que han donat els
mateixos portaveus de dos grups polítics sobre qui havia dit
una cosa i qui n’havia dita una altra i si realment a la comissió
d’investigació hi estàvem donant suport o no, no hi entraré.
Però ens hem assabentat pels mitjans de comunicació, no crec
que hagi fet circ mediàtic ni el Sr. Maties Vallès, amb el que
diu en aquest article d’opinió, no és qualsevol periodista, és el
Sr. Maties Vallès, dient la política de enjuague que fan els
grups que donen suport a aquest Govern, ho diuen diferents
opinions. No fem cap circ mediàtic, almanco el nostre grup
parlamentari.
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De fet, el meu grup parlamentari record que no havia
demanat cap dimissió, havia demanat una sèrie d’informacions
i havia demanat una comissió d’investigació, per a precisament
arran del que es pogués investigar i es pogués conèixer
d’aquesta comissió d’investigació, si cal, demanar
responsabilitats. Però el meu grup parlamentari, juntament
amb un altre grup, hem tengut iniciativa de visitar els centres
i conèixer la realitat i els puc assegurar que hi ha moltes coses
de què parlar de millores i necessitats d’aquests centres, on
les directrius, les ordres i els criteris de funcionament de
gestió pressupostària les duen els  responsables polítics
d’aquests centres. Encara són responsables polítics, no són
òrgans de funcionari, de (...) organigrama de l’administració.

Per tant, jo no tenc sorpresa perquè vengui aquí aquesta
proposta, evidentment així com està redactada no entenc
massa bé que se li demani el funcionament, no estam a
principi de legislatura, ni als objectius, sinó els fets greus que
han passat i es doni responsabilitat, que és el que nosaltres...,
si s’aprova, esper, com a mínim, ens donin l’oportunitat que
venguin aquí aquests dos alts càrrecs, puguin explicar.
Concretament, em cenyeix ara a la directora gerent de la
Fundació S’Estel, que crec que realment és la primera que ha
de donar explicacions.

La directora general d’Infància, Família i Joventut,
evidentment és membre del consell rector d’aquest institut i
d’aquesta fundació i, a més a més, té certa responsabilitat,
però jo vull que m’ho conti i que ens ho conti aquí, per això no
hem demanat la seva responsabilitat. I vàrem demanar la
responsabilitat de la consellera, precisament perquè no
enteníem com ella mateixa va oferir la seva total disponibilitat
de comparèixer en qualsevol moment i les vegades que feia
falta i va ser vetada. I com que ella mateixa va deixar que li
passés això, perquè hagués pogut demanar ella mateixa i instar
el Govern que es creàs la comissió d’investigació, no ens va
quedar més remei que en el moment de la seva compareixença
demanar la seva dimissió. Fins i tot el meu grup parlamentari
ha presentat la reprovació de la presidenta del Govern de les
Illes Balears sobre la gestió d’aquest tema concret, per acció
i per omissió en algunes coses.

Miri, la competència de la comunitat autònoma, perdoni,
la competència dels òrgans d’aquesta comunitat autònoma són
les que duen les propostes de reglament i els decrets. Com no
hem de demanar que vengui a aquesta cambra els qui duen la
planificació, l’ordenació i els qui fins i tot han dut el debat
perquè es creïn lleis que permetin els consells insulars o que
permetin desenvolupar un calendari de competències? És clar,
és que és el joc. I allò del Consell de Menorca? És que ha
passat en el Consell de Menorca, i  no sabem si han passat
altres coses. Per tant, aquest espai és un espai ample, un espai
ample perfectament reglat de com s’ha de gestionar una
comissió d’investigació, amb una mesa i amb un calendari i
amb una força majoritària que pot dir i crear un debat i dir, no,
aquest senyor no vendrà. És que tenen vostès la majoria a
aquesta comissió també, però no.

I record, record el debat intern que han tengut dos grups
sobre aquest tema, dos grups sobre aquest tema i crec que

malbé se’ls ha fet a algunes d’aquestes persones precisament
per no donar aquest espai. Les declaracions d’avui del Consell
de Mallorca, que és l’únic espai de comissió que parlarà sobre
aquest tema, són avui lamentables. Seriosament, per favor,
llegeixin vostès les declaracions d’un cinisme polític
impressionant, però impressionant. I ara només ens diuen el
sí mediàtic: “la oposición también puede beneficiarse de la
comisión de expertos porque éstos harán propuestas no
sólo de cara el presente sino de cara al futuro.” Escoltin,
escoltin, es posin en la situació dels grups de l’oposició, y se
ha quedado tan ancho. Una comissió que serà designada per
l’executiu del Consell, dirà tu sí, tu no. Ostres! Aquest és
l’espai que ens queda, és clar que hi donarem suport, i vull
pensar que per decència política i per transparència i
responsabilitat com a mínim tots els grups parlamentaris, com
varen fer l’altre dia amb el director de l’OBIA i amb la
directora de l’IB Dona, direm que sí. Permeti’ns almanco
interactuar amb el director; però els diré una altra cosa, és que
ja ho haurien d’haver fet per iniciativa, ja ho haurien de fer per
iniciativa dir, venc a aquesta cambra, deman al Govern que em
permeti comparèixer. 

“Sería un error que dimitiera porque tengo un papel en
la solución, en el problema no, en la solución, por tanto me
quedo.” La responsabilitat que podem donar a la societat, com
a mínim, és dimitir. Senyors, assumesc la meva
responsabilitat, s’esbrinarà el que s’hagi d’esbrinar, però
assumesc la meva responsabilitat. “No, yo soy parte de la
solución, del problema no”, el problema..., deu ser l’oposició
que fa circ el mediàtic. Increïble, de veritat, increïble.

M’agradaria que a aquestes comissions poguessin
comparèixer els directors editorials de segons quins mitjans
de comunicació i els diguem a la cara això, que s’ha fet un circ
mediàtic. Jo no he fet cap declaració ni he publicat cap tuit ni
cap conversa de menors, el meu grup parlamentari no ho ha
fet, s’han fet ressò els mitjans de comunicació de
declaracions de tothom supòs, però no només de l’oposició. 

Què em queda president? 

(Se sent de fons el Sr. President que diu: “dos minuts”)

Torn a reiterar, la nostra comissió d’investigació amb la
responsabilitat que pertoca, no sé si recordaran vostès la
nostra intervenció com a grup parlamentari sobre per què
demanàrem la comissió d’investigació, i varen fins i tot posar
condicions de responsabilitat d’aquest grup parlamentari. Si
nosaltres demanàvem dimissions abans de conclusions
d’aquesta comissió d’investigació, jo crec que vaig dir ben clar
el que assumiria, és que no ho he fet en cap moment, no ho he
fet en cap moment. Per tant, deman a tots els grups que donin
suport a que puguin comparèixer aquí els dos alts càrrecs per
contar-nos..., -no sé, Sra. Durán, si a vostè demanar-li totes les
(...), jo les tenc publicades, jo sé quines competències té,
quins són els seus programes, tot això està..., bé, no estava
publicat l’altre dia ni la memòria ni el projecte  ni el pla
d’actuació actual de la Fundació S’Estel, no era al portal de
transparència del Govern de les Illes Balears, li vàrem haver de
demanar nosaltres per escrit i instar que el publiqués, però
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vaja, sé que és una cosa que ens ho poden passar amb una
sol·licitud de documentació. 

Jo el que vull és que ens conti què ha passat? Aquestes
reunions de coordinació, és curiós, que almanco li diguin a
vostè, escolta, li enviaré la documentació, però que li diguin
que s’han fet set, és que no han dit que se n’hagi feta cap. Per
tant, s’oculta informació? No ho sé, però transparència zero,
transparència zero, ens assabentam de les declaracions per
atacs a l’oposició a través dels mitjans de comunicació. Això
són les declaracions que tenim. Em pareix una falta de
responsabilitat d’alguns gestors de la cosa pública que,
escoltin...

A mi em preocupa que hagin grups parlamentaris que donin
suport a dir que fem circ mediàtic l’oposició, ostres! L’altre
dia vàrem demanar la compareixença tots per unanimitat i no
hi va haver aquest debat, a mi em sorprèn. Jo entenc que vostè
digués, no, ja ha vengut la Sra. Santiago, que no vengui.
D’acord, ho vàrem assumir, però que ens treguin ara aquest
tipus de debat de bell nou només per al·lusions, com vostè ha
dit, o  de l’oposició, em pareix reprovable, em pareix
reprovable, i de bell nou i el to que hagi pogut posar deman
suport a aquest, nosaltres votarem a favor, però m’agradaria
que, com a mínim, a aquesta comissió fos per unanimitat la
compareixença dels dos alts càrrecs.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez Gordiola.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
diputat Sr. Ensenyat, per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet que obri...,
gràcies, Sra. Presidenta. Si m’ho permet, jo crec que tots, si
no tots la immensa majoria dels grups parlamentaris,
compartim un objectiu comú final, que es tracta de poder fer
un diagnòstic complet i transversal sobre quina és la realitat,
i especialment les mancances del sistema de protecció de
menors, que es depurin les responsabilitats que s’hagin de
depurar i, evidentment, tant tècniques com polítiques, si són
necessàries, però sobretot que d’aquest diagnòstic, d’aquesta
foto que tenguem sobre què és el que ha fallat, és a dir, quines
són aquelles mancances que té el sistema de protecció  de
menors a dia d’avui, d’aquí puguin sortir un conjunt
d’iniciatives que garanteixin un millor funcionament del servei
de protecció de menors.

Jo, francament, estic convençut que aquest és l’objectiu
final que tenen tots els partits polítics, i si no tots la immensa

majoria. Això, però, evidentment, crec que s’ha de tenir en
compte o hem de ser escrupolosos en tota una sèrie diríem de
qüestions. La primera, permeti’m, ha de ser a nivell
competencial, i em sap greu tal vegada ser redundant en
aquesta qüestió. Jo crec que protecció de menors és
competència exclusiva dels consells insulars, és a dir, de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, segons el
nostre Estatut d’Autonomia.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, Sra. Durán, ja em contestarà quan tengui el torn de
contestar-me. Si em permet que acabi la meva intervenció i
després ja podem discutir el que vostè consideri.

Una cosa és protecció  de menors i l’altra és el que
s’anomena justícia juvenil, és a dir, joves amb mesures de
llibertat vigilada, amb mesures d’internament, etc.. Aleshores,
els consells tenen la competència de protecció, els governs
tenen la competència de justícia juvenil. Jo crec que voler
tractar les dues coses de manera global, és a dir, posar-ho tot
dins un mateix sac és un error, és un error garrafal i ho és des
del punt de vista tècnic i  ho és des del punt de vista polític
també, sobretot de cara a aclarir a la ciutadania exactament què
és el que passa. Perquè un centre de protecció és una cosa
totalment diferent evidentment d’un centre d’internament o
d’un centre, per exemple, de medi obert on els joves amb
mesures judicials hi puguin anar a fer una sèrie d’hores, que no
té absolutament res, res a veure, tot i que puguin estar
relacionats a qualque moment. Ho dic perquè, és clar, si ho
posam tot dins un mateix sac, si ho tractam tot de la mateixa
manera, és a dir, generam aquesta confusió que no fa cap bé al
tractament diguem de la notícia.

Després crec que n’hi ha una altra que és el respecte
institucional. Crec que tots tenim, els partits que som dins
aquesta sala, tots tenim companys que fan feina dins el
Consell de Mallorca i crec que tots ho fan el millor que saben
i el millor que poden. Per tant, crec que hauríem de ser un poc
respectuosos també amb la feina que fan i amb els acords que
adopten, perquè supòs que és tan legítima la constitució del
Consell de Mallorca com ho pot ser la mateixa del Parlament
d’aquestes illes. 

Per tant, s i  allà han decidit que és l’administració
competent, que faran les coses d’una determinada manera,
crec que nosaltres hauríem de ser respectuosos amb aquests
acords, hi estiguin o no hi estiguem d’acord, però, en tot cas,
nosaltres no interferir o intentar no interferir en el
funcionament del Consell de Mallorca o del Consell de
Menorca, que es troba en una mateixa situació. És que si fos
d’altra manera crec que faríem un trist favor als nostres
companys de cada un dels nostres partits, a més i especialment
de menysvalorar la seva feina i sobretot la mateixa institució
com a tal, perquè moltes vegades sembla que nosaltres som el
germà gran i ells són els germans petits. Per tant, ells han
decidit una cosa, crec que hem de ser respectuosos amb el que
ells han decidit.

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 16 / 27 de febrer de 2020 259

Ahir mateix varen votar la compareixença del delegat del
Govern precisament per tota una sèrie de qüestions. El nostre
grup va votar en contra i precisament ho va fer no pensant que
el delegat del Govern no ha de comparèixer a donar
explicacions damunt què ha fet Fiscalia, què ha fet la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil, etc., que entenc que sí, però entenc
també que ho ha de fer a l’espai on toca que en aquest cas és
una comissió de feina que ha sortit entorn al Consell de
Mallorca o del Consell de Mallorca entorn de l’IMAS.

Ho dic perquè moltes vegades ens referim al Consell de
Mallorca i ho fem -com deia abans- com si parlàssim d’un
germà petit. Jo voldria saber què pensarien els diputats de
Menorca o d’Eivissa si el Parlament d’aquestes illes s’atrevís
a interferir dins el funcionament del Consell de Menorca o del
Consell d’Eivissa; en canvi del Consell de Mallorca sembla
que tot es pot qüestionar, que tot es pot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els preg silenci, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Crec, per tant, que s’ha d’exigir el mateix tractament de
cap al Consell de Mallorca i per ventura ara em pot més la part
d’antic president del Consell que per ventura la de diputat a dia
d’avui, però crec que en aquest sentit ens ho hauríem d’agafar
com un objectiu també.

Pel que fa a les compareixences demanades per part de la
directora general de Menors i de la gerent de la Fundació
S’Estel, jo francament crec que no diran res que no hagi pogut
dir ja la consellera les vegades que ha tengut la possibilitat
d’expressar-se públicament, és a dir..., tant quan va
comparèixer davant la Diputació Permanent com a les
diferents preguntes que se  li han formulat als plens del
Parlament com a la mateixa interpel·lació formulada al passat
ple de dimarts passat o  fins i tot davant una multitud de
preguntes amb resposta escrita que han formulat els diferents
grups de l’oposició, o fins i tot en una futura compareixença
de la consellera que està sol·licitada i que està pendent que es
pugui votar i on ella ja ha manifestat la voluntat de tornar
comparèixer, perquè així es va comprometre, que ella vendria
les vegades que se li demanassin. Per tant, està pendent
aquesta compareixença, no?

Dit això, crec que la voluntat de la comissió  és votar a
favor d’aquestes compareixences, evidentment no ens hi
oposarem, en defensa sobretot del principi de transparència i
també d’informació, malgrat que siguin unes compareixences
que entenem que puguin ser redundants perquè s’explicarà el
que ja s’ha explicat o el que ja pot explicar la mateixa
consellera a una futura compareixença.

Per tant, no ens oposarem a la voluntat que sembla
majoritària i el nostre vot serà l’abstenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros, nuestro grupo va a apoyar
estas dos iniciativas de comparecencia como cualquier otra
iniciativa que contribuya a aclarar los hechos macabros que
hemos conocido a través de la prensa, sobre los menores que
están tutelados por instituciones públicas y también los que
están en régimen de acogida en el Gobierno balear a través de
la Fundación S’Estel, que es la fundación que gestiona los
centros de reforma que tenemos en Baleares, Es Fusteret, Es
Pinaret i Es Mussol.

Ustedes han bloqueado la comisión de investigación y por
ese motivo, pues, nos obligan a tener que, los grupos que
queríamos esa comisión de investigación, iremos
solicitando..., esta vez ha sido el Grupo Popular, iremos
solicitando las comparecencias que consideremos oportunas
para aclararlo exactamente igual que las preguntas de control
al Gobierno, pues al final si no hemos podido establecer una
comisión de investigación con una hoja de ruta, con un
programa en el cual se acuerde quién va a comparecer allí,
pues al f inal lo que están haciendo ustedes es, si querían
taparlo, que es lo que parece, que querían tapar el problema,
no contribuyendo o bloqueando esta comisión de
investigación, pues lo que han hecho es todo lo contrario, el
efecto les ha salido... al revés.

Y al final lo que van a tener es, pues, que se va a agrandar
más por el hecho de que vamos a tener que estar invirtiendo
tiempo de las comisiones y de los plenos de este parlamento
en intentar esclarecer estos hechos que ustedes no nos han
dejado hacerlo con la herramienta que hubiese sido la normal
prevista en el Reglamento de esta cámara que es el
Reglamento del Parlamento de las Illes Balears. 

Por tanto, lo que queremos hacer es nuestra labor de
oposición y control al Gobierno, ni más ni menos, y más aun
en un caso como éste donde son las personas más
desfavorecidas, más necesitadas de protección las que han
sufrido estos hechos.

La directora general de la Infancia y Adolescencia, la Sra.
Carrió, bueno, está directamente relacionada con todo lo que
pasa en los centros de protección de menores tanto por las
competencias de la conselleria como por su participación en
la comisión de coordinación que se creó en el año 2017, y que
ya nos ha informado de ello la propia consejera en
comparecencia ante la Diputación Permanente.
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La Sra. Tur también está perfectamente justificado que
venga a comparecer para que le podamos preguntar sobre su
gestión al frente de la Fundación S’Estel dado que es su
responsabilidad la dirección de estos centros de reforma que
existen en nuestra comunidad autónoma.

Yo quería dirigirme especialmente a la representante de
Podemos que ha hablado antes, que nos ha comentado que,
bueno, que parece ser que ella considera o ellos consideran
que esta oposición pretende hacer un circo mediático. Ahora
resulta que ejercer la labor de control al Gobierno es un circo
mediático. ¿La separación de poderes es un circo mediático?
Claro, igual creerá usted que mejor estaríamos todos callados,
eso es lo que piensan los verdaderos fascistas, los que
detestan la separación de poderes. Se ve que a usted pues esto
no le gusta. Yo creo que más bien lo que se le ve a usted es el
plumero, y es aberrante escuchar a diputados de esta cámara
calificar de circo mediático a la realización de nuestra labor
como representantes públicos porque para eso nos han votado
los ciudadanos de estas islas.

¿Un circo mediático tratar de esclarecer lo que ha pasado
con niños que han sido víctimas de delito, cuando deberían
estar protegidos en los centros de protección de Baleares, que
precisamente se llaman centros de protección? És que es
paradójico, están en centros de protección y miren lo que les
ha pasado. Yo creo que, como mínimo, tendríamos que saber
cuál es el funcionamiento de estos centros y saber lo que está
pasando.

No sé cómo se atreven a acusarnos de absolutamente nada
después de haber obstruido una investigación que es necesaria
en esta cámara.

Les recuerdo que por muy autonomistas que sean ustedes
la legislación autonómica sale de aquí, no de los consejos.
Quien hace las leyes que se aplican en esta comunidad
autónoma y que afectan a los consejos es el Parlamento
balear, y esta es nuestra función también: legislar. 

Entiendo que están ustedes sometidos a la disciplina de
voto de sus respectivos partidos, pero es que encima de lo que
están haciendo, intentar darle vuelta, acusándonos de querer un
circo mediático, de verdad que es lamentable.

En cuanto al representante de MÉS, yo, por supuesto,
manifestar todo mi respeto, todo el respeto del mundo a los
trabajadores; yo he estado, he visitado un centro de menores
tutelados y he visto cómo trabajan, y ya comenté en su
momento que me parece que la labor que hacen es... bueno, es
admirable, pero mire, no inferir en el funcionamiento de los
centros que son competencia de los consejos es como
decirnos que nosotros no podemos legislar nada que afecte a
los consejos. Entonces es absurdo. 

Esto es el Parlamento de Baleares como decía antes y no
estamos interfiriendo en los consejos, lo que hacemos... no es
que interfiramos, es que deben someterse a la legislación que
emane de aquí. Por tanto, ya no es que interfiramos, es que es
mucho más lo que hace este parlamento en los consejos.

Entonces, hagan el favor de aparcar la demagogia, que me
da la sensación de que se quedan ustedes sin argumentos y
pretenden defender lo indefendible, y esta causa suya nosotros
creemos que no tiene defensa. Entonces, les solicitaría por
favor que dejen de obstruir la labor de este parlamento y de
intentar acusar a la oposición de algo que es rotundamente
falso.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres ja ho vàrem advertir, tant
a la consellera Fina Santiago com a vostès, els que conformen
el pacte de govern, que dir no a una comissió d’investigació
l’única cosa que fa és que els perseguirà tota la legislatura, és
a dir, era més fàcil dir que sí, beure’s aquest xarop amarg i
passar cap endavant, perquè pareix efectivament que amaguen
coses, que no volem dir que les amaguin, però és que tenim la
sensació que dient que no el que han fet ha estat una errada de
càlcul monumental. Haurien d’haver dit que sí, beure’s el
xarop i ja ho veurem més endavant.

Ara què passa? Que ja comencen a demanar dimissions,
efectivament, periodistes; comencen a demanar dimissions
molts de grups polítics. Nosaltres vàrem dir que sí a la
comissió d’investigació, no la vàrem demanar, però torn
repetir que si haguessin dit que sí hagués estat molt més fàcil
per a vostès, i que això encara no ha acabat i, per tant, pensam
que els pot sortir molt car i que els perseguirà to ta la
legislatura.

Dit això, nosaltres pensam que totes les compareixences
que no hagin vengut, tots aquells que no s’hagin explicat, tots
aquells que tenguin qualque cosa a aportar, benvinguts siguin;
per tant, ja anuncii aquí que direm que sí a les dues
compareixences, tant de Marta Carrió, directora general
d’Infància i Joventut, com de Fina Tur, directora de la
Fundació S’Estel. He de dir de totes maneres que hem visitat
Es Pinaret, hem visitat Es Mussol, i des d’aquí vull dir
chapeau! pels professionals que fan feina en aquests centres,
chapeau!, perquè ha de ser vocacional el que fan, perquè s’hi
entreguen en cos i ànima, perquè els sous que cobren no són
de l’altre món i perquè això ha de ser vocacional, perquè, si
no, no s’entén. Sabem posar límits, saben com ho han de fer,
no som el teu amic però podem negociar..., és a dir, tot això
efectivament han de ser grans professionals que ho puguin
tirar endavant. Per aquí el nostre reconeixement, perquè hem
de pensar que de rebot tot això que surt, tot això que fem,
també els afecta a ells d’una manera personal, que ens ho han
comunicat, que estan dolguts, que pensem que pels problemes
que tenen es qüestiona la seva feina, per tant, nosaltres aquí,
suport absolut.
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Pensam, a més a més, que aquestes compareixences són
bones per conèixer el funcionament de les institucions que
dirigeixen, per situar-nos en el context que suposa
l’administració autonòmica i així poder fer millor la nostra
tasca de control al Govern. El fet de fer visites, el fet que
vengués l’altre dia l’Institut Balear de la Dona, que vengués
Serafín Carballo, director de l’Oficina de Defensa del Menor,
que ara té un altre nom però és igual, és Defensa del Menor,
a nosaltres ens dóna perspectiva, ens dóna coneixement, ens
situa en aquest context de l’administració. Per tant pensam que
és bo que venguin.

Sr. Ensenyat, vostè ha dit que a priori no diran res de nou
aquells que compareguin. No ho sabem, no ho sabem; és que
això tampoc no em sembla adequat; què és això que no diran
res de nou? O sí. Potser no hem fet les preguntes adequades,
encara; potser és que podem fer més preguntes, i així tendrem
una visió global del que passa.

Del que tenim la sensació també és que el que tendrem
serà una comissió d’investigació per etapes, com que no l’han
volguda..., no l’han volguda de cop, idò la tendran per etapes i
seran preguntes, efectivament, de control al Govern en els
plens, seran a les comissions compareixences, i així de gota
en gota tendrem una comissió d’investigació, el que passa és
que no es dirà així. Jo sé que vostè va dir...; bé, és igual, no vull
parlar només amb vostè perquè és el president avui, que
sembla que l’acús, però bé, em referesc a tots els partits que
conformen el pacte, errada de càlcul, jo no vull dir que
amaguin i que s’ha fet molta feina, crec que se n’ha feta, però
pensam que de qualque manera s’han equivocat.

Efectivament, jo sí demanaria responsabilitats a tots els
diputats quan exercim el nostre dret a qüestionar el que fa el
Govern, per què? I m’explicaré, circ mediàtic, no sé si ho
podem dir així -Sr. Gómez no s’enfadi-, però de vegades
s’utilitza per tenir rèdit polític la figura... o  to t aquest
problema que passa, i no li ho dic a vostè concretament, però
hem d’anar molt alerta que això no passi, jo la primera; és a
dir, no facem espectacle, no allarguem l’agonia, aquests
infants tenen un passat que no voldríem per als nostres fills ni
per a nosaltres, perquè moltes vegades amb aquest passat que
han tengut estan condemnats a no tenir futur. Per tant, hem de
fer un exercici súper responsable com a diputats a l’hora de
qüestionar i demanar a l’administració i al Govern quina és la
feina que fan. Però alerta, no ens passem de la ratlla; facem les
preguntes que toquen amb la responsabilitat que toca.

I estic absolutament d’acord que aquestes nines i aquests
nins estan estigmatitzats, i a qui hem d’estigmatitzar és als
abusadors. En això també estic absolutament d’acord amb el
que ha dit la diputada de Podemos, com també ho hem dit en
altres intervencions referides a aquesta qüestió, els estigmes
han de caure sobre els abusadors; són a la nostra societat, tal
vegada els coneixem, són “puteros” que consumeixen i que
són violadors i abusadors de menors, això no ho hem de
tolerar. Jo proposaria tolerància zero cap a aquestes
actuacions, així com tenim tolerància zero cap al masclisme
o tenim tolerància zero cap al micromasclisme. Qualsevol
comentari d’aquesta “Lolita què guapa és”..., doncs l’hem de

recriminar, no ho hem de consentir, i crec que és tota la
societat que s’ho ha de fer mirar: els polítics, els diputats,
efectivament, nosaltres que és la nostra tasca de control, el
Govern i les administracions.

Després mirar, tal i com estan les coses, tan calenta com
està la societat en aquesta qüestió, si les competències són
d’uns o dels altres, a mi em sembla que ja no estam en aquest
nivell, respecte cap a les institucions, totes, però no estam en
aquest nivell; és a dir, hem d’estar vigilants, si no vigilen els
que vigilen ja vigilarem la resta, hem de vigilar tots. Jo crec
que hem d’estar in vigilando tant en els consells diferents, de
Mallorca, Menorca, Eivissa, el que vulgui, i també des del
Govern, pensam que és la nostra tasca també vigilar. 

I a més una altra errada de càlcul, per què va sortir la
consellera Santiago a explicar-se des del minut 1? Ella va
sortir a explicar-se. Hagués pogut dir “no, és que això és
competència de l’IMAS”, el primer dia, i haguéssim demanat
a l’IMAS i llavors haguéssim anat in crescendo, errada. Crec
que han comès dues errades que els fan mal i que n’hi faran.

Dit això... Ja està, de moment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula ara la Sra. Gamundí
per part del Grup Parlamentari Socialista, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, tal i com vàrem mantenir a la passada comissió sí ens
sembla adequat que compareguin tant la directora general de
Menorca com també la directora gerent de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, perquè entenem que és l’encarregada
de gestionar els centres educatius i en són competents totes
dues, tot i que no compartim els mateixos objectius que
determinats grups de l’oposició, que l’únic que cerquen és
bloquejar aquesta comissió quan ja tenen determinada la seva
postura, coneixedora pels mitjans de comunicació, i tenen la
sentència feta, convertint això en una plataforma per demanar
dimissions, malgrat donin les explicacions pertinents.

Nosaltres l’objectiu que perseguim és analitzar el que ha
passat i posar solucions respecte d’això d’un tema que s’ha
donat a conèixer tant a Mallorca com a Menorca que, per cert,
molt lleig que a l’Assemblea de batles que es va fer a Menorca
referent al tema de menors els representants del Partit
Popular s’aixecassin i se n’anassin just en demanar la dimissió
de l’actual consellera.

Parlam d’un tema molt sensible, d’un tema que, com vàreu
poder llegir a l’article d’El País d’aquest cap de setmana,
d’ahir mateix, perdonau, malauradament passa a tota Espanya
i al que es dediquen tant el Partit Popular com VOX és a
torpedinar els intents de voler cercar solucions, no deixant fer
feina i amb acusacions falses com les que varen fer en relació
amb l’expert que havia de coordinar la comissió d’experts en
el si del Consell Insular de Mallorca, en concret a l’IMAS.
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Evidentment, avui mateix es parla també de fer una
comissió de seguiment sobre aquest tema, on hi participaran
els grups polítics a través del consell rector de l’IMAS, que
evidentment podran comparèixer qui sigui necessari, i si
després d’aquestes intervencions que puguin fer els diferents
responsables s’han de determinar responsabilitats polítiques
es farà. 

S’han pres mesures d’urgència tant per part del Govern
com per part dels consells , però es necessita temps per
estructurar de bell nou aquest sistema de protecció infantil i
sobretot el que és necessita és que tots els implicats, que tots
els implicats facem feina de manera incansable i conjunta, per
recuperar la confiança i protegir el que més importa que és
l’interès superior del menor. Els socialistes sempre hem estat
al capdavant de les institucions, hem apostat pels serveis
socials i sempre hem invertit en temes socials i en concret en
temes de menors. I vull recordar que quan aquí hi va haver la
major crisis, de manera paradoxal, enlloc de posar més
recursos a disposició , el Partit Popular fou qui va fer més
retallades.

M’agradaria molt equivocar-me en relació amb l’actuació
de determinats grups de l’oposició, però molt em tem que així
no serà. Esperem que el seny retorni a aquesta cambra i que el
tema de menors sigui tractat amb el rigor i la serietat que es
mereixen.

I en relació amb les acusacions de feixistes, que hem
tengut per part de la representant de VOX, en relació que
nosaltres teníem la intenció de fer callar l’oposició, jo li vull
recordar que els grups que donam suport al Govern hem dit
que sí a la petició de compareixença de la conselleria, hem dit
que sí a la petició del director de Defensa del Dret dels
Menors, hem dit que sí a la petició de la directora de l’IB
Dona, hem dit que sí a les dues peticions d’avui, la directora
de Menors i també a la directora gerent de la Fundació Estel.
No hem volgut fer callar res. Per tant, l i deman que o les
retiri, o bé..., i molt manco quan dimarts que ve en el ple duis
una proposta de derogació de la Llei de memòria democràtica,
una llei impulsada la passada legislatura, allà on evidentment
va comptar amb una àmplia majoria i amb un ampli consens.

Per tant, per tot això, les diferents preguntes que s’han
respost, tant a nivell escrit, com a nivell oral, tant per part de
la presidenta, tant per part de la consellera, consideram que
sobre aquest tema es donen les explicacions pertinents i, com
he dit abans, i  vull acabar amb el que deia, necessitam
implicar-nos tots i donar solucions a aquest tema de forma
conjunta i esper que així sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Passam a votació.
Començam per la registre general d’entrada número tres mil
dos-cents...

Sí Sra. Durán?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, voldria fer només una anotació de mig
minut.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la faci...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Em dóna la paraula?

EL SR. PRESIDENT:

Sí li don.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, jo bona voluntat, m’han demanat que adjunti les dues
peticions, sabien que eren cinc i cinc minuts, sabia que a una
primera intervenció després no podria contestar una segona i
ho he acceptat. A la primera intervenció he intentat ser
constructiva, com ho he estat sempre i com jo crec que ho
hem fet tots els partits de l’oposició. I automàticament, cada
vegada que demanam una compareixença, una petició  de
documentació, una petició d’informació, o defensam una
comissió d’investigació, se’ns diu que fem un circ mediàtic.
Començam a estar cansats, començam a estar cansats.

Jo crec que és important, Sr. President, que també des de
la presidència d’aquesta comissió, cada vegada que es faci una
al·lusió a algun dels diputats d’aquí que fem circ mediàtic,
quan no ho hem fet, se’ls aturi els peus, perquè de veres que es
fa dur. Som davant un tema molt difícil, mai en cap moment,
a la meva intervenció d’avui he explicat el per què i
evidentment no he parlat de competències del consell, he
parlat just de les competències que tenen tant de coordinació
amb els consells la directora general, com de les funcions de
la directora de la Fundació S’Estel, i supòs que ho tenen
apuntat, o els ho envien des dels argumentaris dels seus partits
polítics, però per favor que vagin alerta, perquè el primer que
haurien d’haver fet, i ja ho vaig dir l’altre dia, era una comissió
d’investigació, si no s’hagués tengut res a tapar, tant en el
Consell Insular de Mallorca com aquí, perquè ja tenim casos
declarats a Menorca, era una comissió d’investigació en
aquesta cambra que és totalment competent aquesta cambra
per fer-la.

Per tant, moltes gràcies, Sr. President. Ara ja li dic, per
endavant, que mai més no acceptaré ajuntar dues
compareixences, o dues intervencions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passam a votar l’escrit RGE
núm. 3229/20.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí, el resultat és: 11 vots a favor, cap vot en contra i 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar l’escrit RGE núm.
3230/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

El resultat és: 11 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, s’aproven els dos escrits pels quals es
demana la compareixença tant de la Sra. Marta Carrió Palou
com de la Sra. Josefina Tur Marí.

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