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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. El primer punt de
l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 15564/20, presentada per  la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a matança de cabres a l'illot
d'Es Vedrà. 

Primera pregunta, RGE núm. 15564/20, ajornada a la sessió
anterior, relativa a matança de cabres a l'illot d'Es Vedrà, que
formula la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bon dia, senyors diputats, diputades. En primer lloc, dir que
estic contenta que els que estaven confinats siguin aquí i bé.

Sr. Conseller Mir: ¿Qué opinión le merece la matanza de
las cabras d'Es Vedrà?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra.
Marí, jo crec que aquesta és una de les actuacions més
importants que ha pogut dur la conselleria de Medi Ambient al
llarg dels darrers anys, pel que fa al control d’espècies
invasores i, en conseqüència també, en donar compliment a les
seves obligacions competencials, jurídiques i administratives
per garantir la conservació d’hàbitats protegits i, en aquest cas,
també d’espècies de flora i fauna endèmiques de l’illot d’Es
Vedrà.

   Moltes gràcies. 

 EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies. Bueno, mire, Sr. Mir, ya en 2016 actuaron ustedes
-los de MÉS per Mallorca o sea el Sr. Vidal- con total
impunidad, nocturnidad y alevosía en una matanza cruel de las
cabras d’Es Vedrà, cabras que según los archivos históricos ya
están allí desde el siglo XIII, es verdad que desaparecieron y se
reintrodujeron en 1992 para recuperar una tradición que era la
de los vedraners.

La verdad es que me pregunto, si han estado tanto tiempo
allí, en el islote, y la fauna y flora ha seguido, ¿por qué no dejar
las cosas como estaban? Ninguno de ustedes, los que toman
estas decisiones, son ibicencos, y no saben qué significa para

nosotros su existencia. Ni siquiera ha tenido el valor de tener en
cuenta ya no solo las casi 20.000 firmas que se les enviaron en
2016, tras la primera matanza, sino que además no han tenido
ni siquiera la delicadeza de recibir y tener en cuenta la
propuesta que se les hizo llegar desde los propios vedraners.
Sabe usted bien que existe un informe, un proyecto, un estudio,
hecho por la conselleria de Medio Ambiente, de 2014, donde
habla que es posible la coexistencia con un control. También
sabe que hay otro proyecto que habla de la posible salida de
estas cabras con vida. 

La verdad es que ni tan solo han querido esperar a ver cómo
se solucionaba la solicitud que habían hecho los vedraners para
tratar como BIC, que se había hecho al consejo insular. Son
ustedes unos cobardes, el placer de matar por matar. 

El Consell Insular de Ibiza se queda corto al hablar de
deslealtad. Hacen y deshacen ustedes a su antojo cuando es un
tema que afecta a la isla de Ibiza y a los ibicencos. ¿Les han
preguntado su opinión? No. Nos ningunean y se creen con el
poder de la verdad eterna. Son ustedes unos matancers.

Lo que nos gustaría saber también es qué opinan sus socios
de gobierno, los señores diputados de Podemos de esta sala, ya
que sus miembros en Ibiza hablan de insensibilidad por parte
de ustedes y, la verdad, me extraña porque cuando se hizo la
primera matanza ellos estaban gobernando en el consejo
insular. Luego nos hablan de serviolas enamoradas y cosas así. 

Son todos ustedes unos falsos, supongo que han esperado
ustedes a informar para que no vuelvan a verse las crueles
imágenes que se vieron en su momento, hace cuatro años, de
las cabras muertas en Es Vedrà. Yo me pregunto esta vez, las
han vuelto a dejar allí, ¿verdad?, que se pudran. Qué pena. Qué
crueles. 

Mucho hablar de medio ambiente, crisis climática, bienestar
animal..., pero son ustedes unos falsos, lo vuelvo a decir. Y no
me venga con los informes de los técnicos, que ya sé lo que me
va a decir, hablan de consenso y lo que hacen es un mero
atropello a los ibicencos, ni siquiera se atreven a dar la cara.
Siempre por la espalda y...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Marí, aquesta
conselleria sempre ha tengut tres premisses molt clares, i mai
no s’ha mogut d’aquesta postura. 

En primer lloc, que el Pla d’ordenació de recursos naturals
d’Es Vedrà prohibeix explícitament la introducció de cabres.
En segona instància, complir la seva obligació de garantir la
conservació dels hàbitats i de les espècies existents a l’illot. I
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en tercera instància, que les persones que participassin dins
aquesta encomana mai no podrien ser posades en perill. 

Miri, hem esperat més d’un any que aquesta qüestió es
resolgués dins l’àmbit judicial, que li he de recordar que s’ha
resolt en dues sentències fermes, avalant l’actuació de la
Conselleria de Medi Ambient. Hem esperat més d’un any a
rebre una proposta viable, per part del Consell Insular
d’Eivissa, després de terminis donats, que aquesta proposta -
com bé vostè coneix- no ha arribat. I estic content que vostè,
que és inspectora de Pesca i que coneix perfectament l’àmbit
competencial que té el consell insular en matèria de ramaderia,
em faci aquesta pregunta; perquè vostè sap que aquest no és un
problema logístic, era un problema sanitari, i el consell insular
no va tenir la capacitat de poder avalar una alternativa tècnica
viable complint amb tots els protocols de ramaderia.

Miri, Sra. Marí, vostès, eh?, que defensen la pràctica
esportiva de la caça o que defensen que els toros siguin festa
nacional i patrimoni cultural, per altra banda critiquen d’una
manera molt ferma una actuació que té com a únic objectiu la
conservació del nostre patrimoni natural i de la nostra
biodiversitat. Jo no sé quin interès té vostè ni el seu grup
parlamentari darrere d’aquesta qüestió, no sé quins interessos
hi ha ni quins favors deuen, el que sí sé és que una vegada més
demostren  -de nou- la seva incongruència i la seva manca de
coherència. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Permetin-me saludar al Sr. Mas, que
ens segueix en el plenari a través de videoconferència. 

I.2) Pregunta RGE núm. 15619/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pagament dels deutes
dels consells insulars. 

Segona pregunta RGE núm. 15619/20, relativa a pagament
dels deutes dels consells insulars, que formula el diputat Sr.
Maxo Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, la pregunta es muy
sencilla. El Govern debe, a título de bestretes, a Ibiza, unos 10
millones y medio de euros, y siete veces más al Consell de
Mallorca. Mi pregunta es ¿cuándo piensa el Govern pagar esa
deuda?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Benalal, bon dia, com bé sap el
sistema de bestretes es va dissenyar per compensar als consells
insulars quan encara no s’havia aprovat la llei definitiva de
finançament de consells insulars. El 2014 es va aprovar la llei
definitiva de finançament de consells insulars, que va ser molt
beneficiosa per als consells insulars però que no resolia el tema
de les bestretes del sistema de finançament. 

La passada legislatura es va idear un sistema de liquidació
d’aquestes bestretes del sistema de finançament i es va arribar
a un acord amb Menorca i es va firmar un protocol, i el
posterior conveni -ara vigent- amb Mallorca es va arribar a un
acord, es va signar un protocol, subjecte a disponibilitats
pressupostàries. A la pregunta que em va fer el Sr. Gómez l’any
passat, ja li vaig dir que la voluntat del Govern era respondre
a aquest protocol en funció de les disponibilitats
pressupostàries i arribar a la signatura d’un conveni.

Amb Eivissa la situació és diferent. Es va arribar a una
liquidació de 2 coma ..., no de 10!, sinó de 18 milions d’euros
dels quals ja se n’havien abonat 6, amb la qual cosa, pendents
de liquidació quedaven 2 milions d’euros, 2,45 milions d’euros.
El Consell d’Eivissa no va respondre de manera oficial a
aquesta liquidació i queda pendent aquesta qüestió per acabar
tots els tràmits administratius, però -com sempre- estarem al
costat dels consells insulars. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Consellera. Efectivamente, ha habido
negociaciones pues de reducción de montos por medio de
cálculos y cambios extraños de cálculo de montos, fue el caso
de Mallorca. También sé que efectivamente en Menorca, pues
aparentemente, se pagó el año pasado, a principios de este año,
pero sé que el caso de Ibiza pues se le ha pedido varias veces
y sé que, en estos momentos, el pleno del Consell d’Eivissa
pues debería estar haciendo una petición formal. A ver si de
parte del Govern tenemos un compromiso formal también para
liquidar estas deudas. 

Gracias, Sra. Consellera y Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera d’Hisenda. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Benalal, entenc la seva
preocupació pel consell insular, és una peça fonamental en
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arquitectura institucional d’aquesta comunitat autònoma. Hem
estat fent feina plegats durant aquesta pandèmia en qüestions de
protecció, de material sanitari, d’atenció als asimptomàtics i als
que necesitaven aïllament de les residències dels consells
insulars.

Els consells insulars han mantingut intactes els seus
ingressos, malgrat la caiguda d’ingressos de la mateixa
comunitat autònoma. També hem de dir que el sistema de
finançament dels consells insulars ha suposat un increment des
que es va aprovar d’un 62% dels ingressos dels consells
insulars, en concret 158 milions d’euros. També li vull dir que
a la Llei de pressupostos hi ha una disposició addicional perquè
puguin emprar amb més flexibilitat els recursos que vénen de
la comunitat autònoma i així fer un ús més precís de la seva
autonomia financera.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 15783/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a protocol de realització de
proves PCR a pacients ingressats a l’Hospital Son Espases.

Tercera pregunta, RGE núm. 15783/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 15627/20, relativa a protocol de
realització de proves PCR a pacients ingressats a l’hospital Son
Espases, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Gómez, hemos conocido que en el hospital de
referencia Son Espases no se han realizado PCR de COVID-19
a los pacientes que han ingresado en el hospital, tan sólo se
hacen tests de diagnóstico a quienes van a ser intervenidos
quirúrgicamente. 

Ante estos hechos que ponen en riesgo la salud del resto de
pacientes y del personal médico y sanitario, ¿podría indicarnos
cuál es el protocolo de admisión para los pacientes del hospital
de Son Espases y si dicho protocolo contempla la realización
de PCR de COVID-19?, ¿se ha estado incumpliendo dicho
protocolo o es sencillamente que el protocolo no recoge la
obligatoriedad de realizar PCR a todos los pacientes que
ingresan? Y si lo recoge, ¿por qué no se están haciendo estos
PCR?, ¿lo ocurrido a Son Espases ocurre también en el resto de
hospitales de las Islas?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Diputada. Va canviar vostè la seva pregunta per l’alarma social
generada quan..., bé, aquesta notícia es va publicar el dia d’ahir
a la pàgina 16 d’un diari. La portaveu del Govern, la Sra. Pilar
Costa, ho va explicar ahir després del Consell de Govern i el
que li he de dir a la seva pregunta és que tots els hospitals
públics fan PCR a dia d’avui, a dia d’avui a tots els pacients
nous que ingressen. Tots els hospitals tenen el mateix protocol
per a la seva realització. Per suposat, la seguretat dels ciutadans
està garantida així com la seguretat dels pacients i dels
professionals sanitaris. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Gómez, nuestro portavoz en el Consejo Insular de
Mallorca está ahora mismo confinado en su domicilio después
de haber compartido habitación en el hospital de Son Espases
con otro paciente que dio positivo en COVID-19 cuando le
hicieron la prueba porque iba a ser intervenido
quirúrgicamente. Lo peor del caso es que no se trata de un error
puntual sino que es el protocolo que se ha estado aplicando a
todos los pacientes que han ingresado en Son Espases. 

Estos hechos son de una temeridad y una negligencia por
parte del Servicio de Salud que usted dirige, y no lo decimos
sólo nosotros, lo dice todo el mundo, pero ¿sabe por qué lo
dice todo el mundo? Porque se han enterado gracias a que
VOX-Baleares lo denunció el domingo a las ocho de la mañana
enviando una nota de prensa, y todos los medios de
comunicación se hicieron eco de ello. Gracias a ello ahora
usted dice que rectifica, porque si no seguiríamos exactamente
igual. 

Usted debería haber venido hoy aquí a pedir disculpas y a
presentar su dimisión por estos gravísimos hechos que ponen
en peligro la salud y la vida de personas que son ingresadas en
un hospital público por presentar patologías diversas, que
conviven con pacientes con COVID-19 en la misma habitación
sin que se haya detectado porque no se les realiza una PCR
antes de ingresar. 

Esta gestión temeraria pone en peligro también la salud y la
vida de los propios sanitarios y del personal médico de nuestros
hospitales. Hace ya tiempo que debería usted haber dimitido,
no solamente por esto sino también por otros hechos
gravísimos de los que está siendo noticia su lamentable gestión
de la pandemia.

Pero desgraciadamente ya sabemos que este gobierno no
está a la altura, ni siquiera para reconocer sus culpas. Tampoco
espero que sea usted cesada por la Sra. Armengol, dado que
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ella misma es la primera que prefiere incumplir las normas que
ustedes imponen a los demás, saliendo a tomar copas fuera del
horario al que someten al resto. Aunque, Sra. Gómez, si le
quedase un mínimo de dignidad no esperaría a ser cesada,
dimitiría usted.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Una vegada més vostès practiquen
l’antipolítica i qüestionen la feina que fan els professionals
sanitaris. Els encanta qüestionar la feina que fan els
professionals sanitaris. No, jo no dictamin els protocols ni estic
a les portes de les urgències per decidir, per decidir a quin
pacient se li fa una prova, per a això tenim professionals
sanitaris que ho fan. 

Vostès sí que animen la gent a sortir al carrer a no complir
les normes, com fa el seu portaveu a La Rioja, per exemple,
que surti tothom al carrer a manifestar-se. Això és el que
haurien de fer vostès, demani al seu grup, demani al seu grup
que recomani a la ciutadania quedar-se a casa seva o com a
mínim complir les normes i així aniria bastant, bastant millor.

Des del mes de maig es va establir un protocol per fer PCR
a tots els pacients ingressats als hospitals públics. Les PCR
s’han fet als pacients que han ingressat per a una intervenció
quirúrgica, per a una prova invasiva o bé per a una..., sí, o una
dona embarassada o una dona en el moment del part, per
exemple. Pràcticament gairebé a tots els pacients.

Si per algun motiu justificat no se li ha fet, han omplert un
qüestionari assegurant que no havien tengut contacte amb les
persones, però ja li dic, són protocols sanitaris establerts pels
professionals sanitaris. Els ciutadans de les Illes Balears poden
estar tranquils, Sra. Diputada, hem fet més de 350.000 PCR i
som la cinquena comunitat autònoma d’aquest país amb més
proves PCR per mil habitants. 

Per tant, seguretat garantida i professionals excel·lents, que
l’únic que podem fer és agrair-los la seva feina. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 15630/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a vaga de metges a les Illes Balears. 

Quarta pregunta, RGE núm. 15630/20, relativa a vaga de
metges a les Illes Balears, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades, bon dia.
Sra. Consellera, li volia canviar la pregunta i li volia demanar
sobre les matances, que és una petició popular a tots els pobles
perquè passen pena; però bé, vàrem pensar que només teníem
dues preguntes i li faré la que li volia fer sobre la vaga.

La setmana passada vàrem tenir la primera aturada de
metges a la nostra comunitat, igual que a la resta de l’Estat, que
s’allargarà cada darrer dimarts de mes, fins que el ministre Illa
-comenten- accepti negociar amb ells. 

Segons el Sindicat de Metges hi va haver entre un 70 i un
80% de professionals que varen secundar la vaga; en canvi,
segons el servei de salut va ser aproximadament d’un 22%. 

Independentment del nombre exacte, els metges exigeixen
al president del Govern, Pedro Sánchez, que destini més diners
a rescatar la sanitat pública i sobretot que retirin el Reial decret
llei 29/2020, de 29 de setembre, que qualifiquen com el decret
de la infàmia, ja que permet la contractació de professionals
sense l’especialitat corresponent amb el perill -diuen- que això
pot suposar per als pacients.

Per tant, Sra. Consellera, m’agradaria saber si vostè està
d’acord amb aquest Reial decret 29/2020 i com valora la valora
la vaga de metges que va començar dimarts passat a la nostra
comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. La vaga, com vostè sap, va ser
convocada a tot l’Estat, no només a les Illes Balears. Vàrem
complir amb la nostra obligació, que és decretar serveis
mínims, i evidentment estam d’acord amb la vaga en el sentit
que és un dret reconegut per la Constitució. 

Els motius dels organitzadors, és cert, és no estar d’acord
amb aquest reial decret llei que es va aprovar per part de
l’Estat, però permet diferents coses; per una banda, contractar
llicenciats en Medicina que han aprovat l’examen MIR, però no
han arribat a la nota de tall per accedir a l’especialitat.
Nosaltres en aquest sentit no tenim cap d’aquests professionals
contractats. Després, contractar professionals sanitaris que
tenen un títol d’especialista obtingut a un estat no membre de
la Unió Europea. I per una altra banda..., bé, bàsicament
aquestes dues coses. Permet el traspàs amb caràcter
excepcional i transitori també de persones d’atenció primària
a atenció hospitalària i d’atenció hospitalària a atenció
primària, però sempre amb caràcter excepcional i transitori. 

Les possibilitats de contractació d’aquests dos casos també
són excepcionals i transitoris per fer front a una pandèmia. I el

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015630


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 56 / 3 de novembre de 2020 3105

Govern d’Espanya pens que el que ha volgut és donar seguretat
jurídica a una situació que ja s’estava produint. Però primam en
aquest cas sempre l’assistència sanitària per damunt d’aquesta
situació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, crec que hi ha una sèrie
de punts que s’haurien de tenir en compte perquè són
significatius que tenim un problema, i no només a les nostres
illes sinó a tot l’Estat. Tenim unes universitats de medicina de
primer nivell, es formen uns professionals fantàstics, la nostra
sanitat pública és magnífica. En canvi més de 17.000
professionals han sortit d’Espanya per fer feina a altres països.
En aquest cas és la primera vegada que es convoca a l’àmbit de
tot l’Estat en els darrers vint-i-cinc anys, i això ens ha de fer
pensar que qualque cosa no funciona.

Podríem parlar de molts d’aspectes, evidentment, que ho
demostren, però em vull centrar en la pregunta. Tenint en
compte que aquesta vaga està secundada, i així sortiren a la
roda de premsa de dia 23 d’octubre el Col·legi Oficial de
Metges, SIMEBAL, amb els sindicats nacionals i el suport del
(...) de la professió mèdica i de les principals associacions de
pacients, tots estan en contra d’aquest reial decret.

Ens agradaria saber -vostè ja ho ha comentat- quants de
professionals s’han contractat a la nostra comunitat arran de
l’aprovació d’aquest reial decret llei, i sobretot d’aquests
professionals sense l’especialitat que correspon. I m’agradaria
saber si ha tengut reunions amb SIMEBAL, perquè amb ells ha
de tractar el compromís, els ha d’escoltar, i sobretot (...).

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Miri, estic d’acord amb vostè que
s’ha de fer una reflexió i s’ha de crear un altre camí per garantir
tenir el nombre de professionals mèdics que necessiten totes les
comunitats autònomes, que necessita aquest país. En això s’està
fent feina des del ministeri, un grup de treball des de fa
aproximadament un any, i s’està veient de quina manera es
poden agilitar molts de tràmits, i també ser més flexibles amb
determinades formes de contractació, i crec que s’ha de fer
aquesta reflexió també del perquè alguns d’aquests
professionals, excel·lents, com vostè diu, surten a l’estranger.

Em vaig reunir amb SIMEBAL el divendres abans de la
vaga i vaig estar parlant amb ells. La nostra postura és que
entenem que el decret tracta de mesures excepcionals i
transitòries, o sigui, entenc que hi pugui haver altres motius,
però el que fa referència al decret és que són mesures
excepcionals i transitòries, i crec que efectivament s’ha de
dialogar i s’ha d’anar de la mà, i intentar evitar conflicte social
o vagues.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 15632/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans de gestió pesquera. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 15632/20, relativa a plans de
gestió pesquera, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Sra. de la Concha, ¿cree usted
necesarios los planes de gestión pesquera?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Si la pregunta es si creo necesarios los planes de gestión
pesquera, la respuesta obvia es desde luego.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias. Sra. de la Concha, son ustedes lo peor de lo peor.
Ahora me viene con que sí son importantes los planes de
gestión pesquera. ¿Me puede explicar entonces por qué usted
y todos los que forman parte de este gobierno votaron en contra
el pasado 22 de nuestra proposición de ley sobre la necesidad
de iniciar lo antes posible un plan de gestión pesquera para
Baleares?

(Alguns aplaudiments)

Son falsos e incompetentes. Los planes de gestión pesquera
son necesarios y urgentes para poder mantener la sostenibilidad
de nuestros caladeros y de nuestros pescadores locales. Desde
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la política pesquera común este es el camino que marcan, y
ustedes votaron en contra. ¿Qué hacen ustedes?, van y votan en
contra sólo porque es una proposición no de ley del Partido
Popular. Se han instalado ustedes en el no por el no. Espero
que los ciudadanos, y especialmente los pescadores, se den
cuenta y se lo hagan pagar.

Ya sé que la conselleria no tiene casi medios, pero este es
su trabajo, Sra. de la Concha, sacar a flote una conselleria que
es de las más castigadas de este gobierno. 

Para colmo encima me presentan ustedes otra PNL, otra
proposición no de ley, que se va a votar en breve, con una serie
de medidas que deberían ir incluidas dentro de este plan de
gestión que yo había presentado, no individualmente como lo
hacen ustedes. Es una absoluta contradicción lo que están
haciendo. 

La verdad es que encima cuando uno lee esta PNL se da
cuenta de que esta PNL ha sido escrita por un técnico de la
conselleria. No tienen vergüenza. En todos los años que llevo
de funcionaria, gobernara quien gobernara, en ningún caso se
me ha pedido hacer algo de este tipo. Los técnicos, Sra. de la
Concha, están para hacer su trabajo, no el suyo ni el de los
diputados. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Si no
tienen conocimiento del tema lean, informense y hagan su
trabajo, que para esto se les paga. De verdad, lo que han hecho
no lo entiendo y es infumable.

Señores del PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, hacen el
ridículo una y otra vez.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Entre la matanza con nocturnidad y alevosía de las cabras
de Es Vedrà, las serviolas enamoradas y su voto en contra de
un plan de gestión pesquera, está claro que ustedes, de
proteccionistas, no tienen nada. Pierden credibilidad.

¿Saben lo que les digo?, que sería mejor que se quedara en
su casa con un gin-tonic y dejase en paz a gente que sí quiere
proteger nuestros seres vivos y nuestro medio ambiente.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, diputada Marí. Mire, los planes de gestión de pesca
ni son algo fácil de elaborar ni rápido, que usted lo debe saber
súper bien, porque si miro cuántos planes de gestión de pesca
llevaron ustedes a cabo cuando tuvieron ocasión, cuando
estaban al frente de la Dirección General de Pesca, además
cuando estaban al frente del ministerio, compruebo que sabe

cuántos..., ¿sabe cuántos llevaron a cabo?, pues uno y
solamente uno, que, por cierto, bienvenido.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Me quedan tres años, señora. Entonces quizás usted, quizás
usted..., quizás usted, que demuestra interés constante y amor
por la pesca, tenga puestas sus esperanzas en esta conselleria
que ahora tengo el honor y la responsabilidad de dirigir.

Dicho esto paso a informarle del trabajo que estamos
haciendo y cómo lo estamos enfocando, y miro mis apuntes
porque no quiero que se me olvide ninguno. De momento
estamos en el plan de gestión de pesca de la lampuga, que será
ya una realidad en 2021 y que está muy avanzado. También
estamos trabajando en el plan de gestión de pesca de la gamba;
en el plan de gestión específico para el canal de Menorca; en el
plan de gestión para artes menores en la zona de la Serra de
Tramuntana; en el plan de gestión de la pesca de las Pitiüsas,
que espero que esto sea para usted una gran noticia, porque
usted sabe mejor que nadie en esta cámara, que es la persona
probablemente que más sabe de pesca en esta cámara, que los
planes de gestión llevan tiempo y deben acordarse con el
sector.

Luego me habla de nuestra posición en una votación de
comisión parlamentaria. Pero es que yo aquí le hablo como
miembro del ejecutivo, yo no soy parlamentaria, y como tal le
digo que lo que nos gustaría y lo que creemos primordial es que
desde Baleares pudiéramos controlar todas la aguas que rodean
el archipiélago, y que no existieran aguas exteriores, por
ejemplo dentro del canal de Menorca, cosa que carece por
completo de lógica, y en eso estamos trabajando.

En cuanto a los intereses de nuestros pescadores, creo que
es evidente, para quien nos mire sin gafas empañadas por
prejuicios, que los defendemos siempre y los defendemos ante
quien haga falta, y de hecho en el ministerio, durante la alarma
COVID, conseguimos que se reconociera la realidad balear y
gracias a eso conseguimos fondos adicionales.

Muchas gracias por su tan reiterado interés.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 15636/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de la
depuradora de Palma. 

Sisena pregunta, RGE núm. 15636/20, relativa a
finançament de la depuradora de Palma, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, diputades i diputats.
Considera el Govern que està garantit el finançament de la
depuradora de Palma per part de l’Estat en els pressuposts de
2021?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Durán, tot i que com vostè sap
aquesta no és una depuradora que gestioni el Govern de les
Illes Balears, tot i això el seu funcionament òbviament ens
preocupa i ens ocupa. El que li puc dir és que l’empresa pública
estatal Acuaes és la responsable de tirar endavant aquesta
depuradora, ja que va ser declarada d’interès general per part
de l’Estat i, per tant, és aquest qui l’ha d’executar. Sabem que
l’avantprojecte s’està tramitant d’una manera decidida i va
avançant, que ACUAES té un plurianual de l’any 2000 a l’any
2024, però certament li he de mostrar la meva decepció en
veure que en els pressuposts o l’avantprojecte de pressuposts
de l’Estat de cara a l’any 2021, no hi ha pressupostat cap euro
a aquest efecte, al·legant que les obres començaran l’any 2022
i que, per tant, ho pressupostaran en el seu moment.

Tot i això, també li he de dir que des de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori hem demanat al Ministeri de
Transició Ecològica que prevegi la possibilitat d’utilitzar els
fons de recuperació econòmica que vendran d’Europa per a què
l’Estat també aprofiti i pugui finançar aquesta obra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri Sr. Conseller, fins a dia d’avui l’únic partit polític que
ha fet qualque cosa per a la depuradora de Palma ha estat el
Partit Popular. L’any 2012 es va negociar amb Madrid la
incorporació del Pla d’infraestructures al ministeri, l’EDAR-II,
després evidentment es va sotmetre a informació pública, es va
tramitar davant la Comissió de Medi Ambient per a la seva
aprovació, una vegada triat l’emplaçament del solar es va
començar amb el procediment de modificació del Pla General,
que finalment es va aprovar dia 3 desembre de l’any del 2014,
l’any 2015 es varen comprar els solars. A partir d’aquí
l’Ajuntament de Palma no va reclamar més aquesta depuradora
i el que sí va fer va ser el Sr. Mariano Rajoy, que abans d’anar-
se’n dia 5 d’abril, va deixar adjudicada la redacció del projecte
d’ampliació de la depuradora del Coll d’En Rebassa...

(Alguns aplaudiments)

L’únic que havia de fer el Sr. Sánchez a partir de l’any 2018
era licitar la depuradora i ni tan sols ho varen fer. I aquest grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular va presentar per
dues vegades esmenes al pressupost de l’any 2017 i l’any 2018,
sap per què? Perquè el Govern de les Illes Balears finançàs el
dipòsit d’eliminació i el col·lector de Palma. 2017, 2018, sap
quan han començat les obres?, 2020.

L’any passat el Sr. Hila se’n va anar a Madrid per demanar
aquests doblers, aquest finançament, i va venir amb les mans
buides, varen dir que no tenían fondos para la financiación de
estas infraestructuras de Palma. Què vàrem fer nosaltres com
a Partit Popular? Vàrem presentar una proposta, una proposició
a l’Ajuntament de Palma, sap per què? Perquè reclaméssim des
de l’Ajuntament de Palma judicialment a l’Estat l’import
d’aquest depuradora. Sap què varen fer vostès, el partit MÉS,
Podemos i PSOE? Votar en contra, fa un any, Sr. Conseller.

Sap quina és, Sr. Conseller, l’única realitat del tema de la
depuradora? Jo li ho diré, que l’any 2021 hi ha zero euros, que
l’any 2022 no sabem si hi haurà pressuposts o no, perquè han
estat 2 anys a fer un pressupost i han posat en aquest pressupost
un plurianual que possiblement es faria a partir de l’any 2022.
L’únic cert és que l’ampliació de la depuradora no estarà feta
aquesta legislatura i sap què passarà? Que cada vegada que
caiguin dues o tres gotes, ens tancaran les platges i, com vostè
sap, la Sra. Neus Truyols està imputada per un possible delicte
mediambiental.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, a mi m’hauria
agradat sentir la seva característica vehemència quan el seu
partit governava no sols al Govern autonòmic sinó també al
Govern estatal. 

Ja vaig contestar fa uns mesos a una pregunta parlamentària
del seu partit, però li tornaré recordar perquè veig que s’ha
oblidat. Miri, dia 17 d’octubre de l’any 2014 el Sr. Pedro
Campaner, que era gerent d’EMAYA, del seu mateix partit
polític, va enviar una carta al Sr. Company, allà assegut, que
era en aquell moment conseller de Medi Ambient i Territori,
una carta de desesperació, on li demanava inversions
d’urgència a la depuradora de Palma perquè el seu
funcionament no anava bé. El resultat final de la legislatura va
ser zero euros d’inversió per part el Sr. Company en aquesta
depuradora...

(Remor de veus)

L’any 2015, quan nosaltres vàrem arribar al Govern, es va
fer una inversió directe de 2 milions d’euros per urgència per
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fer obres de reparació en aquesta depuradora. Enguany, en
aquesta legislatura, hem firmat un conveni de 90 milions
d’euros d’inversió amb EMAYA per millorar el sistema de
sanejament de la ciutat de Palma. Actualment hi ha 22,5
milions d’euros en execució per tal de millorar aquest sistema
de sanejament.

Per tant, Sra. Durán, que vostè vengui aquí a donar lliçons
de proteccionisme i de preocupació envers el sistema de
sanejament de la ciutat de Palma, me pareix com a mínim
ridícul i bastant deplorable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 15637/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reincorporació dels
professors de secundària de Menorca, sense els resultats de
la PCR. 

Setena pregunta, RGE núm. 15637/20, relativa a
reincorporació dels professors de secundària de Menorca, sense
els resultats de la PCR que formula la diputada Sra. Maria
Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 13
professors de l’Institut Josep Miquel Guàrdia i 23 del Pasqual
Calbó han hagut de fer classes sense conèixer els resultats dels
seus PCR, després d’un positiu a les aules on feien feina.

Sr. Conseller, per què als alumnes se’ls aplica una
quarantena de 10 dies i en canvi als professors se’ls exigeix la
reincorporació immediata? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies president, diputats, diputades, personal de la
cambra. Moltes gràcies, Sra. Pons, per la seva pregunta que me
possibilita aclarir algunes coses que m’ha plantejat. Primer de
tot, la preocupació que té aquest govern en temes de salut a les
escoles és total. La realitat demostra que l’escola funciona, que
l’escola resisteix, que els protocols s’estan aplicant de forma
adequada, que EduCOVID o la UVAC de Menorca estan
funcionant de forma adequada, que els serveis de prevenció
estan funcionant i donen la resposta que necessitam. Per tant,
les dades que hi ha en aquests moments demostren que s’estan
fent les coses bé.

Concretament, a un tema que vostè ha plantejat, el tema de
Guàrdia. Escolti, en aquest tema va ser el director que va donar
una relació de possibles contactes a la UVAC de Menorca i així
vàrem fer les PCR d’acord amb allò que diu la normativa
existent. Previs va considera que aquests contactes que va
donar el director d’aquest centre no responien a allò que és el
protocol, no eren contactes estrets. Això ho va dir Previs, no ho
va dir la Conselleria d’Educació. La Conselleria d’Educació no
entra en aquestes qüestions de caràcter sanitari, i així i tot es
varen fer les PCR i Previs ... i la UVAC va donar la informació
al director del centre, dient que tots eren negatius i a tots els
professors se’ls va informar de la PCR d’aquesta conclusió,
excepte a 2 perquè tenien el mòbil amb el número equivocat.
Però el director del centre tenia clar que eren totalment
negatives les PCR que s’havien fet.

Per tant, nosaltres com a Conselleria d’Educació no tenim
cap tipus (...) en aquesta qüestió, però valoram i avalam de
forma clara la feina que estan fent des d’EduCOVID, des de la
UVAC, des dels serveis de prevenció, des de Previs, que està
demostrat que funcionen. 

Hi ha una dada importantíssima, dins els centres no hi ha
transmissió. Els casos que hi ha vénen de fora. Això demostra
que les coses estan funcionant i seria interessant que deixessin
de fer molta alarma social, que és allò que més els agrada a
vostès. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. March, no desviï
l’atenció, els professors han contactat amb el Partit Popular de
Menorca, per tant, no desviï l’atenció.

Miri, Sr. Conseller, dia 9 de setembre, el president del Partit
Popular de Balears va tornar reclamar a la Sra. Armengol
proves PCR per a tot el personal docent, sanitaris i forces de
seguretat, ho van incomplir. Ara ens trobam amb dos casos a
instituts de Menorca, que constaten la irresponsabilitat amb què
el Govern del PSOE actua a les nostres escoles. Aquesta
incoherència confirma que per a la Sra. Armengol hi ha
contagiats de primera, als quals se’ls fan dues PCR, i de
segona, mestres obligats a tornar a les aules sense saber si han
donat positiu o negatiu. A Menorca diferents professors -i vostè
ho sap, Sr. Conseller- s’han negat a reincorporar-se mentre no
tinguessin el resultat definitiu. 

Miri, Sr. Conseller, entre el que diu vostè i el que denuncien
els mestres, sempre creuré els professionals de la docència,
perquè vostè, Sr. Conseller, forma part d’un govern que ha
arruïnat la seva credibilitat amb incompliments i amb mentides;
un govern amb una presidenta que ha perdut la seva autoritat,
que ha deixat de ser exemplar i se’n va de copes i provoca la
desconfiança i el rebuig dels ciutadans.

Moltes gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Pons, la irresponsabilitat és
de vostès, digui’m exactament quants casos s’han produït dins
l’escola; l’escola ha funcionat de forma clara com a control i ha
resistit de forma clara; els protocols s’apliquen de forma
adequada, i això és el que vostè...

Vostès parlen d’un parell de casos que realment no
responen... -Sra. Pons, ja pot fer manades-, la realitat demostra
que l’escola es resisteix a la COVID, i les dades ho diuen.

No li comentaré a altres comunitats que realment...

(Es talla el micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 15638/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat dels estudiants
en els desplaçaments a la UIB.

Vuitena pregunta, RGE núm. 15638/20, relativa a seguretat
dels estudiants en els desplaçaments a la UIB, que formula la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Gómez, considera vostè que els
protocols de seguretat decretats pel seu mateix Govern
s’acompleixen en el transport públic de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta. Doncs, miri, li diré que els trens i els metros de
Serveis Ferroviaris de Mallorca han adoptat els protocols de
seguretat per garantir aquestes mesures d’higiene front a la
COVID-19; que el mateix ha succeït a l’Empresa Municipal de

Transports de Palma; que els protocols s’apliquen amb la
supervisió de la Direcció General de Salut Pública i que la
reducció dels aforaments estan contemplats al transport públic,
és una mesura que es contempla en funció del nivell de risc; i
que, per suposat, tenim en compte.

De moment, som la segona comunitat autònom en
incidència de l’Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Gómez, ha vengut qualque vegada en tren de Manacor
o de Sa Pobla fins a Palma? Ha anat vostè darrerament en
metro a la Universitat a una hora punta? Sap que el seu Govern
ha reduït les freqüències de transport a la Universitat i que en
lloc de passar cada vint minuts només passa el metro cada mitja
hora, cada trenta minuts?

Sap vostè que els joves de Noves Generacions del Partit
Popular estan cansats de rebre queixes per part dels estudiants
perquè no s’apliquen els protocols de seguretat?

Per què la reducció de freqüències de metro fa que els
vagons vagin saturats d’estudiants a uns moments de pandèmia
com el que vivim? Sap què és això, Sra. Gómez? Sap què és
això, consellera de Salut? Això és una foto d’ahir que circula
per les xarxes socials, que la fan circular els joves indignats. El
metro que agafen els joves per anar a classe a les vuit del matí,
al carrer Jacint Verdaguer, i encara hi pujava més gent!

Un servei públic que afecta joves que no tenen vehicle per
anar a la Universitat, que afecta també usuaris del campus i de
les activitats esportives, que afecta els treballadors que van a
Son Castelló i que vostès han retallat en el moment que més es
necessita, per raons sanitàries, Sra. Consellera de Salut.

No són vostès abanderats del transport públic i de
l’ecologia? Quina ecologia és aquesta, de pancarta?

Igual que a tot, donen vostès instruccions contradictòries
que ni acompleixen ni deixen acomplir, mentre l’estació està
plena de cartells de les emes, mans netes, dos metres de
distància i mascareta, els vagons van estibats de gent que no pot
guardar la distància. Ben igual que tanquen la gent a ca seva i
després se’n van de copes en el temps lliure, Sra. Consellera.

Sra. Gómez, deixi’s de retallades sanitàries, deixi’s de
mentides i deixi’s de propaganda! Deixi’s de demanar disculpes
i assumeixin les seves responsabilitats i si estan esgotats se’n
vagin a ca seva! Però miri, torni posar el transport públic que
necessiten els joves, retornin a les freqüències de vint minuts,
que la gent jove i complidora necessita per anar a la Universitat
a fer feina, no per anar-se’n de marxa ni de gin-tònics.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que en propostes vostès
són exemplars. Hi ha menys alumnes a la Universitat de les
Illes, presencials a la Universitat de les Illes Balears, i
concretaré algunes de les mesures per si els interessen algunes
de les mesures que s’apliquen.

A l’àmbit de la neteja s’han ampliat els serveis de neteja per
a desinfecció dels vehicles, tant en acabar els torns com durant
el dia, quan s’acaba el servei.

A l’àmbit de les mesures de protecció personal, els serveis
de transports van ser uns dels primer en adoptar l’obligatorietat
de l’ús de la mascareta.

Als trens i metro s’ha reforçat el servei de seguretat per tal
que els usuaris acompleixin correctament la instrucció.

A la vegada s’han instal·lat dispensador d’hidrogel a tots els
trens i a punts concrets de les estacions, també als autobusos de
l’EMT.

Quant als trens i metro, s’ha limitat al 50% l’ocupació de
les places per a viatgers drets per tal de garantir una correcta
distribució dels viatgers dins els vehicles.

Si tenen cap suggeriment, Sra. Diputada, facin-lo, facin-lo,
deixin de fer demagògia i facin propostes i ajudin els ciutadans
d’aquestes illes, que és el que esperen. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 15633/20, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a necessitat de policia local dels municipis.

Novena pregunta, RGE núm. 15633/20, relativa a necessitat
de policia local dels municipis, que formula el diputat Sr. José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Castro, ¿sabe cómo
solucionar ya el problema que sufren las plantillas de las
policías locales de los municipios de Baleares? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Camps. Bon dia a tothom.
Efectivamente, este es un tema del que venimos hablando desde
hace tiempo, tanto en sede parlamentaria como en las distintas
mesas y en las distintas reuniones que he tenido con los batles
y batlesses y con la FELIB, todos sabemos que es un problema
real, no lo vamos a negar, y es un problema complejo porque
requiere el concurso de otras administraciones públicas, como
usted sabe perfectamente: en primer lugar, los municipios, que
son los que tienen la competencia para convocar los procesos
de oposición o para (...); en segundo lugar, la competencia del
propio Govern balear que en ningún momento elude, que es la
coordinación en policía local; y, en tercer lugar, el Gobierno
central, porque usted sabe también que la ley Montoro es la raíz
del problema y la necesidad de eliminar las tasas de reposición.

Por tanto, nosotros, como ya le dije hace un mes, que usted
me hizo aproximadamente una pregunta similar, le dije en qué
estábamos trabajando y le dije que habíamos tenido una
reunión con la FELIB, el pasado 10 de septiembre, donde
habíamos decidido, conjuntamente con la FELIB, que teníamos
que hacer un diagnóstico real, municipio por municipio de cuál
es la situación, y los municipios están enviándonos las fichas,
prácticamente todos los municipios han enviado las fichas, y,
por eso, nos volvimos a reunir el 8 de octubre y tenemos una
siguiente reunión el próximo 11 de noviembre.

Este será el camino, Sr. Camps, pactar con la FELIB.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. L’exconsellera Cladera ens va
assegurar que era necessària la modificació del Decret llei de
coordinació de policies locals: “aquesta reforma és
transcendental, camina cap a la millora del servei públic i la
seguretat. Parlam d’un nou model policial, més proper a les
demandes de la ciutadania, clau per permetre l’estabilització de
les plantilles i regular-ne els sistemes d’accés.”

Ja ho veiem aquí tots, aquí, com pot apreciar, Sra.
Consellera, açò és la memòria de l’ISPIB, una part de la
memòria de l’ISPIB de l’any 2019, que van publicar sense fer
cap tipus de publicitat, perquè estic segur que deuen estar
avergonyits, hi ha més de 400 policies a totes les Balears que
es troben en disposició de poder entrar, entre 1 any i 2, a la
segona activitat, o poder-se jubilar. Per tant, el problema que
tenim a dia d’avui, més aquests 400 policies, açò se’ns
dispararà.

El Partit Popular, dia 14 d’octubre, va presentar una PNL
per resoldre aquesta situació, per ajudar el Govern. I què va fer
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el Govern? Va votar en contra. Açò és responsabilitat. Perquè
els ho diu la FELIB, els ho diuen els batles de tots els
municipis: han de contractar seguretat privada per poder donar
resposta a les seves necessitats de seguretat; els ho demana el
Partit Popular; els mitjans de comunicació es fan ressò
d’aquestes notícies. I què fan vostès? Vostès dediquen els seus
esforços a fer homenatges a persones condemnades per
assassinats, se’n van de festa fora d’horaris permesos...

(Remor de veus i petita cridòria)

... i el que, i el que, i el que diu el Partit Popular és...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. CAMPS I PONS:

... que vostès, vostès el que fan són retallades en formació...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

EL SR. CAMPS I PONS:

Com els vaig dir la setmana passada, vostè va mentir una
altra vegada més i ara li demostraré. Vostè ha retallat el 50% de
formació a les policies locals en plantilles a dia d’avui: a
Mallorca, de 14 en faran 11; a Menorca, de 9 en faran 3; a
Eivissa, de 7 en faran 2; i a Formentera, de 2 en faran 1. Per
tant, una retallada del 50%.

Sra. Consellera, vostè em va dir la setmana passada, que
Menorca havia fet 4 cursos, açò és la seva pàgina web de la
conselleria, de 4 cursos que tenia programats només n’ha fet 1.
Formentera, vostè va dir que havien fet 3 cursos, de 4 cursos
programats només n’han fet 1, estan anul·lats els altres 3.

Per tant, si vostè té un poquet de vergonya i per respecte als
voluntaris de Protecció Civil i a aquest Parlament, em
demanarà disculpes davant tothom.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Sr. Camps, es la segunda vez que usted
me dice que hacemos homenajes a asesinos, cada vez está usted
más cerca de la ultraderecha (...)

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... le pido respeto para los familiares de la víctimas que
murieron asesinados el año 41, y le pido, por favor, le pido, le
pido, que escuche, está colgado ahora mismo en la Ser, los
podcast de cómo fueron los juicios que hacía el franquismo a
Miguel Hernández, así, lea, escuche, aprenda y no falte al
respeto, por favor...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., se lo pido, que tenga un poco de respeto, porque los
juicios... con la dictadura franquista no se puede ser
equidistante, o se está con los fascistas o con los demócratas,
elija su bando.

Si quiere vamos a hablar de la policía local.

(Alguns aplaudiments)

Le he dicho, le pido también un poco de respeto al trabajo
que estamos haciendo con la FELIB, hemos tenido tres
reuniones en el último mes y medio, a usted ya sé que le parece
una pérdida de tiempo buscar consenso, hacer un análisis y un
diagnóstico de la situación, esa es su forma de gobernar, la
imposición y hacer chapuzas corriendo; la nuestra es: analizar
la realidad municipio por municipio, estudiar bien el
diagnóstico, plantear soluciones distintas porque cada
municipio tiene distintos problemas de policía local, y eso lo
dicen todos los alcaldes y batlesses y la FELIB, y pactar con la
FELIB, en la próxima reunión que tenemos el 11 de noviembre,
la propuesta que tenemos de modificación de la Ley de
coordinación de policías locales.

Hace referencia a la modificación que hizo la Sra. Cladera,
efectivamente, con su modificación se consiguió que salieran
525 plazas en procesos extraordinarios y 202 en procesos
ordinarios, 727 plazas, y eso es un éxito no de la conselleria,
sino también de los municipios, porque la única manera de salir
de este problema es trabajando junto, aunque a ustedes les
guste más la imposición.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 15634/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures del Reial Decret
Llei 29/2020.

Desena pregunta, RGE núm. 15634/20, relativa a mesures
del Reial Decret Llei 29/2020, que formula la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
El passat 27 d’octubre es va iniciar una vaga nacional de
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metges, amb l’objectiu d’enderrocar el Reial Decret Llei
29/2020.

Sra. Consellera, els professionals sanitaris es demanen si
vostè dóna suport a aquest decret o si té previst demanar la seva
retirada al ministre Illa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Ho he explicat abans a la Sra.
Sureda, Sra. Diputada, són mesures, parlam de mesures
excepcionals i transitòries. Vivim una pandèmia com mai no
s’havia viscut des de fa cent anys; és una situació totalment
distinta i també els ciutadans tenen un dret constitucional que
és el de la protecció de la salut, que es troba a l’article 43 de la
Constitució. Per tant, aquest dret també s’ha de garantir i per
poder garantir aquest dret es prenen mesures excepcionals i es
va fer aquest decret amb aquesta intenció, per poder donar
cobertura, no és un tema nou.

Algunes de les contractacions es fan en aquesta comunitat
autònoma, altres no, no hem contractat ningú sense especialitat,
amb el MIR aprovat, que és una de les possibilitats, no és el
cas; sí tenim gent estrangera, amb títols estrangers, especialistes
pendents d’homologació en el ministeri, però no és un tema
nou.

Ara sí, ho reiter, no han vengut per quedar-se aquestes
mesures, són excepcionals per a un moment de pandèmia que
vivim des de fa ja nou mesos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la Confederació
Estatal de Sindicats Metges afirma que aquest decret “es el
mayor atentado que se ha perpetrado a la sanidad pública, a
la seguridad de los pacientes y a los derechos de los
trabajadores.”

Exigirà al ministra Illa la retirada del decret de la infàmia,
sí o no? Fa 25 anys que no hi havia hagut una vaga general de
metges al nostre país i no va ser amb el Partit Popular; fa 25
anys, quan governava el Partit Socialista, ja sortiren els metges
a denunciar l’atac del seu partit a la sanitat. Avui, 25 anys
després, el seu govern ha tornat aconseguir que tots els
col·legis oficials i els sindicats de metges facin vaga.

El decret no beneficia els metges i tampoc no beneficia els
pacients, la situació a Balears a nivell d’Atenció Primària i
d’especialistes ja era desesperant abans de la pandèmia, quan
patíem un dèficit de més de 350 metges. La ràtio a les Illes
segueix essent de 1.760 usuaris per facultatiu, 400 més que la
mitjana nacional. Què pensa fer per millorar aquesta dada, que
és la pitjor a nivell estatal?

Pensa fer el que ja fa, pensa retallar un 2% i pagar menys
que a la resta d’Espanya? Què els metges doblin la feina fins a
col·lapsar o seguir contractant metges sense títol homologat?
Perquè ja en tenim 200 passant consultes sense tenir la titulació
homologada, Sra. Consellera.

Durant la pandèmia tot s’ha agreujat per la seva falta de
planificació, han tancat centres i unitats bàsiques de salut;
únicament atenen pacients telefònicament i no s’ofereix una
assistència de qualitat. Ens pot aclarir, dels 900 professionals
que ha contractat, quants són sanitaris i on els podem trobar?
Perquè els ciutadans estan desesperats, no saben com fer-ho per
poder veure un metge.

Sra. Consellera, demani al Sr. Illa la retirada del decret i
deixin d’utilitzar aquesta pandèmia per desmantellar i degradar
el sistema sanitari de Balears. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, per què no demana
vostè a les comunitats governades pel Partit Popular si
contracten o no aquests tipus de metge, Sra. Diputada?

(Remor de veus)

Perquè es dóna suport, s’ha donat suport des de totes les
comunitats autònomes, les governades pel Partit Popular també.
Què passa que tots els experts són sempre a l’oposició als
parlaments? Totes les persones que saben són a l’oposició, deu
ser una casualitat, passa per tot.

O sigui, jo el que sí li puc és que vivim, i li he dit abans, la
major crisi sanitària dels darrers cent anys i s’han de prendre
mesures excepcionals, i les coses no poden funcionar com
funcionaven fa nou mesos i ens adaptam molt bé.

I després, és curiós que ara es posin a la defensa dels
professionals sanitaris, quan varen governar vostès en varen fer
fora 1.400, senyora diputada. Què faríem ara si tenguéssim
1.400 professionals més? S’adona de com són les decisions?

Afortunadament, aquesta comunitat autònoma està
governada per uns partits que sí estimen els serveis públics, els
potencien i sí contractam 900 professionals més.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 15635/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reactivació turística de la
temporada 2021.

Onzena pregunta, RGE núm. 15635/20, relativa a
reactivació turística de la temporada 2021, que formula la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, si hay algo claro en esta pandemia son
las políticas de brazos caídos del Govern y su falta de
ejemplaridad patente estas últimas semanas con sus salidas
nocturnas. Baleares no es el territorio más dañado de España y
de Europa, sino que, lamentablemente, las circunstancias
sanitarias van a peor, vamos a la cola de la inversión
territorializada en los presupuestos del Estado y nuevamente
queda claro el ninguneo de Madrid a usted y a la Sra.
Armengol.

Desde la CEOE afirman que el turismo no es un sector
sustitutivo y la Cámara de Comercio de Mallorca valora que el
modelo económico funciona y que lo prioritario es mejorarlo,
pero ustedes ni refuerzan el sector turístico ni diversifican la
economía.

Ante este escenario, ¿qué medidas va a tomar para afrontar
la temporada de 2021? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Es cierto que la pregunta que me
hace cada... prácticamente cada semana me ha hecho esta
pregunta en el último mes y medio, yo, menos mal que, en vez
de tener una oposición constructiva, tenemos esta oposición
que está permanentemente destruyendo, pero, menos mal, lo
que decía, que tenemos una clase empresarial con la que se
puede negociar, discutir las salidas, venimos aquí, no aportan,
salimos fuera y la sociedad está pendiente de otra cosa.

Está pendiente de ver cómo reactivamos nuestro principal
sector, nosotros nunca hemos dicho que sea sustitutivo el
mercado turístico, sino al revés, que hay que reactivarlo cuando
sea posible. Usted dice los datos de Europa en qué momento y
de qué medidas, porque ahora mismo lo que está viendo usted
es que toda Europa está prácticamente cerrada: Inglaterra acaba
de cerrar, el Reino Unido acaba de cerrarse, y vemos como

también está Holanda, cómo están la mayoría de nuestros
países.

Por lo tanto, en vez de hacer una oposición constructiva,
conjuntamente con el sector, ustedes vienen aquí a decir que no
se está haciendo nada. Sí se está haciendo. La semana pasada,
el miércoles pasado, estuve en la Comisión ejecutiva de CAEB,
salimos e hicimos unas declaraciones que yo creo que aportan
soluciones, aportan mensajes de unidad, aportan construir. Este
jueves nos reunimos con el conjunto del sector turístico, con el
conjunto de las patronales y los principales empresarios de esta
comunidad autónoma, una vez más, para plantear las salidas.
Estuvimos en contacto con los tour operadores la última
semana y es el trabajo que se está haciendo.

La oposición el día después de yo ir a la CAEB, ¿sabe que
hizo el Sr. Company el día después de ir yo a la CAEB? Salir
a decir que la CAEB tenía que ser más agresiva con el Govern,
salir a decir que la patronal va a remolque del Govern. Esa es
la oposición que ustedes hacen. No construyen, destruyen y
además intentan romper la unidad entre el Gobierno y agentes
sociales en un momento de crisis como la que estamos. Ése es
el nivel de la oposición que tenemos, éste es el nivel que tienen
ustedes. Desde luego esta sociedad no se merece esta
oposición.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, no ha contestado
nada, balones fuera constantemente. Lo que le dejó claro la
CAEB el otro día es que pacte las medidas para salir de la crisis
y que las propuestas sean a priori y no a posteriori. Y no
presuma más de consensuar con el sector porque todos sabemos
que la imposición es lo suyo. Usted no consensua. Le
pedimos...

(Remor de veus i petit aldarull)

... Sr. Conseller, medidas estructurales útiles. El decreto 8 y 9
no sirven, se lo dicen los hoteleros, los constructores. Le
pedimos que recupere la confianza de los mercados, la
temporada 21 viene peor, usted lo sabe y ¿qué hace? Nada.
Todo el mundo está pidiendo PCR en origen y control en
puertos y aeropuertos, ¿y usted qué hace? Nada. Primero decía
que estaba en estudio, luego que era imposible, ahora que se lo
está pensando, ¿la realidad? Llegamos tarde.

Sin embargo, Canarias no llega tarde y hace uso de su
autogobierno y exige tests COVID a los turistas en alojamiento.
Ellos trabajan por su destino seguro, ¿y usted qué hace? Bueno,
pues no sólo va a remolque de Sánchez y Canarias sino que
lanza mensajes amenazantes con inspecciones laborales a las
pocas empresas que milagrosamente siguen vivas. ¿Así quiere
usted reactivar la economía y el empleo? O los fondos que
lleguen de Baleares para el turismo, ejecútelos rápidamente, si
no, no sirven para nada, como siempre, los acaban fundiendo
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en gasto corriente. O como los fondos para la quiebra de
Thomas Cook que los ha vendido usted tres veces en diferentes
conceptos y no han ejecutado ni un euro. Eso es “trilerismo”
puro, Sr. Conseller.

Dimita, Sr. Conseller. Usted no tiene un proyecto de
política turística para...

(Remor de veus)

... Baleares. Sigue paralizado, escondido detrás de los ERTE e
incumpliendo constantemente sus promesas con los ciudadanos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada o el coro de la Sra.
Durán, no sé a cuál de las dos contestarle. En todo caso, le diré
que con la CAEB, efectivamente, salió una reunión positiva.
Entiendo que al Sr. Company le molestó al día siguiente, por
eso intentó incitar a que salga en un ejercicio más de pésima
oposición. El Gobierno está ejecutando. 

Usted ha dicho ahora que no tenemos presupuesto, pero que
ejecutemos el presupuesto que va a venir de los fondos
extraordinarios de Europa. Entonces, ¿es una buena noticia los
100 millones para Baleares extraordinarios? ¿sí o no? Entiendo
que sí, porque usted ahora mismo acaba de decir una cosa y la
contraria. 

Están en ejecución todos los proyectos de Thomas Cook,
están en ejecución las distintas medidas y nosotros con el
conjunto del sector pactaremos las medidas para nuestras islas.
Hemos pedido PCR en origen, controles en puertos y
aeropuertos. Con ellos acabaremos de cerrar las propuestas y
las pactaremos con el Gobierno de España. A quien no
esperare...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 15639/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a límit de l’endeutament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 15639/20, relativa a límit de
l’endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sra.
Consellera, bon dia. Bé, en el segon semestre de 2020 tenim
9.329 milions d’euros de deute a la comunitat autònoma. La
previsió de tancament de 2020 és tancar amb un 27% de deute
sobre PIB i la previsió, la seva previsió, el 2021 és tancar amb
un 34,8% de deute sobre PIB.

Davant d’aquestes dades la veritat és que la setmana
passada a la seva compareixença hi va haver algunes
afirmacions que vostè va fer que ens varen preocupar un poc.
Concretament vostè va dir directament que organismes
internacionals, com és l’FMI, la Unió Europea, l’OCDE li
diuen que, bé, que a Espanya no tenim ingressos, però que
gastem, que gastem perquè cal animar el tema.

Vostès ens va dir també que el sostre de despesa que vostè
hauria fet en cas que hi hagués hagut una desfeta d’ingressos
tributaris a la comunitat autònoma, hauria estat exactament el
mateix el 2021 que vostè ha plantejat. Deu ser que els ingressos
tributaris tampoc no deuen ser tan importants en aquest sentit.
L’únic que li preocupava, això sí, era que les amortitzacions de
deute no s’autoritzassin per part de l’Estat i, per tant,
tenguéssim algun problema, però era l’únic que li preocupava.

Davant d’aquest escenari, fins a quin límit considera que es
pot endeutar la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, òbviament l’òptim seria no
haver d’endeutar aquesta comunitat autònoma davant les
necessitats de despesa que genera la pandèmia, però arribar a
aquest òptim en un context de necessitats creixents i
d’ingressos minvants és impossible sense fer un mal irreparable
a l’economia.

Afortunadament això els països de la Unió Europea,
juntament amb Espanya, ho han entès, han activat la clàusula de
salvaguarda del Pacte d’estabilitat i han recomanat als estats
membres fer la despesa necessària per atendre les necessitats de
la pandèmia i contribuir a la recuperació econòmica. 

Per això, en aquest context, per a l’exercici 2021, hem
aprovat un projecte de pressupost que garantirà la seguretat
sanitària, que atendrà les necessitats socials provocades per la
pandèmia i juntament amb els ingressos extraordinaris que rep
tant el Govern d’Espanya com de la Unió Europea contribuirà
amb contundència a la recuperació i a la diversificació del
nostre model econòmic. Moltíssimes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015639


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 56 / 3 de novembre de 2020 3115

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, els deutes es paguen, 135 de la Constitució
Espanyola que vostès, Partit Socialista, l’any 2011 varen incitar
a modificar i que va tenir el suport del Partit Popular. Per tant,
si els deutes es paguen, els deutes d’avui són les pujades
d’impostos i les retallades de demà. 

El Partit Popular ha reconegut, i no tenim cap problema a
dir-ho, que a dia d’avui és absolutament necessari acudir a
l’endeutament per poder afrontar aquesta terrible situació que
vivim. No tenim cap problema a dir-ho. És cert, hem d’afrontar
aquesta situació. Però, per exemple, per ajudar a pimes,
autònoms i famílies a afrontar una situació per evitar la
destrucció massiva del teixit productiu i la pèrdua de poder
adquisitiu de les famílies. Ara bé, el deute ha de ser sostenible,
ha de ser sostenible a mig i a llarg termini. En conseqüència, no
es pot gastar ni un euro que no vagi dirigit a un objectiu o dos
objectius claríssims: un, salvaguardar l’estat de benestar; dos,
afrontar la crisi econòmica.

Sra. Consellera, la súper estructura administrativa i de
càrrecs de confiança, de càrrecs polítics que vostès tenen no
ajuda en aquest sentit, per tant, és perfectament prescindible.
Reduir tota la despesa supèrflua que té la comunitat autònoma
és perfectament prescindible i s’ha de fer. 

Miri, una política fiscal expansiva pot implicar un
increment un despesa, és cert, però també una reducció
d’impostos. Si vostès creuen que volen gastar 342 milions
d’euros, gastin-se 200 i baixi els imposts als ciutadans de les
Illes Balears, perquè això també és impulsar l’activitat
econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, estic contenta que
coincidim en els plantejaments perquè els objectius d’aquest
pressupost són el sosteniment de les rendes, el sosteniment del
nostre teixit productiu i contribuir a la recuperació econòmica,
sobretot garantint la seguretat sanitària. 

Vostè em demana pel deute i jo em deman, com em demana
vostè pel deute que era el director general del govern Bauzá
que va endeutar aquesta comunitat autònoma en 3.556 milions
d’euros? El 40% del deute d’aquesta comunitat autònoma és
fruit d’aquest període, que es va incrementar el deute del...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... 18,1% del PIB, el 29,5% del PIB, 11 punts del PIB mentre
acomiadaven professors i sanitaris. Això no és un judici, és
descriptiu.

(Alguns aplaudiments)

La passada legislatura es va reduir el deute com a
percentatge del PIB més que a cap altra comunitat autònoma,
3 punts sobre el PIB. 

Aquest govern ha fet, fa i farà un ús responsable i rigorós
dels recursos públics des de la responsabilitat financera i també
des de la responsabilitat social, perquè hi ha ferides, Sr. Costa,
hi ha ferides, hi ha deutes que no figuren en el pressupost i són
ferides que romanen en la història i en la vida d’aquesta
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 15631/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a causes i responsabilitats de les incidències
produïdes a la matrícula de formació professional a
diversos centres de les Illes Balears.

Tretzena pregunta, RGE núm. 15631/20, relativa a causes
i responsabilitats de les incidències produïdes a la matrícula de
formació professional a diversos centres de les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr.
Conseller, el passat dia 24 d’octubre va publicar-se una carta al
director en el Diari de Menorca, signada pel consell escolar de
l’IES Cap de Llevant, en la qual s’imputava a un error de la
conselleria les incidències que havien perjudicat a un centenar
d’alumnes en la matrícula de formació professional. 

Fins al moment, la conselleria no ha donat cap explicació
oficial dels motius d’aquestes incidències. No ha contestat cap
de les 38 preguntes amb sol·licitud de resposta escrita que vaig
formular en el seu dia. Van votar en contra d’una proposta
nostra, que es va debatre la setmana passada aquí, perquè
s’investiguessin les causes i es resolguessin els efectes
perjudicials que havia causat aquest error. 

És conscient vostè que la falta d’explicacions per part de la
conselleria no fa més que alimentar que la causa d’aquestes
incidències és -o prové- d’un error de la conselleria?

Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, Sr.
Castells, en principi crec que hauria d’eliminar el tema que
realment la Conselleria d’Educació està amagant cap
informació. Les preguntes seves se li contestaran de forma
clara. 

La creació d’una comissió ja va ser a un ple del Parlament,
que va dir que no es feien. Però miri, li donaré un parell
d’explicacions perquè crec que no es poden treure conclusions
que no són clares. 

Primer lloc, enguany, evidentment, hi ha hagut un procés
d’admissió de forma telemàtica -com vostè sap-, dins aquest
procés de modernització i del tema COVID. Hi ha hagut 17.288
sol·licituds, 5.000 més que al curs passat. No només això, sinó
que de les que no varen acabar el procés d’admissió hem rebut
94 reclamacions, 94 reclamacions de 15.000 casos de gent que
va fer el procés de forma adequada. 

Així i tot, tal com està i amb la normativa actual, es va
reunir la comissió que realment admissió, de garanties
d’admissió, per tal d’analitzar aquestes 94 reclamacions.
Aquesta comissió està formada per gent de la conselleria, per
directors de centres concertats, de centres públics, de la
inspecció i també de la COAPA que, d’alguna manera varen
analitzar la situació i d’aquesta anàlisi -jo després li donaré
l’acta d’aquesta reunió de comissió de garanties en què es va
explicar tot tipus de coses- es va prendre una resolució per la
qual realment tots aquests alumnes que realment havien fet la
reclamació se’ls faria una telefonada una vegada que tota la
gent que havia fet el procés tengués una plaça perquè realment
es poguessin matricular. 

Per tant, Sr. Castells, aquí no hi ha hagut cap tipus de
plantejament d’amagar cap realitat i, sí que també, dins la
comissió es va plantejar que, de cara a l’any que ve, s’intentaria
fer un procés telemàtic molt més senzill, molt més clar del que
s’ha fet fins ara. Per tant, no hi ha cap tipus d’amagament de
cap dada. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, de moment, les 38 preguntes que
els vaig fer, ja s’ha exhaurit el termini perquè me les
responguessin. Tenen 20 dies hàbils, per contestar-les. No em
dirà que no han tingut temps. Algunes preguntes són tan
simples com demanar a quanta gent ha afectat aquesta
incidència. Ni a això, no m’han respost. Per tant, quan jo dic

que amaguen informació, m’estic remetent a aquestes dades
que són indiscutibles.

Del que jo li he preguntat, perquè jo li he preguntat sobre
els drets dels ciutadans, i vostè m’ha explicat com resolen la
situació creada, però no com se salvaguarden els drets dels
ciutadans. La igualtat dels ciutadans davant de l’Administració,
Sr. Conseller, és un dels principis superiors del nostre
ordenament jurídic, i quan es comet algun error que lesiona
aquesta igualtat, s’han de parar màquines i s’ha de resoldre.
Perquè els drets dels ciutadans, i especialment la igualtat dels
ciutadans, davant de l’Administració, és un principi sagrat de
l’estat de dret. 

Jo li demanaria, Sr. Conseller, que donin explicacions
oficials, no que responguin les reclamacions, perquè això és
posar el ciutadà en una situació d’inferioritat i de falta
d’emparament en la defensa dels seus drets. Que donin
explicacions! Escolti, tothom es pot equivocar! Però el que no
podem fer és amagar els errors en perjudici dels drets dels
ciutadans, per tant, jo li demanaria que donin explicacions, que
assumeixin responsabilitat, i que no facin recaure sobre les
espatlles de l’administrat els errors de l’administració.  Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Castells, a mi em sembla que si de 15.000 tenim 94
reclamacions... És igual! I l’aval de la comissió de garantia ha
donat una resposta, i aquí hi ha altres entitats que també tenen
un paper com, per exemple, que molts de centres no varen
demanar o no varen demanar a molts d’aquestes persones que
es varen matricular, realment, la documentació adequada.
Nosaltres, diem que hem donat una resposta individual i
modificarem en el cas que sigui necessari tot aquest procés
d’admissió per tal de fer-lo més senzill. Per tant, nosaltres li
don tota la informació, li donarem i li donaré ara l’acta de la
comissió de garanties perquè se n’adoni que tot, nosaltres no
amagam res. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 15626/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a càlcul de mòduls de
l’impost de turisme sostenible de la present temporada
2020.

Catorzena pregunta, RGE núm. 15626/20, relativa a càlcul
de mòduls de l’impost de turisme sostenible de la present
temporada 2020, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas
i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president, diputades i diputats, bon dia. Sr.
Conseller, el pasado 21 de abril, a pregunta del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, usted manifestó que el pago de la
estimación directa del ITS de 2020 se retrasaría hasta enero de
2021 y que se recalcularían los módulos.

“Los módulos, como están determinados, no los tendrán que
pagar. Eso se lo puedo garantizar”, me respondió literalmente
ese día. En el Decreto ley 8/2020 efectivamente se retrasó el
pago pero han pasado cinco meses y no sabemos nada del
recálculo de módulos. Cinco meses en los que no han querido
encontrar una solución. 

Sr. Conseller, ¿cómo se van a recalcular los módulos para
la estimación objetiva del ITS con una temporada 2020 casi sin
actividad?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, usted sabe que el
Decreto... Le contesté eso y luego se comprobó que iba a ser
así porque en el Decreto Ley 8 lo incorporamos así, por tanto,
creo que los pasos que usted ha dado lo que verifican es que
hemos ido cumpliendo con lo que le dije en abril. Primero, vía
el Decreto Ley 8/2020, ahora Ley 2/2020, donde se establece,
efectivamente, que se suprimía el pago a cuenta en los meses en
donde había asignaciones provisionales porque efectivamente
no había habido la temporada como para establecer unos
módulos que se basaban en el 2019, por tanto, con los módulos
de buenas temporadas no podíamos ir a una como la que ha
sucedido. 

Como, efectivamente, el resto de la temporada -desde
luego- ha sido una temporada muy mermada respecto a
cualquier otro año -y por tanto también inusual-, lo que hemos
hecho de forma conjunta con la Conselleria de Hacienda y que
ahora empezaremos a trabajar con el sector es en la Ley de
presupuestos incorporar que, en vez de hacerse en enero, se
pueda hacer ya, con los datos de cierre que el propio Instituto
Nacional de Estadística hace anualizado y, por tanto, ya con los
datos reales, que se pueda llevar a mayo de 2021.

Por tanto, tendremos hasta mayo de 2021 para poder hacer
los pagos de esa estimación objetiva, de esos módulos,
habiendo calculado perfectamente los módulos, porque -como
ya le he dicho- el objetivo del Govern es que nadie tenga que
pagar por un turista que no ha llegado, el ITS. Ese compromiso
es firme y es tan firme que llevamos el pago a mayo del 2021
precisamente para poder asegurar que nadie tenga que pagar
por un módulo que suponga más turistas de los que realmente
han venido. 

Ese era el compromiso del Govern y ese es el compromiso
que se incorporará a la Ley de presupuestos que, esperemos
que también cuente con su apoyo, como la medida que hemos
impulsado. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sr. Conseller, ¡cómo les gusta alargar la agonía de los
empresarios del sector turístico! Al final, pues, incertidumbre,
inseguridad jurídica y falta de empatía con el sector. Este es el
sello inconfundible de los nefastos Acuerdos de Bellver. 

Porque, desde el inicio del estado de alarma, el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos hemos estado insistiendo que se
bonifique el cien por cien del ITS para la temporada 2020 y
2021, y ahora, como ha dicho, lo vuelven a presupuestar,
vuelven a estimar una partida presupuestaria de ingresos del
impuesto de turismo sostenible de 56,9 millones de euros, y
¿con qué módulos?, si usted mismo lo ha dicho, que todavía no
los han calculado, o sea, están presupuestando una cantidad que
no saben ni de dónde va a salir, por estimación objetiva. 

Y les recuerdo que las islas Canarias no tienen este
impuesto, y les recuerdo que nuestros visitantes, seguramente,
antes de venir aquí, van a tener que pagar de su bolsillo un test
PCR, y cuando lleguen aquí, ¡venga!, a pagar ecotasa. ¿Y eso
nos hará más competitivos?

Sr. Negueruela, impulse la colaboración publicoprivada, no
impulse los impuestos y déjese de los Acuerdos de Bellver. ¿O
no saben que somos la comunidad autónoma más castigada por
la crisis económica derivada de la pandemia?

Sr. Conseller, es inexplicable que ustedes no vean ningún
problema a la pérdida de competitividad que implica para
nuestra industria turística el mantener la ecotasa en 2021, en la
que será seguramente la temporada turística con más
competencia de la historia reciente. Sr. Conseller, empatía con
el sector, colaboración publicoprivada y bonificación del 100%
del impuesto de turismo sostenible en las temporadas 2020 y
2021.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Entiendo que el PP le da la
enhorabuena porque hace una oposición desde luego más
oposición que la que hacen ellos, que no traen ninguna
propuesta a este pleno. Entiendo que el Sr. Costa le dé...
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(Remor de veus)

... le dé la enhorabuena al respecto por hacer... por hacer algo
de oposición. Porque incluso aunque discrepemos es cierto que
ustedes hacen una oposición con la que podemos estar o no de
acuerdo pero podemos discutir, lo cual en todo caso se
agradece, poder venir a este pleno a discutir, aun con
planteamientos diferenciados.

No, lo llevamos a mayo porque tendremos los datos de
cierre y así podremos calcular para no alargar la agonía, sino
que no paguen nada más de lo que se tenga que pagar. El
impuesto de turismo sostenible no tiene en ningún caso... no
genera un problema de competitividad, lo hemos señalado en
muchas ocasiones, está neutralizado, los turistas que vengan
saben que lo pagarán, y saben además que tiene finalidades
muy importantes para nuestras islas. No es un problema de
competitividad, se mantiene en unas cantidades estimatorias en
base al número de turistas que creemos que pueden venir, pero
los hoteleros no tendrán que pagar ninguna cantidad por los
turistas que realmente han venido (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 15779/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
presidenta pel que fa al tracte cap a les Illes Balears en el
Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat 2021. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 15779/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 15641, relativa a valoració de la
presidenta pel que fa al tracte cap a les Illes Balears en el
Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat 2021, que
formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. No perderé tiempo en introducir mi
pregunta porque de todos es sabido ya el menosprecio
constante del gobierno Sánchez a nuestras islas.

Sra. Armengol, ¿considera que el proyecto de presupuestos
del Estado presentado el jueves da un trato justo a nuestra
comunidad?, porque ha habido varias diferencias en su partido.
Primero salió la Sra. Sánchez, la consellera de Hacienda,
diciendo que la inversión era insuficiente, que el trato era
injusto y que no se cumplía el REB. Después salió la delegada
de Gobierno diciendo que calificaba de incierto que la
inversión fuera incierta e injusta; también dijo y admitió que no
se estaba incumpliendo el REB porque aún no se había
desplegado la ley. ¿Cuál es la versión correcta, Sra. Armengol?,
¿cuál de las dos, por favor?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Permeti’m que primer faci una valoració general del
que signifiquen aquests pressuposts generals per a tot Espanya.
Crec que en aquests moments de molta complexitat, un moment
extraordinari, el Govern d’Espanya fa un pressupost
extraordinari, un pressupost expansiu per solucionar la
problemàtica social que derivarà d’aquesta crisi de la COVID,
amb una aposta forta per sanitat, per educació, per pujada de
pensions, per serveis socials, que crec que és d’agrair, que crec
que és la política adequada, en un moment de dificultats posar
tots els recursos públics a disposició de la ciutadania, tal com
fa el Govern de les Illes Balears amb el pressupost que vàrem
aprovar ahir, que també intenta resoldre la problemàtica
econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID a la
nostra comunitat autònoma.

Pel que fa referència a la nostra comunitat autònoma, si
vostè només em parla de la inversió territorialitzada li diré que
efectivament no és l’adequada per a la nostra comunitat
autònoma; són 200 milions d’euros. Si parlam de tota la
inversió que genera el pressupost general de l’Estat a les Illes
Balears li diré que és la major inversió de tota la història en
aquesta comunitat autònoma, perquè són 370 milions d’euros,
almanco, que arribaran a la nostra comunitat autònoma. Com
es desglossen? Els 201 d’inversió territorialitzada, que és amb
les competències pròpies del Govern d’Espanya a les Illes
Balears -això és aeroport, és ports, és justícia, és costes, és
estrangeria- i és insuficient per a la nostra comunitat autònoma,
ho repetesc. I la no territorialitzada agafa convenis específics,
que són importants, i després sobretot agafa el començament de
repartiment dels fons europeus, que aquí ens assignen 133
milions d’euros del primer tram que es reparteix a l’àmbit
estatal, que record que aquest any s’han de repartir 14.500
milions d’euros més, i ens posa per damunt la mitjana.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, me preocupa que el Partido Socialista crea
que los fondos europeos sirven para cuadrar las cuentas, para
gastar más i no invertir en competitividad. Me preocupa. 

Pero, presidenta, pese a las operaciones de maquillaje que
intenta hacer su partido metiendo en el mismo saco de las
inversiones la financiación europea que, como digo, es su
comodín más socorrido últimamente, los convenios sectoriales,
el ingreso mínimo vital, hasta cuentan lo que cuestan los ERTE
aquí en Baleares, y, la Sra. Calvo, intentando arreglarlo
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sumando los 2.800 millones de euros de financiación
autonómica. 

¿A quién tratan de engañar, presidenta? La única realidad
es que vuelven a dejar a Baleares por debajo de la media de
inversión del Estado, pese a ser la comunidad autónoma más
castigada por esta crisis. Incluso les han desautorizado sus
socios; me refiero a MÉS per Mallorca, porque Podemos no
está ni se le espera; sólo resurgen como hoy para reivindicar su
sobresueldo y su plus de 22.000 euros a sus cargos. 

¿Y qué me dice de la gran estafa?, y no me estoy refiriendo
a la película protagonizada por Walter Matthau en los años
setenta, no, me refiero a la gran estafa del REB, su gran
fracaso, el gran fracaso de las empresas, de los ciudadanos de
estas islas, que van a ver como no se vuelven a compensar las
desventajas ni los sobrecostes y costes adiciones que supone la
insularidad, que nos resta competitividad y nos resta competir
en igualdad de condiciones. Un canto al sol. Se lo dijimos, era
un REB vacío de contenido.

Sra. Armengol, ¿qué va a hacer para recuperar el déficit
histórico que sufre Baleares en materia de inversiones
estatales? ¿Cómo garantizará las infraestructuras que merecen
nuestros ciudadanos? ¿Cómo aumentará la competitividad sin
(...)?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. El seu temps ha finalitzat.

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Guasp, jo no engan ningú,
dic les coses tal com són i tal com es planteja el pressupost
general de l’Estat: en un moment extraordinari, un pressupost
extraordinari, que efectivament té una forta inversió a través
dels fons europeus, que decideix la comunitat autònoma quins
projectes vol fer, que conjuntament, Sra. Patricia Guasp, estenc
una vegada més la mà perquè en el pacte de reactivació que
hem pactat i que hem consensuat hi ha les mesures cap on hem
de tirar. Per tant és on farem aquestes inversions, que són
inversions igual que les altres, però aquestes les decideix la
comunitat autònoma, i em permetrà que li digui que m’interessa
més, a mi i al meu govern, poder definir inversions en temes
que ens interessen: en zones turístiques madures, en temes de
competitivitat, en temes d’ajuda a les petites i mitjanes
empreses. 

Això són els 133 milions d’euros que ja se’ns adjudiquen
per part del pressupost general de l’Estat; hi ha els 100 de
React que hem de sumar, i hi sumam els 200 de
territorialitzada. Jo no sum res que inversió, inversió pura i
dura, via conveni, via territorialitzada, via inversions europees
i via React. Aquests podríem sumar 475 i en queden 14.500 per
assignar durant el pressupost del 21.

Quant al règim especial, seguirem reivindicant la seva
ampliació a la fiscalitat, que és absolutament necessari per a la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 15625/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració de la situació de la pandèmia de
la COVID-19 a les Illes Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 15625/20, relativa a valoració
de la situació de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Presidenta. Bé,
vostè ara és l’autoritat competent delegada als efectes de l’estat
d’alarma, i per tant està investida d’unes atribucions
extraordinàries, que molts presidents de comunitat autònoma
han aprofitat per decretar el tancament perimetral de les seves
comunitats. Vostè no ho ha fet i em sembla bé, li ho he de dir,
però tampoc no s’ha establert cap filtre d’entrada a les nostres
illes.

Ara per ara això no és preocupant, perquè la situació,
diguem..., i es dóna la paradoxa que si la situació
epidemiològica és dolenta, com és el nostre cas, encara que
relativament pugui ser bona, però sabem que evidentment no és
la desitjable, no tenim visitants; per tant no és problemàtic que
no hi hagi un filtre d’entrada, però la paradoxa està en el fet
que a mesura que millora la situació epidemiològica, i esperem
que millori, comencem a tenir visitants i per tant incrementa el
risc que això sigui un vector de contagis.

Per tant, a mesura que millora la situació, o en aquells llocs
on la situació és millor, per exemple Menorca, relativament
millor, evidentment no vull fer cap mena de triomfalisme, hem
de tenir pensat un sistema de control d’accés. I jo el que voldria
saber és, en la situació actual i amb perspectives de futur,
quines idees tenen en aquest respecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells per demanar-me
una vegada més sobre aquesta qüestió, que és la fonamental de
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la nostra comunitat autònoma, sens dubte, perquè el més
preocupant i el que ens ocupa més a tota la societat, que és la
situació de la pandèmia, de com podem resoldre la situació
sanitària, tots som conscients que si no resolem la situació
sanitària, no resolem la situació econòmica i no resolem la
situació social. 

Per tant, la seva pregunta és totalment encertada, ja me la va
fer dia 6 d’octubre i actualitzo una mica la situació. És veritat
que les Illes Balears en aquest moment tenim avui una
incidència acumulada de 14 dies de 246,9 casos, és alta, és més
alta del que li vaig dir dia 6 d’octubre, hem pujat de 179 a 246,
per tant, hem pujat, per tant, no és tan bona. Però també és ver
que és la segona millor d’Espanya, estam a la meitat de la
incidència acumulada de tot Espanya. Per tant, també vol dir
que les mesures que s’estan prenent tenen la seva solució,
Menorca amb una situació millor i Formentera encara amb una
situació de les millors de tota Espanya. 

Per tant, també el Govern el que ha fet és adaptar les
restriccions de drets a la ciutadania, segons la situació de la
pandèmia i hem fet qüestions diferents per a cada una de les
illes. Som conscients que hem d’anar modulant segons la
situació de la pandèmia sanitària i que ens hem de comparar
amb Europa, com ja vaig explicar durant el debat de política
general.

Ara, quant al que vostè em fa referència, que és una de les
qüestions bàsiques, és veritat que ara no tenim aquesta
problemàtica tan estesa, però sí que estam treballant
intensament des del Govern de les Illes Balears, sobre com hem
de fer possible l’entrada segura a la nostra comunitat autònoma
i la sortida. Amb això vostè sap que estam negociant amb el
Ministeri de Sanitat, el Ministeri d’Exteriors, el Govern de
Canàries i nosaltres per al tema de corredors segurs, que en
aquest cas es demana PCR d’origen amb incidències
acumulades superiors i estam estudiant també plantejaments per
com fer-ho de forma global a tothom que entri a la nostra
comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, com recordarà a una pregunta
oral que li vaig fer, em sembla que era on line precisament el
mes de maig, ja vaig posar sobre la taula una proposta que no
era nostra, nosaltres la vam copiar de Còrsega, però sí que vam
ser els primers que la vam proposar en aquesta comunitat
autònoma, que era el PCR d’origen. 

En aquell moment va semblar que fos, com es diu
col·loquialment, una idea de bomber. Després el mes de
setembre he tingut ocasió en una compareixença seva i en una
interpel·lació al conseller de Turisme, de tornar treure el mateix
tema i també ho van desestimar. Ara sembla que cada vegada

ens acostem més a aquesta solució, sabem que Canàries ho ha
fet, Canàries ho ha fet d’una forma original, perquè no ha
establert un control d’entrada a les illes, sinó una condició per
accedir als establiments hotelers. Per tant, hi ha opcions i tenim
possibilitats i amb aquestes atribucions específiques, especials
que té vostè com a autoritat competent, doncs encara les podrà
desenvolupar més. 

Jo el que pens sobre aquest tema, Sra. Presidenta, és que cal
anticipar-se, és a dir, no ens podem esperar a treure el nostre
model que la situació epidemiològica sigui bona, l’hem de tenir
pensat abans, evidentment d’acord amb el sector, d’acord amb
el sector, però també tenint en compte els interessos generals de
la població de la comunitat. Ens hem d’anticipar, cal gestionar
les condicions d’entrada i allotjament a les nostres illes quan
millori la situació epidemiològica. Ho hem de fer abans que
això sigui així, perquè sinó correm el risc que algunes
destinacions, per exemple Menorca, millorés sensiblement la
seva situació epidemiològica, comencés a rebre visitants i
encara no tinguéssim preparat aquest protocol.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Estic totalment
d’acord amb el que vostè explica. Nosaltres des del principi
hem demanat seguretat a l’hora de viatjar, recordarà que durant
tot l’estat d’alarma a cada Conferència de Presidents vaig
demanar el mateix, que hi hagués un acord europeu, que
s’establissin normes segures, que fessin les PCR en origen o la
tecnologia que pogués ser en cada un dels moments per poder
donar seguretat a les Illes Balears, com a destinació segura,
però sobretot per a la seguretat dels residents que vivim en
aquesta comunitat autònoma.

En aquesta línia seguim treballant. Dilluns passat a la
Conferència de Presidents, que va venir la presidenta de la
Comissió Europea, Ursula von der Leyen, jo mateixa vaig
plantejar la necessitat d’establir aquestes mesures unificadores
a nivell europeu i que, per tant, s’exigís PCR d’origen per
poder viatjar almanco dins l’espai Schengen i poder-la exigir
als països de màxima incidència. 

Aquest és el plantejament que feim des del Govern i li puc
assegurar que estam treballant intensament per poder prendre
les nostres mesures amb les nostres competències...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El seu temps ha finalitzat...

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 15629/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a reclamació de drets dels docents interins. 

Dissetena pregunta RGE núm. 15629/20, relativa a
reclamació de drets dels docents interins, que formula la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, estic contenta que tengui tants de padrins aquesta
petició de fer PCR en origen. Vull recordar que també fa mesos
que aquest grup parlamentari va proposar aquesta possibilitat
i que en aquell moment, efectivament era com una bogeria.
Però a hores d’ara, com que Canàries ho fa, no sé si és per això
o no, vostès també s’ho plantegen. En qualsevol cas,
benvinguda sigui aquesta mesura.

Nosaltres passam a la pregunta del dia. Sra. Presidenta,
estam preocupats per una part dels docents interins, sobretot
perquè ens anuncien, ens denuncien que han perdut una sèrie de
drets. Avui ens preocupam per una part d’aquests 6.000 interins
i la pregunta és molt clara, com valora la reclamació dels
docents interins, d’aquests professionals, de recuperar el seu
dret a l’extensió del seu contracte fins el 31 d’agost si han
treballat un mínim de cinc mesos i mig, interrompudament o
ininterrompudament.

Gràcies, presidenta. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltísimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons per la
seva pregunta quant als interins d’educació. Li recordaré una
mica la història, perquè crec que val la pena no oblidar-la, per
no repetir sobretot els errors. 

Aquest dret venia de l’any 94, amb un acord entre el
Ministeri d’Educació i els sindicats, pel qual els docents
interins que a 30 de juny haguessin prestat serveis durant aquell
curs escolar, cobraven els mesos de juliol i agost. Aquest dret
que venia des del 94 la majoria absoluta del Partit Popular aquí
a les Illes Balears i a Espanya el varen retallar, amb el Sr.
Company de conseller i el Sr. Bauzá de president del Govern
de les Illes Balears i varen eliminar aquest dret als docents
interins de la nostra comunitat autònoma, dret que vàrem
recuperar a la passada legislatura, en el pressupost de l’any
2017 amb el govern progressista en aquesta comunitat

autònoma, que vàrem haver d’adaptar a la normativa
autonòmica i a la normativa estatal, de forma que el que
succeeix amb els interins docents és que a aquells que com a
mínim acumulin 5 mesos i mig de servei al mateix curs escolar,
se’ls dóna una indemnització que correspon aquesta
indeminització a la compensació econòmica de les vacances
gaudides, que suposa com a mínim l’equivalent a un mes i mig
de treball. I si has fet tot el curs escolar, es paguen els mesos
d’estiu. 

Amb aquesta indemnització vàrem recuperar un dret retallat
per la dreta, com tots els drets socials d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, aquesta cronologia
la coneixem molt bé, les errades sabem d’on vénen, sabem i
recordam que efectivament José Ramón Bauzá, que va fer la
política educativa més nefesta que s’hagi fet en aquesta
comunitat autònoma i que va encetar una ferida que pensam
que encara no s’ha tancat i crec que amb això vostè estarà
d’acord, va retallar en aquell moment aquest dret que tenien
aquells professors, docents interins, que havien treballat 5
mesos i mig, que se’ls allargava el contracte fins a dia 31
d’agost.

Vostè ens diu que ara es paga una indemnització d’un mes
i mig i que ells tenen aquest dret recuperat. No els tenen,
perquè continuen denunciant absolutament el mateix. I els dic
que no ho tenen perquè s’estimen més cobrar fins dia 31
d’agost, perquè això només no els serveix per a la seva butxaca,
sinó perquè es contempla que fan feina i, per tant, la seva
puntuació s’incrementa de cara al futur.

Vostès varen entrar al Govern i ells es varen sentir molt
satisfets perquè recuperaven un dret i efectivament, va ser la
Llei 13/2017, però es varen trobar amb aquella Llei òmnibus
6/2018 que els torna retallar. Ells estan una mica preocupats
per aquesta situació, indignats i pensen que vostès han fet
anques enrere en un dret que els varen anunciar, els varen
prometre que els donarien i això va ser així.

Vostè sap perfectament que si una cosa ens preocupa
d’aquesta societat són els drets que perden diferents col·lectius,
que no han de perdre de cap manera, ni societat, ni persones, ni
dones, ni nins, ningú, ni tampoc col·lectius professionals, com
és el cas dels metges, que avui se n’ha parlat aquí, com són les
infermeres, com són els docents interins, que avui són
protagonistes d’aquesta pregunta, però també d’empresaris, de
restauradors i de comerciants i també de treballadors de l’oci,
que li record que els firaires es troben aquí de fora avui
manifestant-se, perquè n’hi ha que no han fet feina des de la
Fira del Ram...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, el seu temps s’ha acabat. 

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Li repetesc
que la situació és la que he explicat, si un interí fa 5 mesos i
mig de feina, com a mínim rep una indemnització per valor
d’un mes i mig de sou, si fa tot l’any rep els mesos d’estiu.
Amb l’actual normativa estatal, per això vàrem haver de
canviar amb la Llei òmnibus, amb l’actual normativa estatal no
podem estendre el nomenament d’un interí a juliol i agost
perquè no és fase lectiva, aquesta és la realitat, una
indemnització que li he de dir també, li ho he de recordar, que
no paguen totes les comunitats autònomes ni tots els serveis
públics de la nostra comunitat autònoma, no el tenen a
administració general o no el tenen a sanitat. 

És un dret recuperat per als interins docents de la nostra
comunitat autònoma, que no és tot, enguany hem creat una
borsa de substitucions exprés per cobrir vacants ràpidament,
hem incorporat els cursos que fan els interins, els hem
incorporat a les baremacions per configurar la llista d’interins,
hem digitalitzat el procés d’interins i enguany per primera
vegada els tutors substituts cobren el complement a la tutoria.

El Govern que presidesc ha fet una feina intensa en la
millora de la nostra educació, tenim 560 professors més que
l’any passat, 2.071 més que a l’any 2015 i la prova més clara és
el pressupost que vàrem aprovar ahir al Govern de les Illes
Balears, un pressupost que arriba a 1.053 milions d’euros, xifra
històrica, 48 més que l’any passat. 

Crec que el compromís es demostra amb fets i aquest
govern ho ha fet. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 15628/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de contenció de
contagis. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 15628/20, relativa a
mesures de contenció de contagis, que formula el diputat Sr.
Jorge Campos i Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, veo que sigue sin
dimitir, por lo que aunque haya perdido la autoridad y la
credibilidad le voy a seguir preguntando.

¿Qué medidas considera efectivas para contener los
contagios?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, com vostè sap
aquest govern d’acord amb els experts sanitaris a la nostra
comunitat autònoma ha anat prenent des del principi tota una
sèrie de resolucions amb mesures molt clares per afavorir,
precisament, que no hi hagi més contagis a la nostra comunitat
autònoma, totes elles han servit i crec que les xifres de la
incidència acumulada a la nostra comunitat autònoma avalen
que les mesures preses tenen efecte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Armengol, no me ha dicho qué medidas
considera efectivas. Mire, le voy a dar un ejemplo, medida
efectiva es la que han hecho este fin de semana, por ejemplo,
en Eslovaquia donde han sometido a tests a toda la población
para identificar quién está contagiado, oiga, en dos días, y son
5 millones, imagínese aquí que somos poco más de 1 millón.

Aquí los contagiados permanecerán en cuarentena y los no
contagiados harán vida normal para no paralizar la economía.
Esto en una región turística como la nuestra es totalmente
fundamental.

¿Por qué no les dice a los ciudadanos, Sra. Armengol, que
las clínicas privadas de las islas les ofrecieron hacer tests a
todos los visitantes llegados al Aeropuerto de Palma a un
precio módico? ¿Por qué no les dice que su gobierno y el de
Sánchez se negaron porque -y lo digo textual- “ello ponía en
evidencia la sanidad pública”?

Esta irresponsabilidad suya, Sra. Armengol, es
probablemente el ejemplo más claro de primar su ideología por
encima de la gestión y de la salud pública.

A usted, Sra. Armengol, le parece bien establecer fronteras
interiores cerrando comunidades autónomas mientras dejan
abiertas las fronteras exteriores y así, por ejemplo, Mohamed
puede venir en patera desde Argelia a visitar a su primo...

(Remor de veus)

...Mustafá,... a visitar a su primo Mustafá que reside
ilegalmente en Mallorca, pero yo no puedo ir a visitar a mi
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hermano que vive en Valencia. Y oiga, si solo fuera un
mohamed y un mustafá se podría controlar, pero es que con sus
políticas de puertas abiertas en las últimas 72 horas han llegado
casi 400 inmigrantes ilegales, 13 de ellos positivos, y ya
superamos con creces los 1.500 durante este año, inmigrantes
ilegales que ya celebran su llegada a Baleares disparando
bengalas como ayer en Ibiza o que pasean libres por nuestras
calles porque los CIE están llenos, como los 40 argelinos que
estaban ayer en el Paseo Marítimo de Palma y que ahora dirá
que a lo mejor son de VOX también.

Mire, a estos señores las ONG les dan hasta 400 euros
mientras las colas del hambre cada día son más amplias. 

Ahora dígame con qué autoridad va a usted a anunciar
nuevas restricciones y confinamientos cuando por una parte
usted las incumple, como ha demostrado en el caso copas, y por
otra no hay control alguno con los inmigrantes ilegales.

Sra. Armengol, sus medidas han fracasado y usted también.
Dimita.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, continua amb el discurs
del racisme, de la xenofòbia, de la demagògia, de l’odi, de la
crispació, de la divisió entre ciutadans i ciutadanes. A nosaltres
no ens hi trobarà. 

Miri, m’acaba de fer una proposta, he entès, que és fer PCR
a tota la població. Sap quanta validesa sanitària té això? 72
hores. 

Quina és la seva proposta, Sr. Campos? Cada 72 hores fer
una PCR a tota la població de la nostra comunitat autònoma
durant tot el temps que duri la pandèmia? Això és la gran
proposta que té VOX? És un disbarat, Sr. Campos.

Nosaltres, què feim?, propostes serioses i rigoroses. En base
a què?, al que ens recomanen els experts sanitaris. En base a
què?, al que funciona. En base a què?, a garantir el dret de la
ciutadania i fer els equilibris necessaris a la nostra comunitat
autònoma; on hi ha més incidència, mesures més restrictives;
on n’hi ha menys, menys restrictives, per poder garantir la vida
almanco el millor possible a la ciutadania de la nostra
comunitat autònoma.

Quant a les entrades i els origens, Sr. Campos, a vostè que
li agrada tant això de la bandereta hauria de saber que aquesta
competència és estatal, no és competència autonòmica perquè
si fos competència autonòmica nosaltres ja havíem pres
decisions fa molt de temps, que és el que anam explicant des
del Govern de les Illes Balears des de fa temps. Estam
negociant amb el Govern d’Espanya mesures concretes i estam
demanant a la Unió Europea mesures concretes. 

Ara, al debat del racisme i de la xenofòbia li deman que no
el torni dur a aquesta cambra parlamentària i li deman que si
vol fer alguna cosa per ajudar aquesta terra, cosa que estic
segura que no vol fer, deixi d’alimentar manifestacions
agressives i violentes a tot Espanya. Això és el que no ajuda a
evitar contagis a les Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 15778/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió territorialitzada
del projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2021 en relació amb les Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm. 15778/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 15640/20, relativa a inversió
territorialitzada del projecte de pressuposts generals de l’Estat
per a l’any 2021 en relació amb les Illes Balears, que formula
el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, Balears és la
comunitat autònoma més castigada de tot Espanya des del punt
de vista econòmic i el projecte de pressuposts generals de
l’Estat deixa Balears una altra vegada més a la cua en
inversions directes de l’Estat.

Jo li deman: com valora la inversió territorialitzada que
recull el projecte de pressuposts generals de l’Estat en relació
amb les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. He contestat abans a la Sra. Guasp,
que si només ens fixam amb la inversió territorialitzada són 200
milions d’euros que crec que no són suficients per a la nostra
comunitat autònoma, que són en les competències directes de
les Illes Balears. Ara, són molts més que els 74 que va aprovar
el govern Rajoy el 2014 i que vostè va aplaudir o els 78 que va
aprovar el govern Rajoy a les Illes Balears l’any 2013 i que
vostè va aplaudir. 

Sense cap mena de dubte vostè mai no va criticar
absolutament cap inversió que fos molt més petita que
aquesta...

(Alguns aplaudiments)
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... a la nostra comunitat autònoma.

Si ens fixam en tota la inversió que arriba a la nostra
comunitat autònoma, com que és un any extraordinari amb un
pressupost extraordinari, són 370 milions d’euros ja al
pressuposts generals de l’Estat per a la nostra comunitat
autònoma, la xifra més elevada de la història que amb el (...)
arribam a 475 i que després s’ha de seguir invertint i repartint
els 14.500 milions que aporta el pressupost general de l’Estat
quant a fons europeus. Aquesta és la valoració del Govern de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies. Sra. Armengol, vostè sempre viu del
passat perquè ha de viure contra algú, contra el Partit Popular,
li han llevat el Partit Popular i vostè ha quedat no-res i ha
quedat no-res davant Madrid i també aquí a les Illes Balears. 

La realitat és una, Sra. Armengol, aquestes inversions ens
tornen deixar a la cua de tot Espanya, pràcticament, en inversió
territorialitzada.

Vostè ens ha dit fa una estona que tenia els 201 milions
d’euros, que són els que ens deixen molt malament, que
podríem considerar com a pressupost ordinari, allò altre és un
pressupost extraordinari, però ha fet menció també a uns
convenis específics. 

Vostès a l’hora de tocar convenis són unes mans foradades,
Sra. Armengol. Vostè es va presentar a les darreres eleccions
dient que tenia un projecte d’inversions hidràuliques per un
import de 360 milions d’euros, on és?, enlloc, Sra. Armengol.

Vostè havia de tenir una depuradora de Palma que va perdre
100 milions d’euros que estaven prevists l’any 2015 i els ha
deixat perdre. On són les inversions per a l’any que ve a la
depuradora de Palma?, enlloc, Sra. Armengol.

Aquí a Mallorca hi ha un conveni de carreteres del Consell
de Mallorca de 237 milions d’euros, sap quants n’hi posa el seu
govern d’Espanya?, 2 per a l’any que ve, 4 en total a les Illes
Balears.

I què me’n diu, dels 60 milions d’euros del conveni de
carreteres de l’any 2004?, vostè torna posar 60 milions d’euros
enguany al seu pressupost de l’any 2021 i quan anam a qui ha
de pagar, que és Madrid, no hi són. No li fa vergonya seguir
falsejant d’aquesta manera els seus pressupostos? De la part
fiscal del REB ja no n’hi vull parlar. 

Miri, vostè hem de reconèixer que darrerament no està
massa fina a l’hora de justificar les coses que l’envolten, i li ha
passat també amb això, perquè ha tengut un parell de versions

del pressupost general de l’Estat: una versió victimista, una
versió de palmero i una versió de l’Estat que ha fet la delegada
del Govern, la seva amiga Aina Calvo. Diu la seva amiga Aina
Calvo: “puede que se incumplan expectativas, pero no leyes”.
Això defineix què és el REB, el règim especial de les Illes
Balears, per al seu govern del PSOE a Madrid, són
expectatives, i vostè ens ho va vendre com un dia històric, com
una cosa que era impressionant. Un altre fiasco dels seus, Sra.
Armengol.

Miri, és una llàstima que vostè pinti tan poc a Madrid, que
tengui tan poc pes polític davant Madrid, i menys ara
darrerament després d’aquest episodi tan trist i lamentable que
vostè fa ocasionar. Però ara necessitaríem solidaritat de Madrid
i vostè així com està, trista i capbaix, és impossible que la
dugui.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. El que necessitaríem és un Partit
Popular que tengués un mínim de decència a l’hora de defensar
els interessos d’aquesta comunitat autònoma,...

(Alguns aplaudiments)

... que quan es parla en un moment de crisi econòmica com la
que vivim, d’un pacte de reactivació econòmica, almanco s’hi
volguessin sumar o almanco volguessin treballar o a vegades
volguessin fer qualque proposta. 

Miri, li tornaré a explicar el pressupost general de l’Estat.
És un pressupost a un moment extraordinari que fa tot el
contrari del que feien vostès quan governaven a Espanya amb
la crisi econòmica passada. És un pressupost expansiu, amb un
augment del 70% en educació, del 151% en sanitat, del 46% en
atenció a la dependència, del 367% en habitatge, del 60% per
a ciència i innovació, del 25% en cultura, 1.338 més d’euros en
comerç, en indústria i en turisme, que per cert 100 per a la
nostra comunitat autònoma. És un pressupost que fa front a una
situació difícil, igual que va fer ahir el Govern de les Illes
Balears amb el pressupost més alt de la història de la nostra
comunitat autònoma per servir els ciutadans d’aquestes illes.

I quant al que fa referència a les Illes Balears cert és, la
inversió territorialitzada no arriba al que nosaltres desitjaríem,
sense cap mena de dubte, i ho seguirem reivindicant. Aquesta
inversió territorialitzada fa efecte a les competències pròpies de
l’Estat, en canvi, amb la inversió a les Illes Balears en
competències nostres, de la nostra comunitat autònoma, que pot
ser aigua, que pot ser energia, que pot ser tramvia, que pot ser
rehabilitació d’habitatges, són 133 milions d’euros més. Per
tant, arribam als 370, que no hi havíem arribat mai a la història
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d’aquesta comunitat autònoma; i amb els 100 del (...) que
vénen a les Illes Balears en inversió per a la nostra comunitat
autònoma és la major inversió que haurà fet mai l’Estat a les
nostres illes.

Ara, el meu paper serà el de sempre com a presidenta de les
Illes, seguir defensant els interessos d’aquesta comunitat
autònoma davant del Govern d’Espanya, governi qui governi.
Vostè això no ho pot dir, Sr. Company, la seva història el
traeix.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 14976/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l’ordre
constitucional. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 14976/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de
les Illes Balears pel que fa a la defensa de l’ordre
constitucional. Correspon començar amb la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. 

En plena crisis sanitaria, económica y social que estamos
sufriendo todos los ciudadanos parece que los aspectos
esenciales, como el compromiso con la norma fundamental,
con la Constitución, no debería presentar fracturas, discordias,
radicalismos o divisiones. Pero si miramos las últimas semanas,
los ciudadanos han podido escuchar con asombro como
miembros del Gobierno de España en sede parlamentaria
atacaban la Constitución, atacaban instituciones del Estado
como el jefe del Estado o ponían en cuestión la forma política
del Estado español: la monarquía parlamentaria. 

Esta inquietud no ha sido ajena a esta comunidad autónoma
ni a este parlamento cuando grupos políticos que dan apoyo al
Govern votan en contra de una propuesta de resolución,
derivada precisamente del debate de política general de la
comunidad autónoma donde se definen las grandes líneas
generales de acción política, en la que se solicitaba por parte
del Grupo Popular precisamente reafirmar el compromiso de
esta comunidad con los principios constitucionales. 

Yo creo que eso provoca, como mínimo, inquietud política
para saber cuál es la postura del Govern. Y creo que los
ciudadanos tienen el deber y tienen el derecho de exigir que su
gobierno se defina en cuestiones esenciales y se defina
precisamente en el Parlamento cuando se debate el debate de
política general y salir de dudas y tener la certeza de que
precisamente en este momento en que nos encontramos hay una
seguridad sobre estas cuestiones básicas y fundamentales que
afectan a nuestra convivencia. 

Por eso planteamos esta interpelación, consideramos que
esa certeza, que esa precisión del Govern en esta materia, en
este momento en especial y cuando se nos pida y se nos
reclama y se nos achacan y se nos reprochan al Partido Popular
todos los males y la incapacidad de llegar a acuerdos y se nos
dice que es todo culpa de la oposición, pues resulta que los
propios partidos que apoyan al Govern y el Govern son quienes
ponen en cuestión cuestiones básicas, fundamentales,
esenciales que no deberían ser motivo de discusión en ese
momento.

Todos recordarán las desafortunadas palabras del ministro
Garzón después de que al rey no se le dejase acudir a la entrega
de despachos de la Escuela Judicial, rompiendo precisamente
veinte años de tradición con su presencia. O lo manifestado por
el ministro de Justicia en el mismo acto. O los ataques a la
monarquía por parte del vicepresidente Sr. Iglesias. O la
propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, una auténtica involución democrática en contra de la
independencia del Poder Judicial, en contra de lo que  marca la
Unión Europea, en contra de lo que marca la Constitución
Española.

Por tanto, es lógico que los ciudadanos sientan inquietud
ante esa situación y que la oposición, en este caso ejercida por
el Partido Popular, le pida al Govern que fije posición clara y
firme en esta cuestión.

Cuando el Partido Popular presentó, por ejemplo, esta
resolución no nos podía sorprender que MÉS per Mallorca
votase en contra de la propuesta, es tradicional su posición de
ruptura y de separación de España. No nos podía llamar la
atención que Podemos votase en contra, pero lo que no
podíamos esperar era precisamente que el Partido Socialista sí
que mantuviese una oposición en contra de la propuesta de
resolución que hizo el Partido Popular.

Queremos resaltar que la España constitucional es
consecuencia de la generosidad de todos, de la responsabilidad
de todos y no es patrimonio de nadie, no tenemos ninguna
intención ni tenemos ningunas ganas de patrimonializar nada,
és más, lo que queremos es que sea compartido por el máximo
de fuerzas políticas. 

La Constitución del 78 tiene la legitimación frente a otras
constituciones de nuestra historia jurídica de que es la única
reciente aprobada por referéndum directamente por el pueblo
español. Y eso se hizo con generosidad, con cesiones de todo
el mundo para que fuese una norma en que se sintiese cómoda
la inmensa mayoría y que incluso se respetase a las minorías
que no se pudiesen sentir cómodas. Y es cierto que puede haber
actualizaciones y que es necesario que hagamos actualizaciones
sobre la norma fundamental, pero esas actualizaciones tienen
que ser precisamente con el objetivo de seguir haciendo que sea
esa norma fundamental en que la inmensa mayoría se sienta
cómoda, no para imponer una norma  a gusto de unos en
detrimento de otros.

Por tanto, desde este grupo no pretendemos patrimonializar
ni la Constitución ni las instituciones del Estado, ni los
símbolos, ni el sentimiento de nuestro país, que cada uno debe
tener el suyo y todos deben ser respetados. Pero sí tenemos ese
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derecho democrático, primero a decir cuál es nuestra postura y
segundo a ejercer nuestra labor de oposición y a exigir al
Govern que se posicione sobre una cuestión tan importante en
estos momentos delicados. Eso es lo que hacemos en este
momento.

Seguramente que ejerzamos ese derecho democrático a
algunos puede ser que no les guste, otros nos achacarán como
siempre la culpa de todos los males, pero estamos seguros de
que hacemos lo que debemos hacer y lo hacemos precisamente
con esta intención, con la intención de que queden claras cosas
fundamentales, básicas y esenciales en nuestra convivencia. Ni
la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la
oposición son el problema de España ni de esta comunidad
autónoma, como muchas veces se intenta ver, y como hemos
visto desgraciadamente.

Si la semana pasada en el debate en que se establecen las
líneas generales del Govern se vota en contra de la propuesta
que solicitaba el Partido Popular, nos gustaría saber en qué
cuestiones discrepa el Govern de nuestra propuesta. La
propuesta era muy sencilla; decía: “El Parlament de les Illes
Balears reafirma el seu compromís amb la Constitució
Espanyola i amb el reconeixement que som un estat social i
democràtic de dret fonamentat en la integritat territorial
establerta per la indissoluble unitat de la nació espanyola, i el
dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que la
integren; constata que la forma política de l’Estat és la
monarquia parlamentària i reconeix el paper fonamental que
exerceix el Rei Felip VI; i reivindica el màxim respecte a la
separació de poders legislatiu, executiu i judicial per garantir
els principis de l’ordenament constitucional”. Estaría bien que
esta propuesta de resolución, que tuvo el voto en contra de los
partidos que dan apoyo al gobierno, nos dijesen en qué
apartado el Govern está en contra, o si... resulta que el Govern
está en contra de lo que dicen los dos grupos políticos que le
dan apoyo. Eso creo que también sería una novedad política
importante, aclararíamos las cosas y sabríamos exactamente
dónde estamos.

Hasta ahora las propuestas de resoluciones en este sentido,
en el sentido de la que he leído, normalmente..., con
modificaciones, con pactos, con acuerdos, pues solían ser
aprobadas por una mayoría cualificada de esta cámara. ¿Qué ha
cambiado?, ¿qué ha cambiado en este govern? ¿Optan por
posiciones más radicales? Resulta que la mayoría más
moderada que debería hacer que las minorías que le dan apoyo,
más radicales, fuesen más moderadas, pues pasa lo contrario,
que las minorías radicales radicalizan al principal partido del
Gobierno, y esa es la sensación que nos dan y esa es la
preocupación que tenemos.

(Petit aldarull)

Y por eso queremos que se nos concrete esta situación.

Como he dicho, que MÉS per Mallorca vote en contra, que
propone un referéndum para dejar de ser españoles y pasar a
depender de una supuesta república catalana independiente,
pues podemos entender que igual los principios
constitucionales que he dicho pues no les gusten. Que sus
socios de Podemos, que han roto la tradición histórica que

había mantenido -e inteligente- el Partido Comunista, que por
ejemplo quiero recordar lo que decía el Partido Comunista
cuando el referéndum de la Constitución; este es el cartel del
Partido Comunista en el referéndum de la Constitución: “Sí a
la Constitución. Sí a una democracia avanzada. Sí a la
reconciliación”, con la bandera nacional. 

(Remor de veus i petit aldarull)

De esto se ve que ya nada de nada. Podemos se ha echado
al monte y radicaliza al PSOE. Eso, desgraciadamente, es lo
que nos está pasando.

Y sería importante que nos puedan aclarar estos aspectos.
¿Sigue el Govern con un compromiso con la Constitución
Española? ¿Reconoce que somos un estado social y
democrático de derecho? ¿Se reafirma con la integridad
territorial? ¿Se reafirma con el derecho de las autonomías y
nacionalidades y regiones? ¿Considera que la forma política del
Estado es la monarquía parlamentaria? ¿Cree fundamental el
papel del jefe del Estado? ¿Cree en la separación de poderes,
en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial? Estos puntos
son fundamentales, estos son los que ustedes, los partidos que
le dieron apoyo, votaron en contra, y estos son los que
queremos que el Gobiernos nos diga en esta cámara y diga a los
ciudadanos claramente que los sigue manteniendo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Lafuente,
per la seva interpel·lació. Bé, no sé si dir gràcies o no sé si els
ciutadans agraeixen una interpel·lació d’aquestes
característiques, amb els temps i les qüestions prioritàries que
tenim en aquests moments sobre la taula, i pos només com a
exemple la gestió d’una pandèmia...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... la gestió d’una pandèmia i d’una crisi sanitària, econòmica
i social com la que estam vivint.

Ha dit vostè, Sr. Lafuente, que hi ha inquietud a les Illes
Balears per saber quina és la posició del Govern respecte d’una
proposta de resolució, que ja es va votar aquí en el debat de la
comunitat amb les propostes de resolució. No cal que li torni
dir què va votar cadascun dels grups parlamentaris que donen
suport al Govern perquè vostè mateix ho ha mencionat aquí, i
perquè s’hagi rebutjat el Partit Popular una proposta de
resolució potser podríem fer una mica més d’autocrítica, i
preguntar-se que potser hi ha grups que no volen entrar en les
seves pantomimes, quan una volta darrere l’altra fan propostes
que en aquests moments no crec que hi hagi inquietud, com diu
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vostè, a les Illes Balears sobre això, sinó que per allò que hi ha
inquietud és per veure com sortim de la crisi sanitària, social i
econòmica més greu que han patit aquestes illes. Això és el que
vertaderament en aquests moments interessa als ciutadans de
les Illes Balears.

Però com que som absolutament respectuosa amb la
interpel·lació que vostè ha fet aquí, em parla de les
declaracions dels ministres d’Espanya, del Govern d’Espanya,
de les obligacions del Govern espanyol... Jo, encantada de
contestar-li aquí, però potser seria molt més profitós en aquests
plenaris fer control de l’acció del Govern de les Illes Balears,
i dic això perquè li puc posar alguns exemples de quina és la
política del Govern en relació amb la defensa del que vostès
diuen l’ordre constitucional o dels articles de la nostra
Constitució, com pugui ser l’article 14, que diu que tots som
iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació
per raó de naixement, raça, sexe, etc., a més de les eines que
ens dóna l’estat de dret per garantir que aquest article es
compleixi. El Govern de les Illes Balears ha aprovat normativa
i legislació precisament per aprofundir en aquest article que ens
parla sobre la igualtat.

O per posar un altre exemple: el de l’article 27, que fa
referència al dret a l’educació i es reconeix la llibertat de
l’ensenyament. No sé fa falta que li recordi, Sr. Lafuente, quina
va ser la seva política i la del seu partit en aquesta comunitat
autònoma, que no fa tants d’anys, fa ara dues legislatures, quan
varen governar, la crispació que vostès varen provocar a la
nostra comunitat autònoma amb el tema..., amb l’ensenyament
dels nostres docents, perquè si alguna cosa hem reconèixer a la
nostra comunitat autònoma, i a més aprofit i ho faig ara, en la
situació complicada amb què ens trobam, és l’esforç immens
que fa la comunitat educativa per garantir que tots els menors
de les Illes tenguin accés a l’educació en un any tan complicat
com el que ens ha tocat viure amb aquesta pandèmia.

Sr. Lafuente, m’ha dit vostè el dret que té el Partit Popular
a dir quina és la seva posició. Per suposat, faltaria més; només
li ha faltat dir que la resta de grups parlamentaris, donin o no
donin suport al Govern, potser també tenen el mateix dret a dir
quina és la seva posició, que de moment encara la nostra
Constitució reconeix, i per molts d’anys, aquest dret de
pensament, aquest dret a la llibertat d’expressió, i només
faltaria que aquí els grups parlamentaris no lo puguin expressar
amb el seu vot cada setmana, sigui una proposta de resolució
del Partit Popular, sigui una PNL o sigui la iniciativa
parlamentària que sigui. Perquè sembla que vostès només
defensen els drets quan pensen que els pertoca a vostès; en
canvi quan tot això ho projecten en els partits polítics o els
grups parlamentaris que no són de la seva corda, i en aquest cas
els de l’esquerra d’aquest hemicicle, després ja no els va tan bé.

Sincerament, senyors i senyores del Partit Popular, m’ha
quedat la sensació que vostès encara no han paït que en el
Govern d’Espanya hi hagi un govern de coalició i d’esquerres,
sí, per primera vegada en la història, que porta endavant
polítiques d’esquerres en una situació molt difícil en aquests
moments i que, per cert, molta gent, sigui de dretes, d’esquerres
o de qualsevol ideologia, si en alguna cosa es fa un
reconeixement és que tanta sort que tenim en el Govern
d’Espanya responsables polítics amb la sensibilitat social

suficient per donar resposta a la situació complicada de crisi
econòmica i sanitària que tenim en aquests moments.

Vostès poden seguir parlant del que ha votat el Grup MÉS
per Mallorca o de Podemos o del PSIB, sincerament i amb tot
el meu respecte, em sembla d’allò més estèril que intentin
tornar portar aquí un debat d’una proposta de resolució del
Partit Popular després d’haver estat en un plenari que crec que
hi vàrem ser matí, tarda i quasi nit debatent sobre, no només
l’estat de la comunitat, sinó les propostes de resolució.

I sobretot, perquè quedi tranquil, Sr. Lafuente, supòs que
ara ja estaran més calmats des que saben que diumenge que ve,
el vicepresident del Govern d’Espanya Sr. Iglesias
acompanyarà al rei d’Espanya a un viatge institucional per
assistir a la presa de possessió del nou president de Bolivia.

(Remor de veus)

Per tant, aquest govern, sigui el Govern de les Illes Balears,
sigui el Govern d’Espanya, manté les relacions institucionals
que pertoquen sense perjudici que cadascún dels grups polítics,
siguin ministres, siguin diputats, siguem conselleres o
consellers, puguem tenir una opinió, faltaria més!, no només
una opinió, sinó una posició política sobre qualsevol tema que
està recollit a la mateixa Constitució. Per cert, Constitució de
l’any 1978 que -com saben molt bé- preveu quin és el sistema
de reforma i de modificació de la mateixa Constitució; de
qualsevol dels aspectes que recull la Constitució està previst
quina és la forma de reformar-la o de modificar-la i, per cert
també, en la majoria de casos amb una majoria més que
qualificada per portar endavant aquesta reforma.

Per tant, que aportin això aquí per intentar fer una mica...,
no sé si dir-li de remor, perquè crec que la cosa no ha arribat ni
a això, i parlar que hi ha una inquietud a les Illes Balears entorn
a tot aquesta tema, sincerament, em sembla que és
absolutament gratuït.

I per últim, Sr. Lafuente, potser tota aquesta preocupació
falsa, amb tot el meu respecte, que sembla que vostès ens volen
transmetre, seria tal vegada més profitós que l’intentàs també
transmetre quan té companys o altres representants d’altres
grups polítics de la ultradreta que en aquesta cambra fan
manifestacions que vulneren obertament l’esperit de la
Constitució Espanyola...

(Alguns aplaudiments)

Potser podria tenir molta més credibilitat la seva
preocupació de la Constitució quan sentim -com dic-
manifestacions que van en contra de la igualtat de les persones.

En definitiva entenc, Sr. Lafuente, que el que no es pot fer
és reduir la idea de la constitucionalitat a determinats símbols
o a determinades figures com si no existís qualsevol altra cosa,
és més, com si qualsevol diferència d’opinió els fes a uns més
constitucionalistes que a d’altres. 

I respectant l’esperit de la Constitució ara escoltaré
atentament, Sr. Lafuente, les seves opinions, la seva rèplica que
per molt diferent que sigui del meu pensament o del grup
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polític a què jo pertanyo o als dels companys dels grups polítics
que donen suport al Govern, evidentment a hores d’ara
afortunadament encara existeix aquesta llibertat d’expressió,
llibertat de pensament. 

Cada quatre anys hi ha eleccions i els ciutadans lliurement
col·loquen cadascú allà on ens han col·locat, a uns ens han
col·locat a governar, a altres a l’oposició. En un futur pot
passar a l’inrevés i això és la democràcia afortunadament:
l’alternança política que no la decidim ni vostè ni jo, sinó que
la decideixen els ciutadans i les ciutadanes amb el seu vot
lliure.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara en torn de rèplica té la paraula
el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sra. Consellera, ha
terminado usted hablando de que efectivamente vivimos en un
país donde hay libertad, yo quiero que esto siga siendo así,
quiero que en vez de ir para atrás vayamos para adelante en los
índices de libertad; en vez de que se dediquen a intentar
controlar al Poder Judicial por parte de determinados
partidos,...

(Alguns aplaudiments)

... pues no se... se vaya a más libertad en el Poder Judicial; en
vez de intentar controlar los medios de comunicación, haya más
libertad en los medios de comunicación; en vez de intentar
controlar el CIS, haya más libertad en el CIS; en vez de
controlar el CNI, haya más libertad en CNI o más
profesionalidad...

(Remor de veus)

... y desgraciadamente los indicios que vemos es que van para
atrás.

Yo respeto mucho su posición y no... no voy a calificarla
como usted...

(Remor de veus)

... de pantomima ha dicho, no, yo respeto su posición y lo único
que pido es que usted respete la del Partido Popular.

De lo que le solicitábamos no ha contestado nada, ni una
sola respuesta. En el debate de política general de esta
comunidad autónoma donde se califica la línea política que va
a seguir este gobierno, los partidos que apoyan a este gobierno
votaron en contra de una resolución que determinaba una serie
de puntos.

Yo le preguntaba a ver en qué punto el Govern no estaba a
favor de todo esto, y usted ha dicho que, bueno, esto es un
montaje del Partido Popular para hacer ruido cuando
hablábamos de cuestiones esenciales, de instituciones
esenciales del Estado. 

Si para usted eso son tonterías, no merecen ninguna
atención, es una chorrada, ya sé, ustedes presentan un montón
de PNL sobre cosas que pasaron hace 80 años y eso sí que es
fundamental,...

(Alguns aplaudiments)

... pero la norma fundamental que tenemos, esa no es
fundamental.

Muy bien, ustedes están en su libertad de decir lo que
quieran, ustedes están en su libertad de decir absolutamente lo
que quieran, pero nosotros también estamos en nuestra libertad
de decir lo que consideramos importante y fundamental, y en
este caso eran esas cuestiones que figuraban en nuestra
resolución.

La verdad es que, por ejemplo, leía el otro día un texto que
decía: “Hace un año que celebramos el 40 aniversario de
nuestra Constitución. Hoy nos alarma el ruido estrepitoso de
quienes aun siendo una neta minoría quieren quebrar los
principios básicos, en primer término el de la unidad de la
nación que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la
ley y de los poderes públicos ante sí mismos. Esta estrategia
que pretende diluir la unidad menosprecia los principios
democráticos del Estado, de derecho a raíz de la Constitución
y opta por argumentaciones a menudo vestidas de historicismo
para resultar eficaz requieren tergiversar el pasado. No es
admisible un (...) que se deforme hasta este grado la historia
propia o ajena máxime con un fin último de distorsión y
legitimar el nacionalismo en contra de lo que proclama aquí
(...) matices agresivos y de hecho discrimina a millones de
ciudadanos y ello presagia discordias crecientes y funestas de
gravedad”.

Este escrito..., no sé si ustedes igual pensaran que es
totalmente exagerado, debe ser un facha el que lo ha escrito,
vaya exageración, ¿no? Pues le voy a decir quien lo ha escrito,
lo ha escrito Javier Lambán, presidente de Aragón, el año
pasado, en un escrito.

Ojalá tuviésemos en esta comunidad una manifestación por
parte del Govern similar apelando precisamente a estos
principios, pero desgraciadamente no, tenemos un govern
escorado a la extrema izquierda, controlado por la extrema
izquierda, en que las posiciones desgraciadamente, lo hemos
visto en la resolución de la semana pasada, del martes pasado
en que ustedes votaron que no, pues en lugar de tender a
moderar a los radicales, los radicales radicalizan a la inmensa
mayoría del Govern. Desgraciadamente, eso es lo que pasa.

Y ustedes echan en falta acuerdos en materias y nos dicen
que somos incapaces de alcanzar acuerdos y en cambio en
cuestiones esenciales como estos principios esenciales
recogidos en la Constitución ustedes son incapaces,
especialmente el PSOE, de votar a favor.
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Por tanto, desgraciadamente tenemos que constatar esa
radicalización del Govern, alejados del sentir mayoritario de
los ciudadanos, alejados del sentir mayoritario de lo que
piensan los ciudadanos de Baleares. 

 A ustedes les parecerá esto que tiene poco sentido, que no
es un problema de los ciudadanos, que los problemas... los
ciudadanos no se preocupan porque un ministro ponga en
cuestión al jefe del Estado, porque se ponga en cuestión la
independencia judicial, porque se ponga en cuestión el modelo
de estado, la monarquía parlamentaria... Nosotros entendemos
que sí, que es un tema que sí que interesa a los ciudadanos, que
sí que preocupa a los ciudadanos y que crea inquietud, pero
después de su contestación yo creo que los ciudadanos de
Baleares, los diputados de este parlamento aun
desgraciadamente podemos estar más inquietos y menos
seguros porque tenemos un gobierno que es prisionero
precisamente de las posturas más radicales, de las posturas más
intransigentes y precisamente de los que van en contra de la
libertad.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Lafuente
i gràcies perquè aquesta -jo crec- diversitat ideològica posa de
manifest les prioritats que tenim respecte de les preocupacions
en aquests moments dels ciutadans d’aquestes illes. M’ha parlat
vostè de libertad en el CNI i no sé quantes coses, que estic
convençuda que tot això vostè ho traslladarà, o el seu grup, en
el Congrés dels Diputats, en el Senat, o allà on trobi oportú.

També aquest sobtat interès en el poder judicial, és una
llàstima, Sr. Lafuente, que no tenguin aquest mateix interès per
facilitar la renovació que pertoca a tots aquests àmbits de
l’Estat...

(Alguns aplaudiments)

... que, per cert, també recull la Constitució. I a mi em sembla
que bloquejar el que suposa la renovació en l’àmbit judicial és
també no fer gaire cas a allò que diu la Constitució espanyola.
Però bé, vostès la manegen o la grapegen així com troben.

Continuen insistint, no fa falta que li recordi, perquè vostè
ha estat en un govern i ara és diputat, que els governs no voten
les propostes de resolució, les propostes de resolució són
votades pels diferents grups parlamentaris, ja es varen votar en
el seu dia aquí i els grups parlamentaris que donen suport al
Govern, varen votar allò que varen considerar i que aquí s’ha
posat de manifest. Però és encara jo no sé què és el que li
molesta o què és el que li grinyola, Sr. Lafuente.

Em diu que la seva proposta de resolució no l’hem votada
i deia que “España es una monarquía parlamentaria”. Però,
troba vostè que hem de gastar tot aquest temps perquè acabi
concloent que a Espanya hi ha una monarquia parlamentària i
que això ho diu la Constitució? Estic convençuda, Sr. Lafuente,
que vostè i jo mateixa tenim moltes altres feines.

I sobretot, sobretot, si el seu objectiu és desqualificar als
partits que donen suport al Govern, especialment amb aquesta
contaminació que ha posat respecte de MÉS per Mallorca i de
Podemos, segur que ho pot fer en qualsevol altre àmbit. I és
una llàstima que perdin el torn que els toca, per controlar el
Govern de les Illes Balears, sobre la feina que s’està fent i
també és una llàstima que el desaprofitin per no fer propostes
en positiu de cara a tot el que ha de ser la reactivació social i
econòmica de les nostres illes, que crec que en aquests
moments és el que està esperant la ciutadania de nosaltres. Però
bé, vostès continuïn així, que com dic, cada quatre anys hi ha
eleccions i els ciutadans trien aquells grups o partits que troben
que els han de governar.

I per últim Sr. Lafuente, jo crec que després ja de tots els
mesos i anys que portam aquí amb nous governs, tant a
Espanya com a les Illes Balears, ja va sent hora que vagin paint
que hi ha partits que governen, perquè els ciutadans així ho han
decidit, es diguin MÉS per Mallorca, es diguin Podemos, es
diguin PSIB, o es diguin com es diguin...

(Alguns aplaudiments)

És que vostès encara no han paït això, perquè vénen aquí a
retreure el que voten diferents partits de forma absolutament
lliure, que formen part d’aquest govern perquè així ho ha
volgut la ciutadania de les Illes Balears.

(Remor de veus)

I, per cert, tan catastròfic, tan catastròfic no devia ser com
vostès ho pinten, perquè resulta que per primera vegada en la
història a les Illes Balears es revalida en aquest cas un segon
govern progressista i d’esquerres...

(Alguns aplaudiments)

I ara sí, ja per acabar, crec molt desafortunat, Sr. Lafuente,
que faci vostè befa, no sé com dir-ho, de les propostes que els
nostres grups porten aquí de fa 80 anys, fent referència a la
memòria històrica i democràtica d’aquest país i d’aquestes illes,
que això també està impregnat de Constitució Espanyola i de
llibertats i de drets. Així que, Sr. Lafuente, m’estranya el seu
speach en aquest sentit i en cap moment no he mencionat jo, o
he dit jo que el que vostè digués era una “tontería”, no sé
quines paraules ha fet servir que jo...

(Remor de veus)

... en cap cas no he dit. Podem revisar el Diari de Sessions, que
haurà quedat ben clar.

En definitiva, Sr. Lafuente, moltes gràcies per aquesta
interpel·lació, esper que a la gent del carrer se li hagi tret
aquesta inquietud tan gran que tenia respecte de tot el que vostè
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avui ens ha demanat al Govern de les Illes Balears i nosaltres
seguirem fent feina pel que realment interessa que és la
recuperació sanitària, econòmica i social d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En aquests moments
suspenem el plenari deu minuts i després el reprenem.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari. 

III. Moció RGE núm. 5284/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords
parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els
efectes de la tempesta Glòria i coordinació amb altres
administracions per canalitzar aquestes ajudes, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3746/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a la
moció 15284/20 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes
per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i coordinació amb
altres administracions per canalitzar aquestes ajudes, derivada
del debat de la Interpel·lació 3746/20.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Partit Popular ha presentat
aquesta moció, derivada de la interpel·lació del passat dia 6
d’octubre, relativa a l’incompliment d’acords parlamentaris en
relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta
Glòria, entre d’altres, i per poder saber en tot moment l’estat de
les ajudes compromeses pel Govern d’Espanya, d’una forma
efectiva, ja que a dia d’avui no han arribat. 

La borrasca Glòria ens va deixar un tràgic balanç a Balears,
amb una pèrdua de tres vides humanes i una persona
desapareguda, trenta municipis afectats -entre Mallorca,
Menorca i Eivissa-, i uns danys materials que ascendeixen a
més de 16 milions d’euros. 

Les feines de recuperació de les zones afectades, algunes
d’elles ja realitzades per Costes -ja ho vàrem reconèixer el dia
de la interpel·lació- , però n’hi ha encara pendents d’acabar-se
i de millorar de forma practicable, amb seguretat i funcional. 

Amb l’aparició de la pandèmia, ara més que mai, els
ciutadans necessiten agilitat en la tramitació i en els ajuts

públics per recuperar els seus negocis, les seves empreses, les
seves propietats i les zones públiques afectades per poder anar
recuperant la normalitat, en la mesura que sigui possible, dins
l’època que ens toca viure, tan convulsa. 

La Sra. Armengol va anunciar el 20 de gener que demanaria
a l’executiu central que declarés les zones afectades greument
per l’emergència de Protecció Civil com a zones catastròfiques,
perquè d’aquesta manera els ajuntaments, consells, Govern i
particulars puguin acollir-se als ajuts del Govern d’Espanya i
així poder reparar els desperfectes causats pel temporal. 

D’aquells titulars i bones paraules, la part d’ajuda
econòmica, tot segueix igual. Tothom està pendent de les
ajudes promeses del Sr. Sánchez. On és, a dia d’avui, el suport
i la reivindicació enèrgica de la presidenta Armengol, per les
ajudes compromeses? Fa mesos que no sentim a dir res sobre
aquest tema, tan urgent, els sembla a vostès normal, senyors i
senyores diputats?

La nostra principal motivació i responsabilitat, des de
l’oposició, és defensar i vetllar per tots els ciutadans de les Illes
Balears, com entenem que hauria de fer el Govern. Però el
temps ens diu que vostès són més de titulars i d’anuncis fàcils
i de primeres pedres; i, si no fos pel Partit Popular, que està al
darrere recordant les seves obligacions pendents, aprovades i
compromeses, anirien passant els mesos i els anys, sense
avançar ni complir amb moltes de les seves responsabilitats. 

Som conscients que la COVID ha alterat la normalitat, ha
marcat unes altres prioritats, necessitats, però, com els agrada
dir al Govern, no deixarem a ningú enrere. Està molt bé aquesta
frase, aquest eslògan, però, si realment no compleixen amb les
seves obligacions i compromisos, tampoc no serveix als
ciutadans d’aquesta terra. 

Però m’agradaria saber, ara, quan tenguin el torn de paraula
els representants dels partits del Govern, i el Grup Mixt, que
també li dóna suport, per què no han tret cap línia d’ajut per als
damnificats de la borrasca Glòria com sí varen fer -i des del
Partit Popular reconeixem que fou encertadament- amb la
torrentada de Llevant? No són iguals d’importants aquests
ciutadans i municipis afectats per la borrasca Glòria?

Per centrar el debat, senyores i senyors diputats, què pretén
el Partit Popular, amb aquesta moció de cinc punts, amb
aquestes esmenes que ens han presentat els partits que
conformen el Govern?, que ja avançam que acceptaríem
l’esmena del punt 2, 4 i 5. Perquè el nostre objectiu principal
són els ciutadans, que puguin disposar en el menor temps
possible dels recursos i de les solucions a què s’havien
compromès, que les coses funcionin i avancin cap a un present
i un futur amb més garanties i seguretat per als ciutadans de les
Illes Balears. 

Per tant, el primer punt, que tots els diputats i diputades
recordem els acords que, ja en el BOE nombre 109, de 7 de
maig de 2019, a la disposició final cinquena, actualitzacions de
plans especials, ja feia menció que en un termini màxim d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern hauria
d’aprovar l’actualització del pla especial, per tant, ja ha passat
més de quatre mesos del seu termini. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20205284
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Al punt tercer, també ens acollim que no podem acceptar
l’esmena que ens han presentat els partits que formen govern,
per mor que també l’incompliment d’aquest acord publicat dia
7 de maig, en el BOE 109, un termini màxim d’un any, per tant
aquest retard va en detriment de la seguretat dels ciutadans de
les Illes Balears.

Per tant, esper que els diputats i les diputades d’aquesta
cambra siguin conscients en aquests cinc punts que ha presentat
el Partit Popular per poder incrementar la seguretat i poder
donar resposta dels acords a què s’han compromès. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. Ara corresponen les intervencions per
a defensar les esmenes RGE núm. 15793, 15794, 15795, 15796
i 15797/20, presentades conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. En primer
lloc, intervé el Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, bon dia
a tothom. Ahir llegia en el debat de la interpel·lació, com deia
el Sr. Camps, que és l’origen d’aquesta moció sobre les ajudes
Glòria, s’ha de dir que es fa difícil seguir el fil argumental,
enmig d’un tour de diferents àmbits competencials, ens en
vàrem anar d’Europa, vam passar per l’Estat, vam passar també
per la comunitat autònoma i, per suposat, passam per
l’ajuntament d’Es Castell. Però avui, ens concreta en la moció
que ens duu avui que, agafat així amb molt d'afecte, he volgut
agrupar en dos objectius clars: un, per una banda, un objectiu
de preocupació per les emergències -que açò sí que és
competència d’aquesta comunitat- i que fa referència a la
revisió del Pla especial per fer front als riscs d’inundació; i un
segon bloc, que serien punts per a la sol·licitud d’informació,
i celeritat de pagament dels ajuts que dóna l’Estat en el marc
del Reial decret 11/2019. 

Començarem per aquest segon bloc. El Govern central ha
deixat un marc normatiu suficientment ampli perquè per acollir
diferents fenòmens compresos en un període de temps
suficientment ampli, que va d’abril 2019 fins a març 2020.
Agraïm que hagin acceptat les esmenes presentades. El punt 4
també demana que es paguin totes les ajudes que s’han
demanat; de fet, aquest govern, ja va aprovar en el Consell de
govern, just després de la tempesta Glòria, que hi hagués
màxima celeritat, ho hem fet també en aquesta cambra. Vol
vostè que ho tornem a aprovar?, idò voilà!, aquí hi tornem a
ser, idò ho tornam aprovar. 

Aprofitaré també per posar en valor el Reial decret 778, del
passat mes d’agost, que són ajudes específiques pel Glòria; i
també els 4,4 milions que han vengut amb accions directes de
l’Estat. Què volem dir? Que l’Estat està donant resposta, està
donant resposta i també amb coordinació perquè el mes d’agost
s’hi van incloure alguns municipis que inicialment no hi
estaven inclosos, per tant, la coordinació entre administracions

i la resposta del Govern central hi és, que vostès consideren que
no és suficient, potser, però la resposta hi és. 

Entrant en el primer bloc que comentàvem, estam contents
que el Partit Popular ens dugui el debat del canvi climàtic.
Aquest bloc d’emergències és un punt lligat directament a
fenòmens meteorològics adversos i extrems que són
conseqüència del canvi climàtic. Veiem que vostès estan
sensibilitzats en aquest tema, per tant, aplaudim que no tenguin
vostès una actitud com els seus companys de VOX, que són
negacionistes totals, una part sí, sembla que sí pel que sentim
a altres comunitats, però vostès ens duen aquest tema, per tant,
estan sensibilitzats. 

Les emergències sí són competència d’aquesta comunitat,
són fruit de la coordinació de diferents conselleries i diferents
cossos de seguretat. Jo aquí vull també posar de manifest
l’agraïment de les cents de gestions, d’incidents que es donen
resposta des del Servei d’Emergència 112. La Conselleria de
Treball treballa intensament en la millora continuada d’aquest
servei. La bonificació, s’ha posat en mans de l’emergència la
tecnologia que cada vegada és més avançada impulsant la
màxima coordinació a tots els nivells. És cert que el risc zero
no existeix, però hem d’evitar plorar les pèrdues humanes. 

Per tant, el pla especial per fer front als riscos
d’inundacions és un bon pla, és una anàlisi de riscos molt
exhaustiva i creim que és una feina molt tècnica, és una feina
que en aquests moments ja es fa. Fa mesos que es treballa des
de diferents conselleries per tenir un bon pla, un bon futur per
fer front a les emergències. Per tant, creim que hem de cercar
el consens, el consens en un nou pla, que aquest és del 2005, i
amb una bona base tècnica. 

Vostè no ens ha acceptat les dues esmenes que fan
referència a aquests punts, que són l’1 i el 3, i consideram que
vostè el que fa no acceptant aquestes esmenes és no acceptar
que s’està fent feina i que s’ha fet feina durant molts de mesos
per molts tècnics i que en aquests moments ja està publicada la
consulta prèvia al portal de transparència. 

Per tant, nosaltres, si vostè no ens accepta les esmenes que
constaten que hi ha molts de mesos de feina, haurem de fer un
vot negatiu d’aquests punts, perquè vostè l’únic que cerca és
posar en evidència, maçolar el Govern quan hi ha un munt de
mesos de feina, que ja li dic, eh?, de molts de tècnics i de
moltes conselleries. 

Per tant, consideram que hem de cercar el consens en aquest
tema, hem de fer feina per tenir un bon pla, un bon pla
INUNBAL i que sigui sobretot amb una feina tranquil·la i amb
una base tècnica important i de qualitat...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Carbonero, tiene que terminar.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... i de rigor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Carbonero. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, desgraciadament els temporals
o els fenòmens naturals adversos a les nostres illes són cada
vegada més freqüents, i això ho hem pogut constatar en els
darrers anys.

El canvi climàtic és una realitat i si bé és cert que ara vivim
una pandèmia sanitària, no hem de perdre de vista els reptes a
llarg termini que tenim per davant. La lluita contra el canvi
climàtic de cap de les maneres no es pot paralitzar perquè en
realitat ja feim tard. 

Com deia, aquests fenòmens devastadors que hem viscut a
les Illes tenen un impacte molt negatiu, tant en danys personals
com materials, i d’alguna manera convé fer una reflexió ràpida
i prendre mesures pel que fa a la prevenció. 

És molt important no sols estar preparats amb mitjans i
serveis sinó que cal continuar generant consciència i molta
pedagogia a la ciutadania per saber com han d’actuar en casos
d’emergència. Perquè si bé la prevenció no podrà evitar que
succeeixin els temporals, sí ajudarà a disminuir els seus efectes. 

També cal repensar el nostre litoral. Com ja va explicar fa
mesos en aquesta cambra és una cosa que no deim nosaltres
sols sinó que també ho diu el Col·legi Oficial de Geolègs. Hem
construït a molts d’espais en primera línia i no tenim manera
d’evitar que la mar faci de les seves davant els temporals, de la
mateixa manera que també la urbanització del segle XX dels
nostres pobles s’ha fet sobre el pas de torrents o zones que avui
qualificam d’inundables. Són qüestions que si bé no es poden
canviar d’un dia per un altre al final són qüestions que s’hauran
de plantejar de forma molt seriosa i donar una solució, perquè
al final a aquestes zones hi viuen moltes persones i hem de
garantir la seva seguretat. 

Si bé mentre arriba tota aquesta revisió per pal·liar els
efectes i els danys causats per temporals o altres incidents, es
concedeixen ajudes. I d’això va la moció, concretament
d’ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria. 

Com ja ha explicat la Sra. Carbonero, hem presentat
diferents esmenes als punts de la moció. Bé, vull començar
dient que partint que duim prop de deu mesos d’una situació
que ens ha sobrevingut, que és la pandèmia, i que a més ha fet
que la majoria dels esforços s’hagin destinat a combatre i a
pal·liar els seus efectes. Aquest fet, ho poden acceptar o no,
però ha alterat el curs normal del full de ruta del Govern. 

El que avui sí podem dir és que s’ha publicat la consulta
pública prèvia sobre un projecte de decret pel qual s’aprova el
pla especial per fer front al risc d’inundacions. En aquest sentit
va la nostra primera esmena, expressar la tasca que s’ha fet i es
farà en relació amb la modificació del Pla INUNBAL. Tota la
feina que es fa en aquest cas es regeix d’acord els temps que
marquen les Lleis 1/2019, del Govern, i la 39/2015, de l’Estat.
I així també ho recollim a l’esmena al punt 3.

Al punt 4, pel que fa al pagament de les ajudes pendents,
feim un afegit, al final, que diu que s’han de pagar de
conformitat amb l’establert a les convocatòries existents. Crec
que ningú d’aquesta cambra mai no s’ha oposat a exigir el
pagament de tot allò que ens pertoca perquè és de justícia.

Finalment, davant les emergències el que cal és una
completa coordinació i millorar en base a les experiències que
hem tingut, desgraciadament. En aquest sentit l’esmena que es
presenta al punt 5 matisa la seva proposta en el sentit que una
vegada actualitzats els plans INUNBAL i METEOBAL es creï
una comissió que integri tots els agents que puguin estar
implicats en cas de qualsevol tipus d’emergència per fenòmens
naturals adversos. És important que aquesta creació es
produeixi una vegada que es tenguin aprovades les
actualitzacions dels plans mencionats per tal de ser més
eficients i tenir clar quins seran els seus objectius.

Esperam que puguin acceptar les diferents esmenes i en tot
cas demanaríem la votació separada dels diferents punts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputades i diputats. Primer de tot,
bé, els meus companys tant del PSIB com les meves
companyes del PSIB i d’Unides Podem ja han explicat bastant
bé la bateria d’esmenes que presentam. 

Jo volia, primer de tot, fer una reflexió sobre les ajudes. Des
de MÉS per Mallorca sempre ens tendran al costat tant si les
reclama el Partit Popular com si les reclama el Partit Socialista
com qualsevol altra formació. Des de MÉS per Mallorca creim
i és important donar aquest suport sempre per a l’agilitació de
les ajudes per catàstrofes naturals. Hem de ser conscients que
són unes ajudes que no compensen perquè la pèrdua de la vida
humana, la pèrdua de béns materials no es compensen mai, per
molt que l’import econòmic a vegades, fins i tot amb els béns
materials, sigui equitatiu.

Els episodis de les inundacions i d’altres catàstrofes naturals
a les Illes cada vegada són més freqüents, més freqüents i amb
bastant intensitat, una intensitat que s’ha incrementat durant els
darrers anys, o almanco en som o n’hem pres més consciència.
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Evidentment aquests fenòmens meteorològics fa moltíssim
de temps, sempre els hem tengut dins el clima mediterrani, però
en els darrers anys ens han afectat amb molta virulència. També
en els darrers anys hem constatat aquest agreujament, aquest
agreujament que provoca el canvi climàtic. Crec que és
important, perquè poques coses podem fer en política per
intentar minvar aquests episodis, però una de les que sí es
poden fer és combatre el canvi climàtic.

També volem manifestar que estam completament d’acord
que els plans específics derivats del PLATERBAL s’han de
modificar, s’han de modificar, però és una imperiosa necessitat
ara i ho era fa també molts d’anys que era ja necessari
modificar aquests plans específics. 

Per tant, tant el METEOBAL com l’INUNBAL que
pertanyen al Pla TERBAL s’han d’actualitzar i també hem
d’aprofitar per tenir una especial atenció i començar també a
preparar una línia de feina per a altres plans específics com el
GEOBAL, l’INFOBAL, etc., que a un futur també es podrien
actualitzar.

I per què s’han d’actualitzar? Doncs, s’han d’actualitzar
perquè a dia d’avui tenim instruments i tenim eines i plans i
altres recursos que no són els de l’any 2005, qualcuns arribaren
el 2017, qualcuns arribaren el 2008 o el 2009, uns altres el
2012, i tots són motius per poder agilitar o, perdó, modificar
aquests plans.

I és cert que Emergències, i ho reconeix el mateix servei
d’Emergències, i ho reconeixen crec que molts de responsables
que han passat per allà de molts colors polítics, hi ha tota una
sèrie de deficiències, una falta de recursos humans, en caps, en
operaris, etc., després hi faré una referència més específica, i
també mancances en el tema de planificació, com ja hem
comentat, que és important doncs posar al dia aquests plans,
sobretot quan tenim recursos, per exemple, la Unitat Militar
d’Emergències, no surt a cap pla, per posar un exemple, la
UME, després en parlaré de la UME, ja donaré la meva opinió
de la UME, però la UME és allà, és una realitat, existeix.

El Pla de gestió de riscs d’inundacions que fa ver la
Conselleria de Medi Ambient a l’any 2017, que s’actualitza
cada cinc anys i que ve demanada per la Unió Europea, també
és una realitat que pot contribuir a millorar els plans.

Però hem d’anar alerta, hem d’anar alerta amb una cosa,
perquè en aquesta moció, així com está redactada hi podem
trobar la intenció de vegades de voler desvestir un sant per
vestir-ne un altre, no? IBANAT, a incendis fa una feina
impecable, impecable, i sempre hi ha hagut una coordinació i
una cooperació excepcional a totes les forces i cossos de
seguretat i, per tant, és important mantenir aquests equilibris.

Una altra de les coses que creiem que és important, això la
consellera per ventura ho podria impulsar, és la necessitat
d’una campanya d’inundacions; les inundacions no són episodi
qualsevol, són una constant, no és un terratrèmol que pot
ocasionar-se cada cent i busques d’anys, parlam d’episodis que
són constants. Així com en temes d’incendis forestals per
ventura es podria tenir en compte dissenyar una campanya a la

temporada, entre l’agost i el novembre, que és quan les
inundacions són una amenaça permanent.

Quant a l’esmena que hem presentat en aquest sentit, és
l’esmena número 5, volem això, reafirmar que tant IBANAT
com els bombers i altres forces i serveis públics sí estan a
disposició, eh, sí estan a disposició, i jo crec que serà
important; però, tant a Emergències com a IBANAT, com als
Bombers de Mallorca tenen un problema, que és la falta
d’efectius i recursos, i amb això volem posar damunt la taula
que l’administració pública estatal va orquestrar una OPA
hostil contra aquests serveis professionalitzats i especialitzats,
i aquesta OPA es diu Unitat Militar d’Emergències, que es
buena, bonita, però, sobretot, barata, i aquí des de MÉS per
Mallorca no ens hem cansat de reclamar-ho, que la Unitat
Militar d’Emergències hauria de ser un cos civil sota la direcció
dels serveis d’Emergències de les comunitats autònomes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, por favor, tiene que ir terminando.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -vaig acabant, vicepresidenta, gràcies- i sota un protocol de
cooperació entre territoris, i això funciona amb els incendis
forestals, no hi ha res per inventar.

I la subrogació de tots aquests treballadors, aquests militars
que siguin treballadors públics i puguin tenir uns drets laborals
equitatius amb la resta de treballadors.

I per últim, aplaudim l’aposta i l’interès del Partit Popular
pels cossos i serveis públics com l’IBANAT o Emergències,
sols fa uns anys, el Sr. Company -que no és aquí-, acomiadava
30 treballadors d’IBANAT i manifestava que una guarda
d’ovelles fa més feina que una brigada d’IBANAT. I no, les
ovelles no apaguen incendis, ni rescaten persones i no
protegeixen la societat civil.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Ferrà. En la parte del turno de fijación de
posiciones del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, vicepresidenta, perdó, diputats i
diputades, bon dia de nou. Ens trobem amb una altra proposició
no de llei sobre les tempestes i els problemes ocasionats per la
tempesta Glòria, que, per recordar-ho, es va produir els dies 19,
20 i 21 de gener, ja han passat moltíssims mesos, han passat
diverses proposicions no de llei que han estat aprovades
pràcticament per tothom, han passat preguntes parlamentàries
del nostre grup i d’altres grups, han passat declaracions, que si
Pedro Sánchez va venir i va agafar l’helicòpter i no ha sabut
utilitzar aquell helicòpter per a d’altres funcions, han passat
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moltíssimes coses i ens trobem a finals de l’any 2020 tornant a
incidir en aquesta situació, el que significa, el que demostra,
clarament, que la gestió d’aquestes ajudes i d’aquests
damnificats no ha estat correcta.

La setmana passada, en el debat de les resolucions, ja vàrem
plantejar des del nostre Grup Parlamentari Ciutadans que el
nou model de govern que havia de ser el govern postCOVID,
havia de ser eficient, facilitador i transparent, i aquests mesos
de gestió sobre aquest cas demostren que el Govern ni ha estat
eficient, perquè a hores d’ara encara no tenim un pla especial
per fer front al risc d’inundacions, com ja ha demanat el
director general des de fa prou mesos, de fet de l’anterior fa 15
anys, i ho ha dit el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca; no
s’ha facilitat l’activitat perquè les ajudes que s’han rebut, els 4
milions que s’han rebut del Govern central, no han servit per
deixar tal com estava el litoral de les nostres Illes abans de la
tempesta Gloria.

I tampoc no ha estat transparent, no sabem, i de fet és un
dels punts d’aquesta proposició no de llei, com es troba la
situació actual.

Actualment què tenim? Bé, doncs tenim, és ver, i els grups
que donen suport al Govern han dit que es tramita el nou pla
INUNBAL, és cert, i queda demostrat perquè a la mateixa web
de transparència figura la consulta pública prèvia, que, bé, és
necessària per a la tramitació d’aquest nou pla, que es vol
tramitar, segons he entès, com a llei; o sigui, per tant, ha de
seguir tota la tramitació com pertoca, i des del nostre grup
parlamentari estam d’acord que sigui una llei que segueixi tota
la tramitació i que intenti sobretot tenir el màxim de consens,
perquè no ens podem permetre que no surti, que surti una llei
per un tema que no és polític, a veure, el tema de les
inundacions no ha de ser polític, ha de ser un assumpte tècnic
que ha de ser gestionat pels tècnics i, per tant, hem
d’aconseguir que aquesta legislació surti amb el màxim consens
per part de tots els grups parlamentaris. Per tant, agraeixo que
no sigui com en algunes ocasions succeeix, per un decret, pim-
pam, ja va bé que se segueixin tots els tràmits.

És ver que hi ha un dels punts de la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular que esmenta que
amb sis mesos ha d’estar redactada i, en ares a aquest consens
per ventura és just aquest espai temporal, però de totes maneres
nosaltres el suportarem perquè així el Govern es trobi
pressionat per una data, perquè si no sabem que les coses es
poden relaxar molt i realment si passen aquests sis mesos i s’ha
fet tot el que s’ha pogut, bé, no hi haurà cap recriminació per
part del nostre grup parlamentari, però si passen els sis mesos
i veiem que s’ha quedat aturat, aquí sí que serem contundents.

Per tant, bé, nosaltres aportarem, donarem un vot afirmatiu,
positiu, a tots els punts d’aquesta proposició no de llei i com
que ja ha dit el representant del Grup Parlamentari Popular que
accepta determinades esmenes presentades pels grups que
donen suport al Govern, idò també les acceptarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bueno, estamos hablando de
una propuesta del Partido Popular que se fundamenta en unos
hechos dramáticos que acontecieron hace relativamente poco
tiempo en nuestra comunidad.

Yo quisiera aprovechar, antes de mi intervención, para
hablar también de otro hecho dramático y condenar hoy, desde
esta tribuna, los atentados islamistas de Francia y Austria y
mostrar nuestra solidaridad con las víctimas.

La Sra. Carbonero nos llama negacionistas, yo se lo voy a
volver a explicar, yo no me canso, o sea, ustedes tienen carrete,
yo dos, -Sra. Carbonero-, el propio Santiago Abascal, en la
moción de censura, ya se lo dijo: nosotros no negamos el
cambio climático. No negamos el cambio climático. Se lo
puedo repetir una y mil veces, ahora, que nos vengan a decir
que esta ley y sus enmiendas solo son consecuencia del cambio
climático, y llaman al PP a bienvenidos al consenso progre
sobre esta idea, pues francamente.

Mire, hubo un diluvio terrible hace 20.000 años en Oregón,
no había ninguna influencia del ser humano; hubo una
inundación en Altái, Rusia, al final de la Edad del Hielo, no
había el ser humano por medio para influir en el cambio
climático; en el 2000 antes de Cristo, una en China terrible;
inundaciones ha habido, habrá y seguirá habiendo y no todos
los cambios climáticos han sido consecuencia de la acción del
ser humano y, de hecho, lo que nosotros ponemos en cuestión
es que el cien por cien de este cambio climático sea con origen
y responsabilidad del ser humano, algún día lo entenderán
porque yo sé que ustedes tontos no son, yo les tengo en alta
estima y consideración. Entonces, yo quiero creer que ustedes
algún día abrirán su mente y entenderán que nosotros no
negamos el cambio climático.

Sus propuestas pues yo entiendo que el Partido Popular
acepte muchas, porque normalmente se basan siempre en lo
mismo, que es cambiar un imperativo por un gerundio,
“arreglar por seguir arreglando”, “pagar por seguir pagando”,
“mejorar por seguir mejorando”, es lo que hace siempre el
Gobierno, se trata de simples cambios de tiempos verbales.

Con respecto a lo que se ha dicho aquí de la UME, una
unidad de la que siempre echamos mano cuando nos hace falta,
que repetidamente hemos solicitado que tenga aquí un
destacamento permanente y que algunos no quieren..., porque
esto de militar les suena a..., pero es que en el fondo, y usted lo
ha dicho, no es que lo de militar les suene mal, es que ustedes
lo que quieren tener son sus propios militares, yo..., bajo el
mando de la comunidad autónoma. Yo, no sé, un día les
compraremos un par de tanques de la Segunda Guerra Mundial
y una banda de cornetas y tambores y los pondremos bajo su
mando, y así nos dejarán tranquilos, porque es que esto ya fa
pudor. ¿Por qué es buena, bonita y barata la Unidad Militar de
Emergencias? Porque son militares, y el día que dejen de ser
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militares dejarán de ser buena, bonita y barata, y allí se acabó
todo.

Entonces, acepten ustedes que es algo que funciona, que
sería muy bueno que estuviese aquí, que sería muy bueno como
lo tienen en Canarias, y que sería beneficioso para esos
ciudadanos que ustedes dicen defender y representar, y ya está,
y es bueno, y ya está, no le den tantas vueltas, es bueno para
esta comunidad.

La próxima vez que volveremos a traer una moción en el
sentido de que se instale aquí la unión militar vótenla ustedes
a favor.

Y al final, y, en definitiva, yo creo que es una obligación de
los poderes públicos realizar estos planes de emergencia. Si
alguna consecuencia positiva se puede extraer de estas
catástrofes, de la pandemia que estamos viviendo, es de la
obligatoriedad que tenemos los poderes públicos, que tienen
ustedes, que están en el Gobierno, de realizar planes de
contingencia, planes de emergencia y mejorarlos
constantemente, sin necesidad de que se les venga a reclamar,
sobre todo tipo de emergencias y contingencias, porque es que,
además, con la cantidad, la pléyade, la legión interminable que
tienen ustedes de cargos políticos, asesores y demás, lo único
que tienen que hacer es ponerlos a trabajar, y en una de las
cosas que podrían ponerlos a trabajar en en esto.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo aniré
una miqueta més enrera en la història perquè, a més, aquesta
moció que ens ha presentat el Grup Parlamentari Popular m’ho
permet, ja que diversos punts en parlen. Avui, amb aquesta
moció, és un dia trist per a mi, és un dia trist perquè som del
Llevant de Mallorca i, malgrat, desgraciadament, no era per
aquí quan hi va haver les inundacions, vaig viure la dramàtica
situació d’aquesta zona. És un dia trist per a mi, com per a
moltes altres persones que varen perdre qualque conegut i en el
meu cas era un company i amic, avui és un dia trist per a El Pi
perquè, no és que els diferents governs, el de l’Estat,
l’autonòmic i el del consell no fessin el que els tocava, no, això
no, és que no varen fer el que varen prometre a la ciutadania.

Varen dir a les persones que havien perdut una finca, un
vehicle, la cuina, el menjador, tota la casa, els records de la
seva vida, que els ajudarien a restaurar la normalitat el més
aviat possible. Varen dir a les famílies de les víctimes que
tendrien ajudes psicològiques, que tendrien ajudes
econòmiques i, sobretot, que invertirien per millorar,
modernitzar i adaptar a la realitat i a l’actualitat els plans que
havien quedat obsolets, entre els quals l’INUNBAL, el Pla

TERBAL, els diferents plans de la Direcció General
d’Emergències, els plans d’emergències municipals, que molts
no els tenen i que la que en aquell moment era la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques avui en dia és la
presidenta del consell i podria posar fil a l’agulla per donar el
suport tècnic a tots aquests municipis.

Desgraciadament, la majoria d’aquestes paraules, excepte
les accions que es feren per emergència en ajudes socials i
algunes en infraestructures, la resta només han estat promeses
que han quedat damunt el paper perquè no s’ha tirat endavant
després de més de dos anys. Des d’El Pi vàrem criticar el que
consideràvem que no s’havia fet bé i es podia millorar, i
agraíem la tasca dels professionals de les diferents
administracions que varen participar en les tasques de suport;
però també, des del minut 1, vàrem fer propostes constructives
que anaven encaminades a millorar i a intentar evitar que es
tornassin a cometre errors. Entre d’altres accions, vàrem
presentar una moció per crear un cos de professionals preparats
i formats, un cos integral d’actuació per poder atendre
qualsevol tipus d’emergència per a fenòmens naturals adversos,
un cos que tengués com a base la part del Govern i aquest cos
que seria l’equip humà i tècnic de l’IBANAT.

És imprescindible que l’IBANAT, en aquests casos, tengui
el despatx automàtic. I què és el despatx automàtic? Per a
aquells que no ho saben és el protocol que marca la possibilitat
d’evitar, d’activar -perdó-, des del minut 1, que els
professionals d’aquest cos puguin partir a l’emergència quan
aquesta s’acciona, sense esperar que ningú no els hagi de
convocar. És el mateix que passa a un incendi, quan es dona
l’avís parteixen al lloc concret i veuen ipso facto la magnitud
de l’emergència. En el cas del Llevant haguessin guanyat 12
hores de feina d’aquest cos.

I amb això vull defensar la importància de la coordinació
que hi ha d’haver entre tots els professionals, independentment
de l’administració a la qual pertanyin, una coordinació que s’ha
de dur des de la Central d’Emergències, que tenen grans
professionals.

Va passar el temps i vàrem veure com al cap de més d’un
any arriba la tempesta Glòria, una tempesta que afecta amb
mals personals i materials moltes zones de les nostres illes, una
tempesta que va generar destrosses a les praderies de posidònia,
carreteres, trams de costa que varen desaparèixer, litoral
malmès, vaixells destrossats, persones desaparegudes, tres
vides humanes, alguns varen tornar reviure les imatges que un
any abans ja havien experimentat. I si ja haguéssim fet els
deures, tal vegada haguéssim pogut, almanco, evitar i fer més
feina en molts d’aquests casos.

En aquell moment, l’Estat, el president del Govern va
prometre que es faria càrrec de moltes de les despeses dels mals
que es varen ocasionar, una altra vegada promeses que van fer,
que quan es van fer efectives varen quedar minvades
significativament.

Per tant, Sr. Camps, evidentment que donarem suport a la
seva moció. Veig que acceptarà algunes de les esmenes dels
grups que donen suport al Govern i crec que ho farà perquè
malgrat buidin de contingut algunes de les propostes, la seva
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voluntat és que es facin passes, que malgrat sigui tard, es facin
les passes necessàries per tal d’evitar aquestes desgràcies o
almanco minvar-les, perquè desgraciadament aquests fenòmens
són cada vegada més presents a causa del canvi climàtic.

Als grups que donen suport al Govern, que quan presenten
aquestes esmenes és perquè el Govern hi està d’acord, els
deman una cosa, si presenten esmenes per aprovar les
iniciatives, que sigui per executar els acords, si no, no les
aprovin i almanco no quedaran de mentiders. Si ho aproven,
facin-ho.

Gràcies president.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia a tothom. Vull
començar la meva intervenció amb unes reflexions prèvies.
Quan parlam de desastres naturals, és inevitable parlar de canvi
climàtic i les seves afectacions al nostre territori. Sabem que les
Illes som i serem les primeres afectades pel dit canvi climàtic,
ens enfrontam a fenòmens meteorològics molt extrems, des de
pluges torrencials com les ocorregudes al Llevant de Mallorca,
a vents huracanats o a èpoques de sequera. En definitiva, el
temps, tal i com l’havíem conegut, ha canviat i canviarà si no
ens posem les piles, per tal d’intentar pal·liar els seus efectes.

L’any 1979 un grup d’especialistes van fer l’Informe
Charney, el primer document que reconeixia la relació entre el
canvi climàtic i les emissions de CO2. Quatre dècades més tard,
ho acabam de veure, hi ha qui es resisteix a acceptar-ho, ja
sigui per desconeixement o per propi interès. La influència
clara de l’ésser humà en la crisi climàtica que estam vivint,
quatre dècades d’evidències científiques. Ens hem de demanar
com hem organitzat i depravat el nostre territori i detectar
clarament aquelles zones de risc, les condicions de les nostres
infraestructures realment s’han dissenyat tenint en compte com
són les nostres illes? 

La tempesta Glòria va posa damunt la taula la necessitat de
replantejar-nos el model de costa que tenim i les accions que
cal desenvolupar o no, per recuperar-les. De fet, el debat és
servit i l’hem de fer, ja que tots els experts coincideixen a no
recuperar allò destruït per la mar, o millor dit, allò que la mar
i la natura, han recuperat perquè era seu. 

Glòria va ser una tempesta perfecta, a la que segons els
experts ens haurem d’anar acostumant. Tot i que sempre hi ha
hagut tempestes, cada vegada són més freqüents, més repartides
durant tot l’any, de més durada, més intenses, a causa dels
efectes del canvi climàtic. I sobretot ens passa a la costa, a més
alçada del nivell de la mar i major escalfament de l’aigua, més
gran serà la seva capacitat de destrucció.

Eficàcia i eficiència, dos conceptes bàsics per a qualsevol
organisme i que han de ser les màximes en el disseny d’aquest
cos coordinat d’emergències. 

(Remor de veus)

El que hem viscut darrerament en qüestions climàtiques ens
obre els ulls a la nova realitat i ens obliga a resituar-nos. Per
tant, la crítica constructiva ha de ser present en el disseny i en
la coordinació. 

Recursos, l’altra gran pota i l’altra gran assignatura
pendent...

(Continua la remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. Camps, és que el Sr. Camps, em sap greu perquè no em
deu estar escoltant, gràcies per la solidaritat i l’educació
d’aquest gran parlament.

Recursos, l’altra gran pota...

(Continua la remor de veus)

És que és increïble, que podeu estar callats cinc minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Recursos, l’altra gran pota i l’altra gran assignatura pendent.
Sense prou recursos econòmics, es fa molt difícil poder crear
res i més en el moment actual que vivim. A les diferents
mocions i proposicions no de llei que hem debatut sobre
aquests temes, sempre ens hem pronunciat a favor d’un cos
coordinat, però volem posar l’accent que no podem menystenir
que cada illa és diferent i, per tant, cada illa ha de tenir un
tractament específic, ateses les nostres diferències orogràfiques,
urbanístiques, la seva població, els seus camins i carreteres, per
posar alguns exemples.

El mes de novembre de 2018 vam aprovar per unanimitat
una moció d’El Pi, sobre la creació d’aquest cos coordinat
d’emergències. Des de llavors hem patit altres fenòmens
meteorològics, que han fet molt de mal al nostre territori. El
passat mes de febrer es va aprovar, també per unanimitat, una
proposta del PP perquè el Govern espanyol agiliti al màxim els
tràmits per a la concessió de les ajudes promeses per reparar els
danys causats pel temporal Glòria.

Anam encadenant peticions i propostes que cal que
comencin a prendre forma, perquè cal tenir clar que hi ha temes
que exigeixen que vulguem conjuntament. I açò només ho
podrem aconseguir amb una clara voluntat d’entesa. Per açò
pensam que tot i que és cert que han acceptat tres de les
esmenes presentades, jo crec que hagués estat possible arribar
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a un acord total entre vostès i els grups del Govern. És el que
necessitam i és el que reclama la ciutadania, els escoltam?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara és el torn del grup proposant, per
aclarir el posicionament respecte de les esmenes. Té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. He escoltat amb atenció a tots
els representants de les formacions..., dels grups parlamentaris.
Començarem pel Partit Socialista, dient que ho tenim clar des
del Partit Popular, que hi ha diferents competències i diferents
nivells, però és clar que aquí estam en el Parlament de les Illes
Balears i ha de ser l’engranatge, ha de ser el nexe de connexió
per poder representar i defensar els drets i les necessitats dels
nostres ciutadans davant Madrid, Europa, allà on sigui.

Volem també comentar que vostès, no em serveix a mi que
hagi estat dia 22 d’octubre el dia que vostès en el seu portal de
transparència, que de transparència en té poca, proyecto del
decreto por el cual se aprueba el plan especial para hacer
frente al riesgo de inundaciones. Han hagut d’esperar que hi
hagués aquesta interpel·lació i aquesta moció, per poder
començar a engegar la màquina...

(Remor de veus)

Una evidència ..., una evidència que fa sis mesos que
haurien de tenir ja aprovat aquesta actualització del pla
especial, així ho recull el BOE de dia 7 de maig de 2019...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Plan especial para hacer frente a riesgo de inundaciones
en el plazo máximo de un año. Per tant, ja duen sis mesos de
gràcia i nosaltres a un dels punts d’aquesta moció donam sis
mesos més, perquè després diguin que el Partit Popular no
ajuda, no suma, perquè puguin tenir sis mesos més per poder
actualitzar les seves obligacions i els nostres ciutadans de les
illes estiguin més segurs i puguem dormir més tranquils tots.

Per seguir, tampoc no ens serveix de res al Partit Popular
que el Sr. Sánchez anunciï ajudes urgents per a damnificats pel
temporal Glòria dia 23 de gener i encara no ha arribat un
cèntim. La Sra. Calvo, que ha de ser un poc el nexe d’unió
entre aquest govern i l’Estat, la Delegada del Gobierno en
Baleares, Aina Calvo, se ha comprometido a trasladar al
ejecutivo central que agilicen los trámites. A dia d’avui poca
cosa ha aconseguit.

MÉS per Mallorca també diuen que donaran suport a les
ajudes, quan no pot ser d’una altra manera, faltaria més als
ciutadans que desgraciadament han patit d’una manera o una
altra aquests danys pels fenòmens meteorològics, que puguin
tenir com a mínim una compensació.

Pel que fa a IBANAT, nosaltres com a Partit Popular no ens
cansarem de dir que els serveis d’emergències, siguin quins
siguin, han de tenir la seva integració en els plans
d’emergències, perquè són les persones, són els col·lectius que
han de donar resposta quan es presenten aquestes emergències.
Per tant, és de vital importància que aquests plans estiguin
actualitzats, puguin donar aquesta incorporació del Servei
d’Emergències que així ho considerin els tècnics que han
d’actualitzar aquests plans.

A la Sra. Sans també vull recordar-li que ja duen sis mesos
de retard amb els seus compromisos com a membres d’aquest
govern.

Respecte de la votació per separat, l’acceptarem; és clar que
nosaltres el que volem és que tengui el màxim de consens
possible aquesta moció per poder salvaguardar i per poder tirar
endavant els compromisos i les necessitats.

Sr. Pérez-Ribas, volem agrair també les seves aportacions
i el seu suport, així com al Sr. Rodríguez, de VOX. 

El Pi també em sum a les seves paraules de condol per les
persones a què ha afectat directament aquesta tràgica
torrentada. 

El cos integral, un poc el que he comentat fa un moment: és
important que siguin els tècnics els que decideixin on s’han
d’incorporar cada un d’aquests cossos, siguin bombers, sigui
l’IBANAT, sigui policia, sigui la UME, sigui qui sigui, per tal
de donar el millor servei públic a aquests ciutadans de les
nostres illes.

Per tant agraïm un poc el to de què tots els grups
parlamentaris han fet ús en aquesta moció. Intentam que
reflexionin, encara que no acceptem els dos punts d’aquesta
esmena per responsabilitat, els partits que formen govern,
perquè no demanam cap capritx, el que demanam és un poc
constatar, reconèixer que les coses s’havien d’haver començat
i les coses s’han de fer millor per l’interès general d’aquestes
illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de votar he entès que es poden fer votacions
separades, i si els sembla bé per una banda votarem els punts 1
i 3, i per una altra banda votarem els 2, 4 i 5. I record al Sr.
Mas, que ens acompanya, que tal com va prendre l’acord la
Mesa la setmana passada, quan els diputats presencials facin el
seu vot electrònic vostè ha de mostrar el sentit del seu vot.

Per tant en primer lloc passam a votar els punts número 1 i
número 3. Passam a votar. Votam.

Vots presencials: 24 sí, 27 no, 3 abstencions, i 1 vot negatiu
per videoconferència, la qual cosa dóna un resultat global de 24
sí, 28 no i 3 abstencions.
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Ara passam a votar els punts 2, 4 i 5 amb les tres esmenes
incorporades. Votam.

Vots presencials: 54 sí, cap no, cap abstenció, i 1 vot positiu
per videoconferència; resultat global: 55 sí, cap no i cap
abstenció.

IV. Compareixença de la consellera d’Afers Socials i
Esports per tal d’informar sobre la responsabilitat que
pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació
amb l’anomenat cas Corea (escrit RGE núm. 178/20 del
Grup Parlamentari Popular).

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon a la
compareixença de la consellera d’Afers Socials i Esports per tal
d’informar sobre la responsabilitat que pugui correspondre al
Govern de les Illes Balears en relació amb l’anomenat cas
Corea, escrit RGE núm. 178/20 del Grup Parlamentari Popular.

Començam aquesta compareixença amb la intervenció de la
consellera d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Gràcies, president. El passat dia 28 de
gener de 2020 vaig comparèixer a la Diputació Permanent a
petició del Partit Popular per tal d’informar sobre la
responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes
Balears en l’anomenat cas Corea, en el qual una jove va ser
objecte d’una presumpta agressió sexual per part d’un grup de
joves... que posteriorment... o que havien fugit, alguns d’ells,
d’un centre de menors on estaven interns, així com de la gestió
dels centres de menors de les Illes Balears de titularitat del
Govern. Vaig comparèixer dia 28 de gener de 2020 a petició
del Grup Parlamentari Popular, que va fer aquesta petició el 17
de gener del 20 a la Diputació Permanent.

Avui, dia 3 de novembre, a petició del Partit Popular torn
comparèixer amb el mateix text, amb el mateix text; aquest és
fruit d’una petició anterior a la qual vaig presentar-me a la
Diputació Permanent, perquè si la de la Diputació permanent
era de 17 de gener, aquesta que ha generat que avui sigui aquí
és del 13 de gener. 

El que vull deixar clar amb aquesta introducció és que cada
vegada que el Parlament m’ha sol·licitat he comparegut. No
havia rebut cap proposta de compareixença en relació amb la
petició de dia 13 de gener; sí en relació amb la de dia 17 de
gener, i vaig comparèixer; amb la de dia 13 no vaig... Mai, mai
no he deixat de comparèixer quan el Parlament m’ha sol·licitat;
per tant ha de ser un tema de Parlament perquè no és un tema
de conselleria. He modificat les agendes de la meva conselleria
per poder presentar-me a les compareixences que ha determinat
el Parlament, sempre, perquè consider que com a consellera he
de tenir com a prioritat..., una de les meves prioritats ha de ser
donar compte al Parlament.

Des de la compareixença de dia 28 de gener, perquè ho
vegin com a exemple, hem comparegut més vegades des de la
conselleria per aquest mateix tema o pel tema relacionat amb
Es Pinaret, amb Es Fusteret, en relació amb els centres de

justícia juvenil. Ha comparegut la directora general, ha
comparegut la gerent i jo mateixa vaig tornar comparèixer crec
que el 30 d’octubre. Per tant sempre, insistesc, que se m’ha
demanat he comparegut. I a més a més he tornat comparèixer
durant aquest període a una compareixença relacionada amb la
COVID, que es va tractar de la gestió de la COVID a la
conselleria.

Per tant en situarem ara en el que supòs que interessa al
Partit Popular, que és el que ha passat des de dia 28 en relació
amb ara, però sense que hagi modificat la compareixença, sinó
que n’ha aprofitat una del mes de gener. 

El dia 28 de gener del 20 els explicava que pels mitjans de
comunicació ens vàrem assabentar que el dia 24 de desembre
de 2009 a un habitatge de Corea una menor va ser víctima
d’una presumpta violació protagonitzada per sis menors. Cap
d’aquells sis menors, segons declaracions que va fer el Consell
Insular de Mallorca, no era menor tutelat ni estava en cap
centre de justícia juvenil. Això ho vàrem confirmar nosaltres
perquè eren menors que no estaven en cap centre de justícia
juvenil, ni fugits ni amb permisos. Vaig explicar que un jove de
19 anys que gaudia de permís autoritzat va ser cridat a declarar
el 8 de gener; aquest jove va mantenir que no va estar implicat
en els fets davant el jutge. Els vaig explicar també, com va
sortir als mitjans de comunicació i com va confirmar el consell
insular, que la víctima sí era una menor tutelada i que havia
fugit. Vaig explicar-los també que les competències de
protecció de menors des de l’any 97 són dels consells insulars
de la nostra comunitat autònoma. També els vaig explicar totes
les millores que es varen fer als centres de justícia juvenil. 

Els vaig explicar també, perquè hi havia confusió, perquè
al mateix temps que va sortir el cas Corea també varen sortir
unes informacions a un mitjà de comunicació en relació amb
uns casos que havien succeït en Es Pinaret, en aquest cas
concret a un centre de justícia juvenil que és Es Pinaret, i que
no tenien a veure amb temes d’abusos sexuals, però sí de
conducta absolutament inapropiada per part d’educadors i els
vaig explicar cas per cas. Els vaig explicar que d’aquests 5
casos, 3 varen ser acomiadats, 1 no va superar el període prova
en què es trobava i a 1 no se li va renovar contracte i es va
retirar del borsí. Això també li ho vaig explicar.

Arran de les seves preguntes en una compareixença que va
durar més de quatre hores i en la qual vostès varen demanar el
que varen considerar oportú i jo vaig intentar contestar totes les
preguntes que em donava temps amb el temps que tenia, els
vaig informar o els vaig aclarir quines eren les funcions en
relació amb protecció de menors que tenia el Govern de les
Illes Balears i els vaig explicar que teníem la funció de
coordinació, que teníem la funció de formació i que teníem la
funció d’elaboració estadística i els vaig explicar també que la
de la formació era una competència compartida.

Els explic també que d’aquesta tasca o d’aquesta
competència de coordinació surt el protocol de menors al qual
varen participar moltes entitats de la nostra comunitat
autònoma: consells insulars, Govern de les Illes Balears, la
FELIB, les forces de seguretat, etc., hi va intervenir també la
Fiscalia donant-nos suport al text i millorant el text amb les
seves aportacions.
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Els vaig informar també de la formació detallada que
havíem fet exclusivament d’ESI fins a aquell moment, 2.270
professionals i més de 2.000 hores. I també els vaig explicar les
elaboracions d’estadístiques que vàrem fer.

Què ha passat des del dia 28 en què vaig comparèixer a data
d’avui per actualitzar aquesta informació? Idò em remetré una
mica a seguir el mateix guió de la compareixença que vaig
presentar.

En relació al jove, els he de dir que aquest jove ja ha
complit la seva mesura judicial, el 23 d’octubre se li va donar
l’alta i que durant aquest temps que ha estat a Es Pinaret no ha
estat citat pel jutjat en relació amb els fets del cas Corea, no ha
estat citat.

Hem continuat millorant el protocol. Hem tengut reunions
tècniques, des que vaig comparèixer fins a data d’avui hem
tengut... hi ha hagut 19 reunions tècniques, diferenciades a
Eivissa, a Menorca, a Formentera i a Mallorca, reunions
tècniques que han permès monitoritzar el protocol i que han
permès unes altres coses que també informaré i que és un nou
protocol de maltractaments. 

Hem tengut les reunions polítiques, el 27 de febrer del 2020
i el 6 d’octubre del 2020, prèviament abans de gener n’havíem
tengut d’altres. 

El tema de la COVID ens ha alentit molt el tema de
formació, s’ha fet formació on line que no ha agradat perquè
volien formació pràctica, formació presencial i el tema de la
formació ens ha aturat, la COVID ens l’ha alentit i ara estam ja
fent els contractes, els convenis per poder reactivar-la.

Hem millorat les estructures dels centres, com vostès saben,
perquè vaig comparèixer dia 30. No hem detectat cap altre cas
de conducta inapropiada dins els nostres centres perquè es fa
una feina interna molt important.

Tenim un pla d’actuació, un pla d’actuació en què intervé
la Conselleria d’Educació, intervé la Conselleria de Salut,
intervé l’Institut Balear de la Dona i intervenim la Conselleria
d’Afers Socials.

En aquest pla d’intervenció especificam quin tipus de
formació farem de caràcter universal, quin tipus de formació
farem de caràcter específic i una mica el treball de
sensibilització que volem fer a nivell de comunitat, dirigit a tots
els adolescents. Hem contestat 166 preguntes relacionades amb
el Centre de Justícia Juvenil. 

Què hi ha hagut de nou? Què hi ha hagut de nou que motivi
aquesta compareixença? S’ha fet públic l’informe d’experts.
Què destaca aquest informe d’experts en relació amb les
competències que té el Govern? Primer, explica de forma molt
clara que l’explotació sexual infantil és un problema de totes
les comunitats autònomes, no sols és un problema de la nostra
comunitat autònoma, sinó que, malauradament, és un problema
de totes les comunitats autònomes.

Posa en valor i ho caracteritza de fortalesa el protocol fet
per la nostra comunitat autònoma, especifica que som l’única

comunitat autònoma que ho té i a més a més explica que ha
servit de model a altres comunitats autònomes, i ens demana
que facem una sèrie de millores en relació amb aquest protocol.
Com ja vaig dir en la meva compareixença, un protocol és un
document viu i permanentment s’està millorant. 

Ells de les propostes que ens fan... és que facem,
diferenciem dins el protocol el que és l’explotació sexual
infantil, el que és l’abús sexual infantil. Això, l’equip tècnic de
la nostra conselleria ja té l’ordre de començar a treballar-ho. El
que ens han transmès els tècnics és que segurament es podrà fer
diferenciació en el tema dels indicadors, de detecció
d’indicadors perquè són clarament diferenciats, però que
després el procés de protecció, el procés de saber si el pare és
un pare o una família que és protectora o no una família
protectora, el procés de denunciar a Fiscalia i el procés de
protegir-la o d’enviar-li altres serveis quan els pares o la família
és protectora difícilment hi haurà canvis.

Durant aquest temps també hem monitoritzat el protocol
amb Menorca, amb Eivissa, amb Mallorca i amb Formentera;
amb Formentera està acabat i tancat, amb Eivissa i Menorca
està feta tota la feina, però estam pendents de tancar l’acord
entre els consells insulars i el Govern, perquè hi ha una sèrie de
casos en què no coincidim en el procediment que s’ha realitzat.

A Mallorca ja tenim la informació que ens va trametre el
Consell Insular de Mallorca i ens falta el de la clínica forense
per poder ja començar a fer una proposta de tancament de
monitorització del protocol durant els primers dos anys.

Què demana també aquest informe en relació amb les
competències que té el Govern?, perquè parla molt de les
competències que té el consell, com no pot ser d’altra manera,
perquè aquest informe, de la mateixa manera com ho va fer el
fiscal Barceló, de la mateixa manera que és a la memòria de
Fiscalia estableix de forma molt clara quines són les
competències que té el sistema de protecció de menors, que són
els consells insulars: demana més formació pel protocol i ho
fan en relació amb unes entrevistes qualitatives que han passat
als educadors, als equips de valoració, als psicòlegs dels equips
de valoració d’abusos, als jurídics, als directors, als referents
tècnics i als terapeutes.

Tots, tots, tots consideren que el protocol existeix i que és
un instrument molt útil i demanen més formació, especialment
el col·lectiu d’educadors; el de psicòlegs d’equips de valoració
ens demanen més formació, consideren que és un instrument
útil i a més a més... informen que ells han estat partícips de la
seva elaboració, com així va ser; els jurídics també el coneixen
i es consideren altament qualificats per aplicar-lo; els directors
també reconeixen que necessiten més formació, però també
reconeixen que a tots els centres s’ha fet formació de protocols;
els referents tècnics també consideren que ha estat un
document, un protocol que és útil, però demanen també més
formació, i finalment els terapeutes del Servei d’Infància i
Família de Protecció de Menors consideren que és un
instrument útil i ells en principi no demanen cap tipus de
formació afegida.

Aquí nosaltres ens comprometem, com no pot ser d’altra
manera, a fer aquesta formació conjuntament amb els consells
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insulars, això és un informe del Consell de Mallorca, no sabem
si a Eivissa, a Menorca i a Formentera passa perquè amb els
consells insulars de Menorca quan vàrem acabar el protocol a
l’any 2018 i vàrem prioritzar tota la formació el que varen voler
els consells insulars i els tècnics també va ser prioritzar la
formació en valoració i per això vàrem prioritzar la informació
en valoració i vàrem dur tècnics des d’Euskadi que duia ja anys
treballant en un instrument que està validat i que es diu Valora
i d’aquesta feina i d’aquest instrument es varen fer moltes hores
de formació. 

Si ara es considera que s’ha de prioritzar el protocol
nosaltres no tenim cap problema de prioritzar aquest protocol.

Què hem fet més des del gener a aquí? Hem elaborat el
Decret del protocol de maltractaments i d’abusos i d’explotació
sexual infantil que surt de la Llei d’infància i adolescència
aprovada a la passada legislatura amb l’objectiu de reforçar el
que és el protocol perquè sigui d’obligat compliment per a
tothom. Per tant, el convertim ja no en un protocol que es
coneix com a un document tècnic, sinó com a... es decreta i per
tant, és d’obligat compliment.

Ja s’ha fet l’anunci previ, ja s’ha presentat a la reunió
interdepartamental de seguiment celebrada dia 6 d’octubre de
2020 i ja s’ha fet presentació a la conferència sectorial de dia
1 d’octubre.

Aquest temps, també, hem -a través de totes les reunions
tècniques- ja tenim un document tancat del protocol marc del
maltractament, del protocol de maltractaments i abusos que ha
de ser el protocol marc, que és el que substituirà el que tenim
en vigor que és de l’any 2010. Nosaltres pensam que han passat
vint anys, que la situació és diferent, que hi ha nous serveis i,
per tant, aquest protocol de maltractament que era de l’any...,
no i jo he dit que era del 2010 i no era del 2010, sinó era del
2000..., ara no record exactament, perdoni, sí del 2010, s’ha de
reformar i per tant dins d’aquestes comissions tècniques,
aquestes reunions tècniques que hi ha hagut amb els consells
insulars, i que hi ha hagut amb el Govern de les Illes Balears,
s’ha elaborat aquest nou protocol que, ara, ja s’està tancant. 

Crec que no han canviat gaire les coses des de dia 28 de
gener, vàrem presentar-nos dia 28 de gener, hi va haver una
pandèmia. Aquesta pandèmia ha alentit tot el tema de la
formació però en tot allò que és processos de coordinació que
és una de les funcions que té el Govern, res no s’ha paralitzat
i continuam amb ella.

Per tant, jo ara em sotmetré a les seves preguntes, als seus
aclariments, perquè no sé exactament quin tipus d’informació
volen sol·licitar, perquè -insistesc- de dia 28 de gener de 2020
a ara no hi ha hagut cap canvi normatiu en relació amb aquest
tema. Per tant ara totes les preguntes que pugui aclarir, les
aclariré. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de les intervencions
del grups parlamentaris, els vull comunicar que la Sra.

Consellera ha comunicat a aquesta presidència que contestarà
globalment a tots els grups parlamentaris.

Així, començam ara les intervencions dels grups
parlamentaris, i començam pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Durán. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Molt bon dia, una vegada més, a totes i a tots. Sra.
Consellera, he de dir que una vegada que l’he escoltada, al
nostre grup parlamentari ens queda més clar que aquesta
compareixença era molt necessària avui. 

Vostè ha començat la seva intervenció dient que vostè havia
comparegut dia 28 de gener i que ho havia fet, i que ara
considerava que no sabia..., vostè ha comparegut cada vegada
que li ha demanat aquest parlament, és el que li toca, Sra.
Consellera, les compareixences no són voluntàries, per tant, és
el que marca el Reglament... I el que nosaltres hem fet ha estat
-perquè nosaltres no presidim la Comissió de Serveis Socials-,
aquesta compareixença no es posava, jo crec que el partit MÉS
tenia l’esperança que nosaltres la retiràssim -cosa que nosaltres
en cap moment no hem tengut aquesta intenció-, i quan han vist
que no es posava aquesta compareixença a la Comissió de
Serveis Socials, vostè sabrà de què ha de parlar, idò nosaltres
hem demanat aquesta compareixença aquí perquè és el nostre
dret perquè ens el dóna el Reglament del Parlament. Ho dic
perquè vostè ha començat per aquí i jo també consider que hem
de començar per aquí. 

I sí, hi ha molts de motius per explicar què s’ha fet, no
només amb la interrupció de la pandèmia, què s’ha fet o què ha
fet la conselleria de les competències que vostè té, amb els
menors, tant amb mesures judicials com amb menors tutelats,
aquí a les Illes Balears, durant aquest temps. 

Miri, uns whatsApp desesperats d’una nina de catorze anys,
demanant auxili la nit de Nadal, va destapar el més greu i més
intolerable cas d’explotació sexual, comercial, conegut mai a
la nostra terra. Nines i nins tutelats per l’IMAS que havien estat
víctimes d’explotació sexual, en total vàrem saber 16 casos a
Mallorca i, mesos després, vàrem saber que n’hi havia hagut 2
més a Menorca. 

I en aquell moment, en el moment que va saltar la notícia en
els diaris, i record que era un 10 de gener, record un tuit de la
presidenta del Parlament, com també un tuit d’IBDona. A partir
d’aquí, ni la presidenta ni l’IB Dona no varen tornar a parlar
pus d’aquest cas d’aquesta presumpta violació a Es Camp
Redó, perquè es va destapar, aquest cas d’explotació sexual, i
afectava institucions que depenien, evidentment, de la
Presidència del Govern, del Consell Insular de Mallorca i del
Govern de les Illes Balears. 

Aquests fets varen ser notícia a tots els diaris de les Illes
Balears: Última Hora, Diario de Mallorca, El Mundo, i també
dels diaris nacionals. I hi podíem llegir com hi havia educadors
que deien que els darrers tres anys s’havien cronificat aquests
casos, havien augmentat aquests casos, i que se sentien frustrats
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perquè quan ho informaven a la Presidència de l’IMAS, o ells
informaven als seus superiors, no els feien cas. I això tots ho
vàrem poder llegir, jo tenc aquí el retall del diari, vostès
mateixos ho podran fer. 

S’ha de recordar que, quan va sortir aquest cas, teníem la
presidenta a l’Índia, i hi havia un desconcert important, i amb
aquest desconcert -com que teníem la presidenta a l’Índia- la
Sra. Sílvia Cano va haver de demanar aquí voluntàriament la
compareixença del Sr. Javier de Juan d’IMAS. Varen
considerar que havia de comparèixer. I a nosaltres ens va
semblar bé.

Bé idò, va venir la presidenta Francina Armengol, aquí, a
les Illes Balears, va fer un cierre de filas, va declarar un silenci
total, es va retirar la compareixença del Sr. Javier de Juan, es
va decidir que no s’acceptava una comissió d’investigació en
el Consell Insular de Mallorca, quan vostè, Sra. Consellera, em
record perfectament, a la seva compareixença de dia 28 de
gener li semblava bé, a més considerava que era necessari, fer
una comissió d’investigació tant aquí com en el Consell Insular,
però -com dic- varen canviar tot d’una quan la jefa suprema va
dir “s’ha acabat! Aquí tots podeu rebre i convé que, si voleu
conservar la vostra cadira, calleu, acoteu el cap, i no es fa cap
comissió d’investigació i no compareixerà el Sr. Javier de Juan
ni la dona del Sr. Aguilar, director general de Menors en el
Consell Insular de Mallorca”.

Després del repartiment de culpes -perquè vostè va
començar a repartir culpes a la seva compareixença-, primer va
començar, i ens en recordam perfectament, per la policia, per
la fiscalia, per tothom!, vostès varen fer zero autocrítica, zero
assumpció de responsabilitat política, és a dir, zero dimissions.
I jo la record a vostè demanar responsabilitats polítiques. I que
vostè té molt clar les responsabilitats polítiques! I li dic una
cosa, el Sr. Javier de Juan fa molt de temps que hauria d’haver
dimitit, i vostè també, Sra. Consellera, per responsabilitat
política, fa molt que també ho hauria d’haver fet. 

Zero transparència!, vetant les comissions -com dic- les del
Consell Insular de Mallorca que, avui mateix, tots els partits de
l’oposició l’han demanada i veurem què diuen, suposam que
Podemos tornarà enrere i votarà en contra un altre pic, però
hem d’esperar a veure què passa en el Consell Insular de
Mallorca, avui. 

Però, fins avui, i és el que a nosaltres més ens preocupa i
vull que quedi aquí clar, és que hem vist zero propostes
efectives amb terminis clars. Tant a la primera compareixença
com a les posteriors -com deia- vostè ha donat culpes a tothom,
però responsabilitats polítiques, cap ni una. Fins i tot ens va dir
que no era la comandant en cap dels serveis socials!, però sí
que és ver, perquè ens deia que vostè no coneixia els casos,
quan això és una mentida, perquè vostè ho podia fer... Perquè
ara, sap què fan?, per mor que la tècnica de la direcció general
d’Infància així ho va demanar, idò monitoritzen els casos.
Vostè va dir “jo no puc saber cada cas!”, bé, ho podia saber
perfectament, perquè a la comissió tècnica del gener
d’enguany, la tècnica seva -després aquí tenc els documents i
els hi puc mostrar, si vostè no els ha llegits- demanava
precisament això, demanava monitoritzar, i vostè ho deia ara,
que es començarà a fer. Per què es començarà a fer ara?,

monitoritzar els casos que tenguin coneixement, d’explotació
sexual, comercial, i no s’havia fet fins ara? Bé, perquè vostè
considerava que no era competència seva. 

Miri, Sra. Santiago, tots condemnam els delictes, perquè
vostè també va dir que havíem de posar els focus en els
puteros, en els que cometen els delictes, i... Bé, tots
condemnam els delictes, no hi ha cap tipus de problema. Però
sí que és ver que la seva responsabilitat és clara i ineludible,
tant amb els menors de guàrdia i reforma, que la fundació es
troba a Es Pinaret, vostè sap perfectament que han tengut nins
que han estat -diríem- explotadors sexuals, a Es Pinaret; per
tant, vostès també han de fer unes teràpies amb aquests al·lots
que tenen a Es Pinaret; com també vostè sap perfectament que
al centre d’Es Fusteret, tenen nines que han estat víctimes
d’explotació sexual comercial, infantil i adolescent.

Però també, en el cas de menors tutelats pels consells
insulars, tenen competències, clar que tenen competències!, i
les tenen molt clares, són les competències de formació i de
coordinació. Des del mes de gener el nostre partit, d’una
manera responsable, ha fet la seva feina: hem fet peticions
escrites, hem fet peticions de documentació, hem demanat sis
compareixences, ens han votat en contra de la compareixença
del Sr. Javier de Juan i la seva directora general de Menors,
hem fet interpel·lació, hem fet moció amb vuit punts i hem fet,
fins i tot, una PNL que, una vegada transaccionada, es va
aprovar per unanimitat, i que encara esperam que es faci
efectiva, com moltes coses que aprovam aquí i després el
Govern no fa.

Com també hem demanat una comissió d’investigació, tant
al Consell Insular de Mallorca com aquí, i sempre han votat en
contra. La darrera vegada que vostès han votat en contra va ser
aquí, la setmana passada, en aquest Parlament, quan ho vàrem
demanar amb una proposta de resolució.

Com que vostès són especialistes en embullar la troca quan
governen, em sembla important recalcar el funcionament d’una
comissió d’investigació. Vostè sap perfectament que haguessin
pogut comparèixer... cada grup parlamentari presenta un pla de
feina, haguessin pogut comparèixer tècnics, entitats de
reconeguda experiència, col·legis professionales i d’altres, però
s’han negat sistemàticament. I jo estic convençuda, Sra.
Consellera, que si vostè fos a l’oposició, d’una manera molt
airada, com és vostè, la demanaria dia sí i dia també. Però la
Sra. Francina Armengol, com deia, els ha imposat un pacte de
silenci i tots els partits de govern, MÉS, Podem i PSOE, l’han
acceptat, per tant, tots els partits polítics si no es posin de costat
o es posin de perfil són còmplices, són còmplices d’aquesta
infàmia. I no només això, sinó que mai més no seran creïbles en
matèria d’explotació sexual.

I una prova evident del que dic ara és que, i, a més, ho
volem denunciar, va ser el silenci eixordador en el debat de la
comunitat autònoma on cap dels partits que s’anomenen
socials, MÉS, Podem i PSOE, no va tenir ni una sola paraula
per a les nines i els nins explotats sexualment sota la tutela dels
consells. I dic això perquè en altres casos vostès són molt
empàtics i defensen els drets humans, defensen els drets
humans de Romania, de Grècia, dels refugiats, de tothom, però
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per als drets de les nines i nins de les Illes Balears res han fet,
no els hem sentit.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

L’únic que fins ara han acceptat i perquè la manta que
tenien per tapar-ho no donava més, ha estat la comissió
inventada pel Consell Insular de Mallorca anomenada Comissió
d’Experts.

I, Sra. Consellera, vostè i jo no hem llegit el mateix
informe, el tenc aquí, li passaré una còpia perquè crec que l’ha
de rellegir avui vespre, tal vegada el pot tenir, però no se l’ha
llegit; miri, la primera que fa és el següent, què diuen? I ens
preocupa molt, que han detectat nous casos després del
confinament, això és el primer de tot, i és el que a nosaltres ens
preocupa, per això aquesta compareixença avui és més
important que mai.

La segona, la falta d’aplicació del protocol, perquè vostè fa
un protocol, i marca que en 24 hores s’ha de denunciar a
Fiscalia, que han tengut nins, casos que s’han torbat 17 mesos
a comunicar-ho a la Fiscalia. De fet, dels 16 casos que han
estudiat per damunt, perquè el mateix informe diu que s’hauria
de fer una auditoria, recomana fer una auditoria cas per cas
perquè ells no hi han entrat, el mateix informe el que diu és que
just amb un dels 16 casos el varen fer en temps i forma, per
tant, aquest protocol no ha funcionat.

Per fer aquest informe d’aquesta Comissió d’Experts només
hi varen participar 40 dels 211 educadors, un 49% dels
psicòlegs -no, perdoni, 40, és que no s’ho han llegit, 40 dels
211 educadors socials-, i menys d’un 50% dels psicòlegs. I què
diuen? Que s’ha detectat que a molts de centres no coneixien
els protocols; s’ha detectat que les formacions no són
adequades. I tot això, Sra. Consellera, sap de qui és
competència? Seva, seva, seva, no és competència dels
consells, és competència seva.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ara mateix acab, gràcies, Sr. President. Miri, i també li
dic una cosa, la falta d’un centre especialitzat, aquesta falta de
centre especialitzat, a l’any 2018, essent president el Sr. Miquel
Ensenyat, ja es va parlar del Consell Insular de Mallorca, ja es
va parlar d’aquest centre especialitzat, no pensàvem mai que
seria de 8 places, això sí que és vera, pensàvem que seria de
més; fins i tot el fiscal general considera que ha de ser de més.
Però és que ara ho han fet, però, per què no ho varen fer abans,
per què no ho varen fer abans?

Sra. Santiago, com que no tenc més temps i després tenc
una darrera intervenció, el que tenim ben clar és que vostè no
és la mateixa dona que era a l’oposició, vostè ja no és empàtica
amb els que més sofreixen, vostè en cap moment no l’hem vista
preocupar-se per aquests nins i nines, sempre ha posat
excuses...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha d’acabar, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i fa molt de temps que ja no hi hauria de ser. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia o bona tarda ja a
tothom. Moltes gràcies, Sra. Consellera per haver comparegut
avui, novament, a donar totes les explicacions amb referència
a aquest tema, com ja ho va fer amb dues compareixences
anteriors davant comissió, a interpel·lacions, mocions i
responent a preguntes escrites i orals en aquesta mateixa
cambra.

També, com vostè ha recordat, en aquest Parlament ha
comparegut la directora d’Infància, Joventut i Família, la
directora de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, la
directora de l’IB Dona i dues vegades el defensor del Menor,
el Sr. Serafín Carballo, tot i així hi ha partits que insisteixen en
la falta de transparència i que des del Govern o des dels partits
de l’esquerra el que volem és tapar a tota costa aquests fets.

Amb referència al cas Corea, que és el motiu d’aquesta
compareixença, pensem que el Govern va actuar correctament
en restringir les sortides del presumpte jove implicat.

I Sra. Consellera, des d’Unides Podem li donem tot el
nostre suport a la gestió realitzada, perquè, tal i com ha detallat
a la seva intervenció, queden clares les mesures i actuacions
que han realitzat des del principi d’any.

Avui, novament, el Partit Popular, demana la responsabilitat
que té el Govern davant el cas Corea; Sra. Consellera, per
moltes explicacions que doni vostè, hi ha partits als quals no els
semblaran mai suficients perquè el que volen és desgastar el
Govern i fer l’espectacle mediàtic per treure’n rèdit polític,
sense pensar en les conseqüències que provoca a les víctimes.

Sembla ser que per a alguns partits, que hi hagi dimissions
i comissions d’investigació arreglarà el problema de
l’explotació sexual infantil i adolescent o les violacions entre
menors a les Illes Balears, arribem a aquesta conclusió per la
falta de propostes per afrontar aquesta xacra que tenim com a
societat i que no hem escoltat d’algun partit, només escoltem
reiteradament: dimissió i comissió d’investigació per demanar
responsabilitats polítiques, i les han demanat a totes les
institucions, al Congrés, al Parlament, al Consell, qualsevol
ocasió és bona per fer-ho. I ja que hi som, barregem violació,
explotació sexual infantil i adolescent, centres de protecció de
menors, centre de justícia juvenil, posem, passem per enmig les
fugues i un llarg etc., perquè tot val.
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Senyores i senyors, l’explotació sexual infantil i les
violacions, comeses pels menors no són un variat mallorquí,
hem de ser rigorosos en aquests temes i diferenciar i donar la
resposta adequada a cada una de les seves problemàtiques.
Quan parlam del cas Corea parlem d’una violació grupal,
atribuïda a menors d’edat, hi ha una investigació judicial oberta
i tots hauríem de respectar la reserva amb la qual es
desenvolupen les actuacions judicials, en interès de la víctima
i dels menors suposadament implicats, fins que hi hagi una
sentència ferma que determini realment el que va passar i qui
és el responsable.

En qualsevol cas, ha de quedar clar que els abusos no es
generen a cap institució, el contrari, és precisament a les
institucions on s’alerta i on es posen totes les actuacions en
tenir indicis o coneixement que una persona menor d’edat,
atesa a una centre residencial, pugui ser víctima o que hagi patit
abusos d’explotació sexual amb sortides fora del centre. I hem
de tenir cura quan parlem de sortides, de no afrontar el
problema des de l’única perspectiva de la seguretat i la
repressió en el seu pitjor sentit. Això provoca una
revictimització de les persones menors d’edat ateses en els
centres residencials.

Hi ha partits polítics que amb el variat que he esmentat
abans, acusen les institucions de xarxes de prostitució. La
Fiscalia, en compareixença, la setmana passada, en aquesta
mateixa cambra, va dir, arran de la investigació exhaustiva
realitzada que s’han arxivat les diligències d’investigació d’una
possible xarxa personal del centre de l’IMAS per prostituir
menors tutelats, perquè no hi ha indicis, s’ha arxivat.

Demanem a les formacions polítiques ser escrupolosos en
les seves declaracions, perquè l’únic que fan és estigmatitzar
les víctimes i qüestionar els professionals que treballen en els
centres. Aprofitem l’ocasió per lloar i donar tot el nostre suport
als treballadors i treballadores que realitzen feines en els
centres de protecció de menors i en els centres de justícia
juvenil, que realitzen una labor imprescindible per a la
protecció, prevenció i intervenció de les persones menors
d’edat ateses en el centre. Tenir cura i donar seguretat als nins
i nines i adolescents a la vegada que es treballa amb les famílies
són claus per al benestar dels menors.

Com a societat tenim un problema estructural greu de
demanda creixent de persones que demanden sexe amb menors;
hi ha un nombre també creixent de delictes contra la llibertat
sexual. Els professionals en aquesta matèria ens demanen no
posar el focus en les víctimes, sinó en els abusadors, els
proxenetes, en els adults que estan disposats a aprofitar-se de
la vulnerabilitat dels nins, nines i adolescents i abusar-ne
sexualment. És aquí sobretot on tenim el problema.

Senyores i senyors diputats, els demandants de serveis
sexuals de menors sí que mereixen que els dediquem debats o
iniciatives parlamentàries, amb propostes de sensibilització,
prevenció i dissuasió, i just en això no tenen res a dir, només
comissió d’investigació i dimissió, la qual cosa demostra
encara més que no els interessa gens el tema, només desgastar
la consellera.

És imperatiu que la societat, i especialment en tots els
serveis i professionals en contacte amb menors, com ho són els
centres educatius, les activitats esportives, l’oci o el temps
lliure, per posar algun exemple, es tengui una educació sexual
i afectiva integral, que abordi la construcció social en
perspectiva de gènere o la prevenció de les violencies
masclistes. L’accés al sexe per a adults és molt accessible per
als nins, nines i adolescents amb les noves tecnologies, i
aprenen el sexe d’allà.

Sra. Consellera, vostè ha explicat el pla d’actuació que està
coordinat juntament amb la Conselleria d’Educació, Salut i
Afers Socials, què ens podria explicar un poquet més quan es
pot posar en marxa o com serà aquest pla?

(Remor de veus)

Com vostè ha dit, a l’informe presentat per la Comissió
d’Experts, a petició del Consell de Mallorca, posa en valor el
protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil o explotació
sexual infantil de les Illes Balears, però també posa de manifest
la falta de formació i coneixement del protocol que tenen
alguns professionals que treballen en contacte amb menors, tal
i com vostè ha dit. Què ens podria també més o menys quan es
pensa coordinar per poder donar també aquesta formació i quan
comencen?

(Remor de veus)

I també, si ens podria dir, ja que la Direcció d’Esports es
troba dintre de la seva conselleria, a veure quin pla de formació
hi ha per a les federacions i clubs respecte de la perspectiva de
gènere.

Tots els experts indiquen que la prevenció i atenció precoç
de l’explotació sexual infantil i adolescent és l’eina
imprescindible per prevenir que un nin, nina o adolescent pugui
ser víctima d’explotació sexual infantil i adolescent. La
prevenció és la clau per prevenir conductes no normatives; els
serveis comunitaris són claus en aquesta detecció; els
ajuntaments són l’administració que es troba en contacte directa
amb la població del seu municipi i disposa d’eines per donar
suport a les famílies, com ho són les declaracions de risc.
Entenem que cap infant no ha d’acabar als serveis de protecció
sense haver estat atès prèviament pels serveis socials del seu
entorn comunitari. És per això que li demanen si creu que els
ajuntaments estan dotats suficientment tant de recursos de
personal i de formació, per abordar de forma preventiva la
detecció del risc d’explotació sexual infantil i adolescent en els
municipis.

S’ha de garantir que es facin programes de prevenció en els
casals de barris per a comunitaris extraescolars i no eliminar-
los, com es va fer a les crisis anteriors, on a Mallorca, per posar
un exemple, es van eliminar els programes d’educació
afectivosexuals en els centres de l’IMAS.

Tots els experts apunten la mancança d’estudis reglats sobre
l’explotació sexual infantil i adolescent. La setmana passada es
va presentar l’estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació
sexual de les Illes Balears, Sra. Consellera, des d’Unides
Podem trobem que aquest estudi ha de ser anual i que es faci
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des de totes les administracions de les Illes Balears, un estudi
detallat de la prostitució i, en especial, de l’explotació sexual,
infantil i adolescent de cada municipi, només així podrem
abordar d’una manera global aquesta xacra.

Amb referència a la comissió d’investigació, el Partit
Popular ens repta una i una altra vegada a crear una comissió
d’investigació al Parlament per demanar responsabilitats
polítiques i administratives i, en part, nosaltres, Unides Podem,
també hi estem d’acord, es fa necessari esbrinar si hi ha hagut
negligències, cal investigar què ha fallat i si s’ha fet tot el
necessari políticament en els darrers anys per prevenir de
situacions potencialment perilloses per a les persones ateses en
els serveis de protecció de menors. I això s’ha de fer garantint
els drets dels nins, nines i adolescents des de la política, els
mitjans de comunicació i la societat, en general, per tal d’evitar
estigmatitzar i revictimitzar la víctima.

En aquest cas concret, en aquests mesos diversos experts,
i el mateix defensor del Menor, han posat de manifest la
necessitat de la cura en el tractament tan polític com
comunicatiu quan parlem de menors, perquè tenen un impacte
negatiu en la vulneració dels drets de les víctimes i les persones
menors d’edat ateses a un centre residencial. Per tal de protegir
i garantir els drets dels menors, volem que s’investiguin les
responsabilitats polítiques i volem que s’investiguin dins
l’IMAS, perquè entre tots i totes, els grups parlamentaris, els
directors insulars, la gerència, la secretaria cerquin solucions i
responsabilitats i garanteixin així el dret a l’honor, intimitat i
respecte dels nins, nines i adolescents afectats. En definitiva,
volem protegir les víctimes i les volem protegir del circ
mediàtic que fan alguns partits, tal i com ha quedat demostrat
aquests mesos.

I ja per acabar, és per això que demanem a totes les forces
polítiques que formin part de la Comissió Política del Consell
de Mallorca per esbrinar què ha fallat, i si hi ha alguna
responsabilitat política. L’abús sexual i l’explotació sexual
infantil i adolescent necessita que tots i totes treballem plegats
per a l’eradicació d’aquest delicte, si no ens posem d’acord i
treballem en la mateixa direcció, desgraciadament...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mayor, hauria d’acabar.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

... l’explotació sexual, infantil i adolescent seguirà oculta a la
nostra societat, posem tots una mica de seny. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Ara, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Sra. Mayor,
començaré fent-li una referència, no una apel·lació, però sí una

referència, perquè per un moment he tengut la sensació que
estaria d’acord amb crear una comissió d’investigació segons
es demana parlamentària i del Consell de Mallorca, o malgrat
sigui ja en el Consell de Mallorca, per allò d’exigir, arribar fins
al final, les responsabilitats polítiques. El Consell de Mallorca
ha dit que no de bell no, el seu grup en el Consell de Mallorca
acaba de rebutjar, de bell nou, la comissió d’investigació en el
Consell de Mallorca per les suposades responsabilitats
polítiques que hi pugui haver.

Nosaltres aquí tornam tenir una compareixença, la
consellera ha tornat llegir exactament, i ho entenc, una part de
la intervenció del mateix fet que va..., és legítim d’un grup
parlamentari mantenir la seva petició de compareixença, no es
va qualificar, arriba aquí. Els que passen un mal son avui de
bell nou són les famílies dels menors i la societat de les Illes
Balears i fugiré de qualsevol demagògia, el que vull dir amb
això és que es tornarà repetir exactament el mateix rol de
discurs i la mateixa, per coherència dels grups, petició i
posicionament entre els quals del meu grup parlamentari.

(Remor de veus)

Què quin ha estat? Demanar responsabilitats dins una
comissió d’investigació no permanent parlamentària, si s’escau,
amb les compareixences que pertoqués. Entre d’altres coses,
perquè des de... no des del dia 28 de gener en què la consellera
va comparèixer, sinó durant les comissions posteriors que hi ha
hagut a la Comissió d’Afers Socials i Esports i, a més a més, de
les actuacions de la Fiscalia i de les entrevistes i reunions i
comunicats que han fet treballadors públics de l’àmbit de la
intervenció amb els menors i que des d’aquests grups
parlamentaris tenim coneixement sí hi ha més informació. I
arran de l’informe d’experts, que no coincidíem molt aquí amb
el mateix relat, també hi ha hagut més informació, on sí que es
fa referència a una qüestió que competeix a la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i al Govern de la comunitat autònoma,
que és la coordinació i dotar més recursos.

Perquè què diu l’informe d’experts quant a qualque cosa
explícitament crítica? L’IMAS ha arribat tard, en actuar; els
protocols no estan ben definits, de fet, la consellera ha dit que
se’n demanaven dos diferents, d’explotació i d’abusos; que
falten recursos, la responsabilitat dels recursos del Consell de
Mallorca són de la presidenta del Consell de Mallorca, en
reformular i reconduir els seus o d’aquesta cambra, de dir a la
consellera que els 10 milions de bestreta els ho feien arribar a
qualque part perquè tengui doblers, almanco per reforçar la
ràtio d’educadors en menors, explícitament a l’informe de la
doctora psicòloga coordinadora d’aquest estudi i, entre d’altres
coses, de l’amuntegament que diu la Fiscalia que hi ha als
centres de menors, tant de tutelats com en situació de protecció.

Però aquí farem exactament el mateix discurs, aquí no
assumirà responsabilitats ni el director de l’Institut de la
Fundació S’Estel, com nosaltres li vàrem demanar; aquí no es
tornarà, si ho tornam dur, en consideració la compareixença del
president de l’IMAS, que es va denegar en comissió; aquí no
vendrà la directora insular de Menors i Família, com es va
demanar, i seguirem igual. A la consellera no sé quantes
vegades li han demanat la comissió, nosaltres vàrem haver de
suportar precisament la dimissió que va presentar una
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proposició no de llei de dos partits polítics, perquè el que li
demanàvem nosaltres a la consellera és que assumís les
responsabilitats qui creien en el seu àmbit concret de
participació la directora de la Fundació S’Estel, i com que no
la va assumir, ens varen donar suport a aquella proposició no
de llei.

Per tant, aquí vendrem a... no vull fer una lectura de bell
nou de tota la cronologia que tenim, perquè tots la coneixem,
al Diari de Sessions de la comissió i del Parlament. Nosaltres
tornam reiterar la nostra posició, no s’assumeixen les
responsabilitats que pertoca, i no és que les demanem ara, és
que les demanam i reiteram i aprofitam per demanar la
comissió d’investigació de bell nou. Per tant, Sra. Mayor,
dediqui’m en els seus cinc minuts de rèplica, particularment
com a diputat i parlamentari d’aquesta cambra, li demanaria si
explícitament estaria d’acord amb exigir del Consell de
Mallorca una comissió d’investigació política, independent, no
dins un òrgan o sots-òrgan de l’IMAS, sinó del plenari o d’una
comissió dins el Consell de Mallorca, amb un ordre del dia
pactat i amb un calendari de compareixences pactat, que és com
es fa una comissió d’investigació. I ja si volgués vostè suportar,
o el seu grup parlamentari, la comissió d’investigació aquí,
també hi estaríem totalment d’acord.

Al Consell de Mallorca varen ser tres partits de l’oposició
que la vàrem demanar i que varen dir que no era incompatible
la d’experts amb la comissió d’investigació, tres partits polítics,
El Pi, el Partit Popular i Ciutadans, no sistemàticament, no
sistemàticament, i varen dir que seria unànime, precisament
complementària, la dels experts i la política.

Per tant, aquí s’ha dit una cosa en defensa de la consellera
i jo, en part entenc la càrrega que recull, perquè eren unes
competències molt taxades i molt concretes, però de les
competències d’estadística, de formació i de coordinació també
haurà d’assumir si han estat, ja ho veurem, si han estat les
adequades o no, però la hipoteca d’aquesta consellera no l’ha
feta aquest parlament ni aquest grup parlamentari de l’oposició,
la hipoteca d’aquesta consellera (...) Consell de Mallorca
arrossegant, perquè vostès varen tenir un debat fins i tot de la
viabilitat de crear la comissió d’investigació, la varen tenir els
grups del Consell de Mallorca, i nosaltres ho vàrem dir el 28 de
gener i ho vàrem dir el 13 de febrer a les compareixences, i a
qualque comissió ho hem dit, facilitin la tasca i aturem tot
aquest escenari fent la tasca on realment vostès diuen que tenen
la major responsabilitat, a l’IMAS, per tant, al Consell de
Mallorca. I la varen rebutjar, sistemàticament, varen fer una
cosa escandalosa en el Conseller de Mallorca, d’una pregunta
de control de l’oposició, on es duia la proposta de creació de la
comissió d’investigació, per via d’urgència varen dur una
moció per passar davant, els partits del Govern, proposant la
comissió d’investigació i rebutjant la comissió tècnica, perdó,
la comissió d’experts i rebutjant la d’investigació que
proposam als grups de l’oposició i que havia anunciat
presentarien.

Aquestes actituds són les que fan que els grups de
l’oposició reiterem, malauradament per a la societat i per a les
famílies, encara aquest debat.

Jo sí crec que la consellera té responsabilitat, o el
departament de la consellera, té responsabilitat en el
pressupost, té responsabilitat quan en el Consell de Menorca
una consellera diu que no té coneixement i que està tot en mans
de la Fiscalia i que han fet el que havien de fer, que és
denunciar-ho, perquè qualque cosa falla, qualque cosa falla, és
a dir, si els educadors i tot el tema de tutela no tenen les eines,
la formació i els instruments necessaris i el pressupost per
detectar el que passa a dins i com es troben les nines i els nins
fora, tenim un problema. No parl de vigilància, consellera, parl
que la tutela no pot quedar només en els centres, la tutela la té
l’administració, així com son pare la té del que fa de fora i el
que fa a dins, i vostè ho sap. I aquí és on la Fiscalia li diu: no
ens mogui tota la... -no li diu a vostè, li ho diu a la situació-, no
ens mogui a nosaltres els fets quan ens denuncien, perquè quan
aquesta nina ve aquí nosaltres investigam quan torna, tot
l’itinerari correspon a qui té la tutela i la tutela no és son pare
o la mare o un familiar, la té una administració pública, amb
doblers públic, i és que no li demana responsabilitat la Fiscalia,
li demanam responsabilitats la societat, i nosaltres com a
interlocutors d’aquesta societat.

Però estam a les mateixes, aquí no passarà absolutament res
i esper, no serà el nostre grup parlamentari, el que torni
demanar la compareixença de qualcú a una comissió damunt
aquest tema, perquè la rebutjaran, com les rebutjades. És que
si no varen donar al Consell de Mallorca l’oportunitat de crear
la comissió d’investigació, la tenien aquí el nostre parlament
perquè vengués el Sr. De Juan, perquè vengués la directora
insular, però com que qualcú... Sap la resposta que va donar
l’oposició? Jo no era al plenari ahir, crec que qualque portaveu
dels diferents grups, quan hi havia intervenció el 13 de febrer,
estaven al plenari del Consell de Mallorca, sap quina va ser la
resposta del Govern, del Consell de Mallorca: no ens podem
fiar de l’oposició.

Sra. Pons, no es podien fiar de l’oposició, això ens va dir en
el plenari del Consell de Mallorca, quan nosaltres proposàvem
una intervenció, és normal que duguem aquí reiteradament les
comissions, i vàrem demanar de bell nou a les comissions
d’Afers Socials la compareixença i es va negar, aquesta és la
situació. El meu debat acaba aquí, a un cronològic i a un
cronograma del que ha passat, que és exactament el mateix que
ha passat fins que vostè ha hagut de comparèixer aquí; és a dir,
absolutament res aclarit.

Vostè ens ha explicat que han millorat protocols i que han
millorat la coordinació, nosaltres arribarem a plantejar a
qualque moment, i crec que qualque grup també ho ha fet en
tema de residències, no només per una qüestió de la pandèmia,
s’ha fet per un funcionament de les privades i de les públiques,
que la comunitat autònoma, el Govern de les Illes Balears es
replantegi segons quins tipus de competències per garantir una
major eficàcia a la coordinació, a la planificació i a la
inspecció. I això no és envair les competències, sinó reforçar;
quan es produeix aquesta situació de risc de la tutela, de la
vulnerabilitat dels menors i de les menors, que és un escàndol
el que ha passat, evidentment, i ho va dir el fiscal 17 vegades,
a la intervenció de l’altre dia, malgrat evidentment i que quedi
clar que va dir que no hi havia una xarxa de prostitució de
menors, vull dir, qualcú encara maneja aquests conceptes pels
mitjans de comunicació aquests dies, però sí que hi ha casos.

 



3146 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 56 / 3 de novembre de 2020 

I la coordinadora de l’estudi va dir fins i tot que no eren
casos per la investigació que tenia. Per tant, amb més motiu
hem de fer una reflexió el Govern de les Illes Balears, amb els
consells insulars, més enllà d’una coordinació i facilitar
formació. I el que ha de fer, per descomptat, és reformular si
tenen recursos suficients i no només econòmics, sinó que la
coordinació ha de ser que el Govern recuperi alguna de les
competències o que analitzi de bell nou les competències que
li pertocaria al nostre grup parlamentari, en assegurar aquesta
eficàcia i eficiència de la seguretat dels menors, atesa la
vulnerabilitat davant la nostra societat actual, per aquests
desgraciats, aquests inhumans, aquests explotadors, aquests
abusadors i aquests pederastes encara avui necessiten els nins
i les nines.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara correspon al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltíssimes
gràcies per aquesta compareixença, una vegada més, tant a la
Comissió de Benestar Social com a la Diputació Permanent
com a diferents comissions, jo la veritat que ja he perdut el
compte, però sí que li he de reconèixer que aquesta és una
compareixença un poc estranya.

I li explicaré perquè jo consider que és estranya. Vostè sap
que dia 13 de gener el Partit Popular va demanar a la Comissió
de Benestar Social, Esports i Drets Humans la seva
compareixença i concretament ho feia atenent el contingut de
la iniciativa: els diputats i diputades sotasignants, tal, tal, tal,
diu que informi sobre la responsabilitat que pugui correspondre
al Govern de les Illes Balears en relació amb l’anomenat cas
Corea, en el qual una jove va ser objecte d’una presumpta
agressió sexual per part d’un grup de joves, amb possibilitat de
fugida d’alguns d’ells, bé, etc., tot el títol.

Dia 17 de gener, va demanar davant la Diputació Permanent
exactament el mateix, és a dir que comparegui per tal
d’informar sobre les responsabilitats que puguin correspondre
al Govern de les Illes Balears en relació amb l’anomenat cas
Corea, en el qual una jove..., és a dir, exactament igual, clònic,
cortar-pegar, exactament igual. Aleshores, hi ha un
plantejament, en parlam i diem, amb menys d’una setmana de
diferència entre una i l’altra, una a Diputació Permanent,
perquè estàvem en període no ordinari, i l’altra a Comissió de
Benestar Social, vostès i nosaltres vàrem parlar i dir: bé, a
quina volen que comparegui, i vàrem dir, no, que comparegui
davant la Diputació Permanent, i ho va fer gairebé amb menys
d’una setmana.

I per què ho dic això? Ho dic perquè havíem arribat a un
acord, sí, sí. Miri, a mi em sap molt de greu perquè en aquell
moment no vaig ser jo, va ser el portaveu adjunt, perquè jo
record que en aquell moment estava de baixa perquè m’havien

tret la vesícula i, per tant, no vaig ser jo, però sí va ser el meu
company, i en va parlar amb el seu portaveu adjunt, que
escolta, o compareix a la Diputació per a un tema o compareix
a la comissió, perquè és totalment absurd per a un tema, un
objecte que és clònic, que s’hagi de comparèixer dues vegades
com ha passat, és totalment surrealista, és totalment surrealista.

I que encara després digui que vostès no presideixen la
Comissió de Benestar Social, i qui és la vicepresidenta,
vicepresidenta?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, Sra. Durán, per favor, no, jo crec que parlant s’entenen
i crec que abans he començat a dir la consellera ha comparegut
i vostè li ha dit: és que té l’obligació de comparèixer; és que té
l’obligació de comparèixer, sí, sí que la té, evidentment, però
no cercant formes estranyes.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

De totes maneres, hi havia un acord, era de paraula, la
paraula es va incomplir; per a mi donar paraula sempre ha estat
important i procur almanco amb allò que m’he compromès
donar-li compliment, com no pot ser d’una altra manera. Per
tant, haguessin pogut plantejar la compareixença amb altres
termes i no exactament igual com es va plantejar el mes de
gener, entre d’altres coses perquè des d’aquest temps han
passat moltes coses.

Jo també li vull dir que de totes aquestes coses que han
passat, que la mateixa consellera hi feia referència, que afectin
aquesta institució, és a dir, la comunitat autònoma de les Illes
Balears, tampoc no n’hi ha tants, perquè sí que és vera que a
nivell de Consell de Mallorca hi ha hagut un informe, hi ha
hagut tot un procés de feina a través d’una comissió d’experts,
d’entesos, que són els que ho han de fer en primera instància.
Vostè s’imagina un polític posant ma a un expedient d’un
menor? És que crec que no ho podem ni fer, és que és il·legal!

(Remor de veus)

No, és que s’ha d’investigar exactament, o amb quins
termes. Per tant, vegem, aquí hi ha tota una qüestió que és
totalment tècnica, tècnica, que s’ha de fer, i després ja ho
veurem, i prendrem les decisions que s’hagin de prendre.

Jo, en tot cas, de totes maneres, ahir em vaig prendre la
molèstia, a part de cercar els registres d’entrada, vaig cercar les
cronologies de les dues compareixences, de llegir el llibre de
sessions i poder comprovar que, efectivament, la consellera va
fer una exposició llarga, prou més llarga que s’ha pogut fer el
dia d’avui, amb moltíssimes més explicacions, però vostè, Sra.
Durán, ha estat una altra vegada clònica, exactament el que va
dir el mes de gener és el que ha repetit avui aquí, un pic, un
altre i un altre. Per tant, de què li ha servit que siguem aquí
dues hores a efectes pràctics, haurà contribuït a res a millorar
la situació dels menors de les nostres Illes, i especialment dels
que són víctimes d’explot...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... -Sra. Durán, jo, la veritat és que quan vostè parlava tenia
moltes ganes d’interrompre, moltes i d’escainar tot el que
podia, i jo he fet un esforç titànic...

(Alguns aplaudiments)

... per callar, per tant, vostè el que ha de fer és exactament el
mateix, el que he fet jo quan vostè parlava, callar. Pardal! És
que arriba un moment que no...

(Alguns aplaudiments)

Amb tot això, amb tot això, en podem treure un parell de
conclusions i jo les trauré: la primera, que al Partit Popular no
es fien dels seus companys del Consell de Mallorca en aquest
cas, no es fien, i, a més, s’han proposat fer-los no-res. I jo els
record que els companys que tenen vostès que fan una feina o
haurien de fer una feina d’oposició al Consell de Mallorca, n’hi
ha qualcun que fins i tot ha estat presidenta de l’IMAS i que,
per tant, coneix molt bé la realitat de l’IMAS quina és. I que
precisament s’haurà curat en salut de fer certes manifestacions
públiques que vostès sí que han fet, i això també vol dir
qualque cosa. Per tant, si vostès tenen uns companys que fan
oposició al Consell de Mallorca els deixin que tranquil·lament
facin aquesta feina d’oposició al Consell de Mallorca.

Vostès em feia referència quan jo hi era a la passada
legislatura, prou greu em sabia que qualcú s’atrevís a trepitjar
les competències de la institució, que és el que va fer tant el
president com la resta de consellers i conselleres, vetllar pel
compliment de les competències de cada institució. I
evidentment que aquí s’ha de fer un debat que no està resolt,
però l’ha de debatre la institució que és competent, l’ha de fer
tot el conjunt de la nostra societat, perquè és vera que la nostra
societat s’escandalitza molt quan sap que una al·lota de 17 anys
ha estat víctima d’explotació sexual, però és que tenim diaris
que a partir dels 18 fins i tot ja ho publiciten, ja ho publiciten,
els 18, sí, què passa? Que un amb 17 anys és un infant i amb 18
no ho és? Per tant, és vera que hi ha aquest debat que és obert,
però no un debat que no només s’ha de fer dins les cambres de
representació, sigui el Parlament o sigui el Consell, és tot el
conjunt de la nostra societat, tot el conjunt, començant per
l’administració que sigui competent, col·legis professionals,
Universitat de les Illes Balears, per suposat els tècnics i molt
especialment amb les entitats del Tercer Sector, que són els que
toquen la realitat cada dia.

I hem d’anar molt alerta, i aquí torn a la segona conclusió,
a seguir generant aquest ambient de confusió, de tornar-ho
posar tot dins un mateix sac: protecció, en reforma, mesures
judicials, com si tot fos una mateixa realitat, i moltes vegades
són realitats que no tenen res a veure una amb l’altra, i vostès
en parlen i en parlen sense fer cap tipus de diferència, i això
només dur a un tema, que és l’estigmatització d’aquest sector,
que ja prou dificultats tenen per les seves circumstàncies que
els han tocat viure.

I la tercera conclusió, per part meva, i la més rotunda, és
que el Partit Popular està molt més interessat a desgastar la
consellera i de passada el Govern que no, evidentment, a
solucionar el problema de l’explotació sexual dels nostres

menors. I això, evidentment, voler utilitzar aquesta qüestió per
a temes que són purament partidistes, és, si més no, miserable!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Señora consejera, buenos días. Empezaré mi intervención
lamentando profundamente que siga usted siendo la
responsable de la protección de los menores de esta comunidad
autónoma, once meses después del escándalo que azotó a
Baleares y a toda España y que fue conocido por la opinión
pública, precisamente a raíz del llamado caso Corea, por el que
hoy comparece usted aquí.

Mire, como sé cuál será su reacción, que será ponerse de
perfil, como siempre, diciendo que no tiene usted las
competencias de protección de menores sobre los niños
tutelados, li diré que usted miente. Los consejos insulares
tienen transferidas las competencias en materia de tutela,
acogimiento y adopción, pero no la protección de menores, que
es competencia del Gobierno balear, de ahí que el defensor de
la Infancia y la Adolescencia, anteriormente llamado defensor
del Menor, dependa de usted, aunque usted lo haya negado en
esta cámara, y sea nombrado o cesado por el Consejo de
Gobierno, a propuesta suya. Y que, de conformidad con la
normativa que regula la oficina, se le atribuyen las funciones de
supervisar las administraciones públicas de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares que prestan servicios a los
menores dentro del territorio de las Islas Baleares, para
verificar el respeto a los derechos de los menores y orientar sus
actuaciones hacia su defensa y promoción.

Su fracaso protegiendo los menores es sabido y conocido en
todo el país, desde el momento en que los menores que
deberían estar más protegidos, como la niña que fue violada la
pasada noche buena en un piso de Corea, porque las
instituciones públicas se han hecho cargo de ellos, porque se
supone que sus padres o no están o no se pueden hacer cargo,
y porque esos niños, como no están a salvo solos o con sus
padres, a criterio de la trabajadora social de turno, han sido
institucionalizados para poder estar a salvo bajo la protección
de las instituciones públicas, y resulta que existen multitud de
casos de niños que en esas circunstancias han sido abusados,
prostituidos y violados desde hace años.

Y resulta que sus tutores legales son los consejos insulares,
y usted lo sabe, y sabe que los consejos insulares no están
haciendo bien su trabajo, y usted no mueve un dedo. Nosotros,
VOX-Baleares, solicitamos hace quince días en este Pleno que
el Gobierno balear recupere las competencias de tutela,
adopción y acogimiento, dado el fracaso de la gestión llevada
a cabo por los consejos insulares. Y usted, como el resto de
grupos de esta cámara, vota en contra, pero es que tampoco
vota usted a favor de investigar desde esta cámara qué está
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pasando en los centros de acogimiento de menores. ¿Por qué no
quiere usted lo que pasa? ¿Por qué no quiere usted proteger a
los menores tutelados por los consejos insulares?

Luego lanzará usted balones fuera, dirá que es culpa de la
policía y de la Fiscalía, que no hacen su trabajo, como nos dijo
ya en su día, cuando compareció en la Diputación Permanente
en el mes de enero, pero es que resulta que hoy tenemos un
informe de una comisión de expertos que se han sacado ustedes
de la manga, para evitar una verdadera investigación objetiva,
y resulta que en ese informe nos dicen que desde que el IMAS
sospecha que los menores están siendo víctimas de explotación
sexual hasta que se comunica a la Fiscalía, pasan, dependiendo
del caso, nueve meses, quince meses, veintidós meses y hasta
treinta y un meses en el caso de una de las menores
prostituidas, página 87 del informe, Sra. Santiago, que veo que
usted esa página se la saltó, una vergüenza.

Ese mismo informe dice que es obligatorio comunicar todos
los casos de explotación sexual a la Fiscalía en un plazo de 24
horas, en su página 66, apúnteselo. Incluso, en uno de los casos
que se han confirmado, fueron los padres de la menor los que
denunciaron la situación ante la policía, los padres, a los que
los servicios sociales de esta comunidad les retira la custodia
porque no pueden hacerse cargo de su hija, resulta que son los
únicos que velan realmente por ella y comunican a la policía la
pesadilla que está viviendo esa menor.

Y usted, Sra. Santiago, dice que se ha leído el informe, y si
se lo ha leído ¿que ha hecho como responsable de la protección
de los menores en esta comunidad autónoma? ¿Qué pasa, que
se tienen ustedes repartidos el pastel? La protección de
menores para MÉS per Mallorca en el Gobierno autonómico,
y la tutela, acogimiento y adopción para el PSOE en el consejo
insular. Y no van a molestarse entre ustedes, solo faltaría,
porque lo que les pase a los niños les da exactamente igual,
mientras ustedes tengan su trozo del pastel, ¿o no es así, Sra.
Santiago? Si és así, aclare qué ha hecho usted tras conocer el
contenido del informe de la Comisión de Expertos para
proteger a los menores que están ahora mismo en manos del
IMAS.

El caso Corea fue la punta del iceberg, demasiados años de
inactividad por parte de los servicios públicos que deben
proteger a los menores y asegurar su bienestar. La gravedad del
asunto aumenta si tenemos en cuenta no ya tan solo la
responsabilidad política de quien no actúa para proteger a estos
niños, teniendo competencias para ello, sino incluso la
responsabilidad penal que pueda derivarse de quien, sabiendo
que estos hechos atroces están ocurriendo, no lo impide ni lo
denuncia, sino que lo minimiza, lo obvia o incluso lo puede
haber consentido, facilitando así la prostitución de los menores
de edad que están a su cargo, dado que no se habrían puesto los
medios necesarios y apropiados para impedir la comisión de los
delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de
menores en el caso de que no se hayan denunciado todos los
hechos de los que las instituciones han tenido conocimiento.

Y usted, Sra. Santiago, dijo en este Parlamento que conocía
los pisos donde se estaban llevando a cabo estos delitos, hace
seis días compareció en este parlamento el Fiscal Superior de
las Islas Baleares, mi compañero Sergio Rodríguez le preguntó

si usted había denunciado a la Fiscalía el mapa de pisos que
afirmó conocer, dónde se estaban cometiendo estas atrocidades,
¿sabe qué dijo el Fiscal Superior de Baleares? Que no le
constaba que lo hubiese usted denunciado. ¿Es así, Sra.
Santiago, denunció usted a la Fiscalía que se estaban
cometiendo estos delitos cuyas víctimas son las personas que
más necesitadas de protección se encuentran, que no son otros
que niños y niñas desamparados o retirados de sus padres por
las instituciones públicas de Baleares?

Y también el director de la Oficina Balear de la Infancia y
la Adolescencia, el Sr. Carballo, nombrado por el Gobierno
balear, a propuesta suya, para proteger a los menores, afirmó en
la Comisión de Asuntos Sociales de este Parlamento que
conocía ese mapa de pisos del terror. ¿Le informa a usted
periódicamente el Sr. Carballo sobre la actividad de la oficina
y las quejas y recomendaciones que realiza? Porque el artículo
7 del Decreto de creación de la oficina le atribuye la obligación
de informarla a usted de forma periódica acerca de su
actividad. Curiosa forma de no tener usted nada que ver con esa
oficina, llegando incluso a afirmar que el director de la Oficina
de la Infancia y la Adolescencia no depende de usted.

Y si no depende de usted ¿por qué tiene obligación de
informarle a usted sobre la actividad que realiza de forma
periódica? ¿Por qué es nombrado por el Consejo de Gobierno,
a propuesta suya?

Sra. Consejera, haga su trabajo, proteja a los menores, cese
al director de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia si no
hace bien su trabajo. Devuelva al Estado las competencias de
protección de menores que tiene atribuidas en exclusiva esta
comunidad autónoma, en virtud del artículo 30 del Estatuto de
Autonomía, si es que le vienen grandes a esta administración.
Y si no es capaz de actuar y de ejercer sus competencias,
dimita.

Usted habla de que el informe establece un protocolo,
perdón, habla sobre el protocolo y pide mejoras en este
protocolo, y que un equipo técnico de su consejería ya ha
empezado a trabajar, pero, si no tiene usted competencia ¿por
qué está trabajando un equipo técnico de su consejería? ¿O si
las tiene? Aclárese.

Viene aquí a decir que no tiene mucho que decir porque no
ha habido ningún cambio desde su comparecencia el 28 de
enero, cuando resulta que se han producido nuevos casos, lo
dice el comité, perdón, la Comisión de Expertos. Bien, pues,
eso es una prueba más de su inactividad, de su dejación de
funciones y de que usted no debería seguir ni un día más al
frente de su consejería.

Es un insulto a la inteligencia de cualquiera criticar a la
oposición por denunciar su falta de transparencia, cuando se
están negando sistemáticamente a investigar de un modo
objetivo lo que está pasando aquí. La representante de Unidas
Podemos llega incluso a decir que no hay que investigar porque
lo que hacemos es estigmatizar a las víctimas, ¿ese es el
mensaje que le daría usted a una mujer violada, que no se sepa
lo que le ha pasado para no ser estigmatizada?
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Y ¿ustedes van de feministas? Son unas falsas, feministas
de boquilla, pseudofeministas hasta que peligra su sillón,
porque la responsabilidad salpica a sus socios de gobierno en
el Gobierno autonómico y en el consejo insular.

No se escuden en las competencias, en el reparto de
competencias entre el Gobierno balear y los consejos insulares
para rechazar la creación de una comisión en este parlamento,
es que esa excusa no se sostiene. Saben perfectamente que la
competencia legislativa para organizar el sistema de protección
de menores en esta comunidad autónoma pertenece a este
parlamento, los consejos insulares se limitan a desarrollar,
mediante normas reglamentarias, las leyes que elabora este
parlamento, y es a este parlamento a quien compete conocer
qué está pasando con los niños tutelados por el IMAS para
poder corregir lo que se está haciendo mal, modificando la
organización de esta competencia de protección de menores o
incluso modificando la atribución de competencias o el sistema
institucional actual, que ha fracasado ante la pasividad
vergonzosa de sus dirigentes.

A algunos les molesta perder dos horas de su tiempo en esta
comparecencia, lo digo por el portavoz de MÉS, que dice que
esta comparecencia no sirve para nada; no sirve para nada,
porque ustedes, una vez más, se cierran en banda, y creo que la
dignidad de los niños y niñas tutelados en esta comunidad
autónoma no merecen esta desidia, merecen mucho más que
estas dos horas.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, denúncia la nit de Nadal del 2019: nina de 13 anys,
tutelada a un centre ubicat a Palma, es troba en règim obert i
per tant pot sortir del centre, però sempre, segons la denúncia,
acompanyada d’un responsable. A les 24 hores dels fets, a les
deu del matí, la nina es va posar en contacte amb la seva
psicòloga. Fets del dia 24 de desembre: ella va a Son Gotleu,
amb una amiga, per vendre, en teoria, una cadena d’or i així
tenir doblers per allò que denomina “els seus vicis”. Allà a un
carreró dos homes intenten violar-la, (...) d’una dona que les
conviden al seu bar, la conviden a porros i alcohol, va a un pis
de Corea, no recorda com arriba, amb l’amiga que té molta
influència sobre la víctima. Quan arriba al pis es tem i entén
perfectament perquè l’han duta allà; l’amiga li diu que si vol
sortir haurà de fer tot el que ella digui, hi ha una colla de joves
entre 16 i 23 anys, i aquí comença el vertader calvari.

No entraré en detalls escabrosos, però vostè ja sap quin és
el final d’aquesta història. Aconsegueix escapar, després del
que li passa, i es posa en contacte amb la psicòloga.

Si haguéssim de resumir una sèrie de dades d’interès, diríem
que, segons la denúncia, la nina s’escapa habitualment cada tres
mesos i manté relacions sexuals amb adults. Els responsables

del centre saben fins i tot on va quan s’escapa, el nom del
carrer i fins i tot el número. Dos dels presumptes violadors són
interns d’Es Pinaret, un que constava, i l’altre que es trobava de
baixa per malaltia. Això sí que era competència de la
Conselleria d’Afers Socials.

Els responsables del centre de menors, saben, com deia, on
va la nina quan s’escapa, el carrer i el número, ha hagut de ser
ella, però, qui hagués de posar la denúncia perquè saltassin
totes les alarmes. Fins que no es va sortir a la llum, es vivia
aquest drama, no diré amb absoluta normalitat, perquè sé que
no, però sí amb absoluta discreció.

En el Parlament vàrem votar a favor de la creació d’una
comissió d’investigació, després del Nadal del 2019 es destapa
que hi ha hagut casos d’explotació de menors tutelats per
l’IMAS. Des del primer moment, els nostres companys del
consell, com bé s’ha recordat avui, demanen comissió
d’investigació i insisteixen a demanar-la dins el mes de febrer.
Nosaltres li vàrem dir en aquesta mateixa cambra, Sra.
Consellera, que hauria d’haver acceptat aquesta comissió
d’investigació, perquè si no la perseguiria tota la legislatura, i
vostè a qualque moment va dir: es que jo l’hagués acceptada.
Idò no sé què ha passat que al final no s’ha fet aquesta comissió
d’investigació.

Voldríem saber què havia fallat per donar una solució bona
i definitiva, eren els protocols, varen faltar recursos, va mancar
implicació per alguns dels agents implicats? Per saber per què
s’havien produït aquests fets i, sobretot, per què es continuen
produint? Alguna cosa està clar que no funciona en aquesta
cadena de responsabilitat en què hi ha molts d’agents implicats:
govern, consell, fiscalia, policia; jugaren a llançar balons fora,
i així ens ho va explicar també el defensor del Menor, a passar-
se, si vol, la patata calenta d’uns als altres. Però així, com vostè
sap molt bé i sé que sent molt bé, això no és un joc; és a dir,
tots tenen una mica de raó, la policia, parlam amb ells i ens
diuen: no, és clar, però nosaltres sabem a quin pis són, però
nosaltres no podem entrar i pegar una coça a la porta i entrar si
no tenim una denúncia. D’acord.

L’IMAS els deixa sortir sense acompanyants; és a dir que
uns als altres es passen la bolla, qualque cosa falla, idò
arreglem-la. El que nosaltres demanam és que s’arregli, no em
parli de protocols, que sé que en fan; no em parli de fer una
feina perquè tot funcioni; arreglem-ho perquè mentrestant
aquests problemes continuen.

La presidenta, Francina Armengol, en aquesta mateixa
cambra, dia 11 de febrer, va anunciar que havia reclamat més
mitjans als ministres de Justícia i d’Interior per acabar amb
aquesta xacra. Dos mesos després, el ministre de Justícia, Juan
Carlos Campo, va comunicar al Congrés dels Diputats que no
li consta cap petició d’ajut per part del Govern balear sobre
l’explotació de menors. Ens agradaria que també em digués on
ens hem perdut, perquè algú no acaba de dir tota la veritat.

Pensam que no hem de perdre la perspectiva, perquè el que
és realment important és el menor o la menor; mentre debatem
potser que es produeixin en aquest moment abusos o fugides;
vostè ha parlat de protocols, de reunions tècniques, estam a
favor que s’investigui, nosaltres ja hem dit que no volem
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destrucció de càrrecs públics, perquè pensam que no és la
solució i mai no l’hem acusada a vostè de no fer feina; ara bé,
el que sí demanam és que tot això ens serveixi perquè aquests
menors estiguin protegits i segurs, la protecció ha de ser la
prioritat d’aquest executiu i s’ha de fer molta feina encara en
aquest sentit.

El 23 de gener, sol·licitàvem la intervenció immediata,
aquest grup parlamentari i jo en persona, de la Fiscalia en
aquest tema; dimecres passat, a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, on hi havia la meva companya, Maria Antònia
Sureda, el fiscal en cap va informar de l’arxiu de la causa sobre
prostitució de menors tutelats, per no considerar que hi havia
indicis d’una trama organitzada. I quan diu prostitució, crec que
és un eufemisme, parl de violació i d’abusos a menors. Potser
que hi hagi una trama organitzada per als casos de delictes
d’abusos sexuals contra menors tutelats, s’ha produït, recordem
que l’IMAS, dia 14 de gener, va confirmar 16 casos
d’explotació sexual entre els seus menors tutelats i se seguiran
produint en el futur si no fem qualque cosa immediatament,
perquè parlam de gener, de desembre, de la nit de Nadal, que
ja la tenim pràcticament un any després, aquí, devora nosaltres.

Ens consta que s’ha fet, per part de l’equip de govern del
consell, va ser la creació d’un comitè d’experts, nosaltres hi
estàvem en contra per dos motius: no està regulat en el
Reglament del consell, la comissió d’investigació sí; no
investiga la responsabilitat política del cas. El mes de setembre
vàrem conèixer les conclusions d’aquest comitè d’experts, aquí
tenim el resum de les propostes, que vostè es deu haver llegit
i rellegit, simplement faré dues apreciacions en relació amb
això: comença parlant de fortaleses i oportunitats, i diu així: “A
múltiples estudis revisats i els experts enquestats en aquest
informe, coincideixen que el problema de l’explotació sexual,
comercial, infantil i adolescent és produeix de forma
generalitzada a tots els països del món i, especialment, en el
context dels centres residencials de menors.”

No em consola, que comenci així un informe d’experts no
em consola, és més, no m’agrada, no m’agrada perquè “passa
per tot”, ah, molt bé, idò, si començam així malament anam.
Però passaré a la pàgina 11, on crec que hi ha el re de tota
aquesta situació: “La comissió subratlla que tots els
professionals que treballen directament amb els nens, nenes i
adolescents, incloent els cossos i forces de seguretat, àmbit
judicial, serveis socials, protecció de menors, àmbit sanitari i
educatiu, han de ser conscients de la importància d’abordar de
manera immediata aquest greu problema de les fugides i de
col·laborar entre ells.”

Jo no sé si hi ha un excés d’egos entre aquestes institucions
que han de vetllar pels drets dels menors, si és que esper que
aquell em digui, i que sempre parlam de competència i de
responsabilitats; els pot dir això a un menor de 14 i 15 anys? I
no li dic només a vostè, parl de tots aquells que treballen amb
menors, vostè creu que aquests menors entenen de
responsabilitats?

I una cosa més, consellera, perquè no tenc massa més
temps, valoració d’aquestes conclusions del comitè d’experts?
Si torna al paper allà on s’explica i es fa una diagnosi, jo crec
que la diagnosi està perfectament feta.

I llavors dir també, per altra banda, que hi ha dues
reflexions a fer claríssimament: una és, evidentment, la
coordinació; i l’altra és la pedagogia, la pedagogia en aquestes
nines, jo sé que a qualque moment se’ns ha dit que aquests
infants no tenen cap autoestima, es troben baixos d’autoestima,
no entenen el valor del seu cos i, per tant, venen el seu cos a
canvi d’unes sabates. Idò hem de fer pedagogia, perquè si això
passàs a una filla seva o a una filla meva intentaria fer-li veure
que el cos val qualque cosa més que un parell de sabates, i amb
això no vull que se’m malinterpreti, no faig demagògia ni tot el
contrari, ajudem aquests infants que sàpiguen el valor de les
coses i no el preu.

Per tant, Sra. Consellera, nosaltres no hem demanat la
dimissió, però tornam a incidir en l’errada monumental que
varen fer quan el mes de gener i el mes de febrer varen dir a
una comissió d’investigació, ens haguéssim estalviat molts
disgusts que l’acompanyaran i l’arrossegaran durant molts
mesos, i tal vegada durant un parell d’anys i, sobretot, facem
via, perquè aquests infants pateixen avui, ahir i despús-ahir.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bones tardes a tothom. Bé, jo just faré
una intervenció sobre quatre o cinc idees. Bé, primer, Sra.
Consellera, gràcies per comparèixer una vegada més i parlar
d’aquesta qüestió la qual evidentment és molt seriosa, és
preocupant i mereix tot el respecte del món, i la cura del món
també a l’hora de fer-hi referència, a l’hora de tenir un debat
sobre aquest tema tan sensible i tan delicat, i que, evidentment,
és tràgic, crec que hi estam tots d’acord, sobre que és un fet
tràgic, segurament és sobre l’únic que estam tots d’acord aquí.

Jo he de lamentar, no obstant, que el que veig és, quan
escolt les intervencions de la diputada del Partit Popular, la
diputada de VOX i fins i tot de la diputada d’El Pi, amb un to
evidentment més normal, però veig més ganes de manifestar la
necessitat de protagonisme de les seves formacions, que
reivindiquen incansablement la creació d’una comissió
d’investigació, i no tant la preocupació pels fets reals del quals
parlam en aquest moment.

Jo entenc que el Partit Popular i VOX en poden saber
d’aquestes qüestions perquè dins les seves fil·les tenen gent ja
condemnada per abusos sexuals a menors, i d’altres tenen gent
imputada per abusos sexuals a menors.

Mirin, ABC, parl del diari ABC, que segurament té més
lectors dins aquesta banda d’aquí que dins aquesta d’allà, però
bé, no lleva que és un diari d’un cert renom i d’un cert prestigi,
fins a cert punt: “El excoordinador de VOX en Villafranca” -
notícia del juny del 2020-, “excoordinador de VOX” -és clar,
va deixar de ser coordinador quan varen sortir els fets-, “El
excoordinador de VOX en Villafranca”, -parlam de Castella-La
Manxa- “se le investiga por abuso sexual, exhibicionismo y
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provocación sexual a tres menores”, el Sr. Manuel Josué
Castillo, no sé com ha acabat el seu cas, però bé, allà queda.

Els senyors del PP ja tenen gent condemnada, no fa falta
que parlem del Sr. Javier Rodrigo de Santos, que crec que
només dient el nom se’n sap... ja podem fer tot un... podem
contar tota una història. I vostès venen aquí i parlen sempre
amb aquesta vehemència, amb aquesta seguretat, amb aquest to
que sembla que han d’alliçonar tothom i de veritat és que fa,
fins a cert punt, ganes de riure, perquè jo crec que realment
vostès no han vengut aquí a solucionar el problema.

Saben per què els ho diré, però saben perquè pens que
realment no venen aquí a portar solucions al problema, perquè
després de totes les acusacions que han fet a la consellera en el
dia d’avui i en sessions anteriors i precedents, i després
d’escoltar els seus arguments, jo pens que ja tendrien motiu
suficient com per anar als jutjats a denunciar, no?, la deixadesa
de funcions del Govern,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -deixin parlar, escolti’m, nosaltres callam, vostès callin una
estona, que ja han tengut el seu moment de glòria, callin una
estoneta-, si vostès creuen que el Govern no atén els problemes
dels infants, i ho diuen, a més, d’una manera tan generalitzada
i tan genèrica, amb tanta vehemència, que els és pròpia a totes
dues, jo crec que, ja els ho dic, jo crec que realment la millor
arma, si veuen que les seves expectatives parlamentàries no
funcionen, si les seves iniciatives parlamentàries no s’arriben
a realitzar el que han de fer és anar als jutjats, a tots els efectes,
a tots els efectes, vagin als jutjats, perquè, clarament, si el
Govern no atén les seves responsabilitats, si els consells
insulars són uns cafres, no saben gestionar les seves
competències, el govern no sap gestionar les seves i ningú no
fa el que ha de fer en base a les seves competències i en base a
les responsabilitats i funcions, mirin, aquí potser que no
prosperi una comissió d’investigació, però no prospera per
què? Perquè no tenen majoria per fer-la prosperar, punt i final;
vull dir, ho poden seguir intentant, però no serà perquè la
consellera no ha vengut a donar explicacions aquí.

I, per altra banda, mirin la seva mala fe i el seu cinisme fins
on arriba, perquè això és del que va aquí, del que va aquí per
part seva és d’això, un informe de conclusions del mes de
setembre, i vostès què esperen realment? Que el Govern, quan
les competències s’han donat als consells insulars, haurà dut a
terme actuacions que reverteixin la situació de manera
generalitzada un mes després? Si saben perfectament que és
impossible. El que passa és que jo fins i tot diria que aquí hi ha
algun diputat o diputada que s’ha pres aquesta qüestió com a un
tema personal i ja li va bé, li agrada el tema, li agrada el tema,
i vinga, dona-li Pere amb la massa; i ho poden fer perquè estan
en el seu dret, però no s’han d’enfadar tant quan la resta no els
segueixin el corrent.

Jo crec les explicacions de la consellera i no per això li trec
importància ni gravetat als fets, però estic absolutament
convençuda, i tenc la plena confiança, tenim la plena confiança
que el Govern fa, dins l’àmbit de les seves funcions, la feina
que li correspon per aplicar les mesures correctores que dins el
seu àmbit es trobi amb capacitat de prendre, i després vostès el

que fan és dur les seves frustracions perquè els seus plans al
Consell Insular de Mallorca no els han anat bé, i els porten
aquí, que ja està també!, per fer el seu paperot polític. Però al
cap i a la fi el que fan és vessar en la frustració política, el que
no els ha sortit bé en el Consell de Mallorca ho duen aquí, això
és el que fan vostès.

O sigui que ho poden portar avui, demà, passat i l’altre,
però si no ho tenen clar, si realment no ho tenen clar, a part de
venir aquí a fer-se escoltar molt, vagin a l’àmbit on realment li
mereixeria anar una qüestió tan important si creuen que el
Govern no fa la seva feina.

I, a partir d’aquí, Sra. Consellera, jo l’animaria, l’animaria
crec que és la paraula correcta, a seguir treballant, l’anim a
seguir treballant; l’anim a no perdre de vista, que sé que no ho
farà, sé que no ho farà, a no perdre de vista l’objectiu
primordial aquí, que és millorar les condicions de seguretat dels
infants tutelats, dins l’àmbit de la seva competència, dins
l’àmbit, no fora del seu àmbit de competència, dins l’àmbit.
Nosaltres sí creiem en els consells insulars, hi ha gent que no,
que no sé per què s’hi presenten perquè llavors hi van i no els
va bé, però bé, allà són; nosaltres sí que hi creiem i pensam que
si el debat que han volgut tenir allà no ha funcionat i ara volen
venir aquí a desgastar-la a vostè, Sra. Consellera, per aquí no
passi, senzillament, per aquí no passi!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Consellera, per començar vull dir que som davant d’una
realitat molt complexa, en els darrers anys s’ha produït una
major consciència respecte de la gravetat del problema de
l’explotació sexual, infantil i adolescent, el seu abordatge és
complex, no sols pels entrebancs de conèixer amb exactitud la
seva magnitud, relacionat amb la dificultat de la detecció de
l’explotació sexual, infantil i adolescent, sinó perquè hi ha
certes manifestacions de l’explotació que es produeixen a
través dels mitjans digitals que fan que encara sigui més difícil
la seva persecució.

Són molts els factors que intervenen, implica el sistema de
protecció a totes les institucions i a la societat, en general.
Prova d’això és que, arran dels casos de menors víctimes
d’explotació sexual coneguts, des del mes de gener han passat
per aquesta cambra i la Comissió d’Assumptes Socials i Drets
Humans diversos càrrecs polítics del Govern, tant de la
Conselleria de Presidència i d’Igualtat com de la Conselleria de
Serveis Socials, el director de l’Oficina de la Defensa dels
Drets dels Menors, així com vostè mateixa en diverses
ocasions.
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De l’anàlisi d’aquestes intervencions, conjuntament amb la
normativa, plans i protocols autonòmics, i ara, recentment, amb
l’informe de la Comissió d’Experts, publicat pel Consell de
Mallorca, podem extreure moltes conclusions respecte d’això
les quals ens ajudaran a integrar una perspectiva més ample del
que succeeix, així com una nova visió més integrada per poder
combatre conjuntament aquesta xacra.

El problema de l’explotació sexual, infantil i adolescent és
produeix de forma generalitzada a tots els països del mon i
també en el context dels centres residencials de menors i a tota
Espanya. A les Illes Balears, a la presentació de la Memòria de
l’exercici del 2019, a la Comissió d’Assumptes Institucionals
d’aquest parlament, el Fiscal Superior de Balears ens va
informar, i citaré textualment: “Fa dies que vaig acceptar la
proposta d’arxiu formulada pel fiscal delegat de menors
respecte de les diligències d’investigació penal, en virtut de les
quals es va investigar una possible xarxa de personal de
l’IMAS per prostituir menors tutelats. Es va fer una
investigació exhaustiva i no es va poder demostrar que existís
tal xarxa. Ara bé, és cert que hi ha hagut casos aïllats de
prostitució de menors tutelats, però quan se’n té coneixement
es procedeix immediatament a investigar-los, alguns dels quals
ja es troben sentenciats i d’altres en tràmit judicial.”

Així com també ens va explicar que la taxa de delictes
contra la llibertat sexual, aquí, a les Balears, ha augmentat
respecte de l’any 2018, que són delictes que generalment es
produeixen en una certa intimitat, per tant, hi ha vegades que es
denuncien i hi ha vegades que no es denuncien, i que
augmentar el nombre de denuncies per aquest delicte suposa,
evidentment que també augmenta el nombre de delictes que es
registren.

Per tant, sense negar la realitat, com som un territori que
parla, que és pioner en parlar d’aquest tema, a diferència
d’altres, i també en la recerca de les solucions. Un exemple
d’això és que la setmana passada l’IBDona, juntament amb la
Universitat, han publicat l’Estudi sobre la prostitució de tracta
i explotació sexual a les Illes Balears, per tenir dades tant de les
víctimes com dels consumidors de prostitució, perquè només si
coneixem bé els problemes serem capaços de planificar i
decidir estratègies per abordar aquestes problemàtiques.

Per això, Sra. Consellera, ha traslladat vostè a l’àmbit de les
seves competències, pel que fa a la coordinació amb l’Estat, la
necessitat de poder comptar amb un estudi a les diferents
comunitats autònomes que posi de manifest la realitat que
permeti conèixer les dimensions i característiques del
problema?

Quines consideracions respecte d’això es tenen previstes
d’incorporar a la futura llei d’infància? Creu que seran
efectives?

Tenim un sistema prostitucional d’abús de poder que
s’aprofita de les dones més vulnerables, entre les quals les
joves, per això el Grup Parlamentari Socialista pensa que s’ha
de posar el focus en la persecució del delicte i en els
consumidors de prostitució. Nosaltres som abolicionistes de la
prostitució i ens negam a una regulació d’aquesta perquè només

incidiria en l’abús i l’explotació sexual de dones i nines, tal i
com ha succeït a Alemanya,...

(Alguns aplaudiments)

... a través, després de la seva regulació.

La prostitució ataca de manera frontal els drets fonamentals
de les dones i per això no dubtam a reclamar polítiques que
tenguin com a finalitat l’eliminació d’aquesta esclavitud del
segle XXI, es fa palesa la necessitat d’un marc normatiu estatal,
la lluita contra la tracta i abolicionista, per això demanarem que
aquesta legislatura sigui una realitat.

Per altra banda, una de les eines més importants en la
detecció i, per tant, en la intervenció, vostè mateixa n’ha parlat,
és el Protocol d’actuació de casos d’abús sexual infantil i
d’explotació sexual de l’any 2018, protocol que altres
comunitats autònomes, com el País Basc, els ha servit per
poder fer-se-la també seva. Respecte d’aquest protocol, en el
debat de política general en aquest parlament es va aprovar una
proposta de resolució en la qual vàrem plantejar tant al Govern
com als consells promoure el coneixement dels protocols de
detecció i prevenció de casos d’abús i explotació infantil en els
àmbits tant educatius, dels serveis socials comunitaris i de salut.
Quines accions es preveuen dur a terme per aconseguir
l’objectiu d’aquesta proposta?

Per altra banda, respecte de la revisió continuada del
Protocol d’abús i explotació infantil, pensam que s’ha
d’integrar completament en el sistema de protecció de la
infància d’una manera transversal, alhora que també s’ha de fer
un tractament diferenciat i adequat a cada cas.

Dia 19 de maig de l’any passat, el Consell de Govern va
aprovar el Pla de lluita contra la tracta d’explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució, així com de l’explotació sexual
infantil i juvenil, on s’estableix una eina de detecció tant del
risc d’explotació sexual com sospita d’abús sexual o
d’explotació, com nines que es troben en explotació sexual.

Les noves tecnologies i l’accés a la xarxa per part del jovent
obrin fàcilment les portes de la pornografia, donen una visió
equivocada de les relacions afectivosexuals sanes. Per això,
pensam que s’ha de seguir impulsant la coeducació de la que
tant renega VOX, afirmant que adoctrinam, i també que s’ha
d’incidir molt en l’educació afectivosexual, que, per cert,
sempre que governa el Partit Popular, l’elimina.

Però seguint amb el fil i pel que fa al que hem comentat,
tenen previst fer actuacions en infants o joves als diferents
instituts de les Illes, amb una formació més especialitzada?

També consideram que s’haurien de fer campanyes de
conscienciació respecte d’això, adequades a la seva edat, per tal
de sensibilitzar i conscienciar aquest col·lectiu dels perills als
quals es poden veure exposats a les xarxes.

La formació dels diferents professionals que treballen amb
la infància i l’adolescència, ja sigui de serveis socials, a l’àmbit
educatiu, salut, oci i joventut, policial, és un element clau
respecte de l’augment de la detecció de casos; un paral·lelisme
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similar el podem trobar en la detecció de dones víctimes de
violència masclista, on els casos de detecció pels diferents
professionals es van poder multiplicar per deu. Entenent que
aquesta formació s’ha d’actualitzar amb la incorporació
d’aquesta perspectiva, quines actuacions formatives tenen
previstes amb els diferents professionals implicats?

Pensam que la prevenció i conscienciació ciutadana és més
necessària que mai, perquè tots els estudis demostren que tres
de cada deu dones o nines han patit alguna situació d’abús
sexual infantil. En canvi, sembla que és un tema tabú
socialment i quan es destapa genera incredulitat social i
familiar, no és un tema de classes socials, aquestes situacions
es produeixen a qualsevol context econòmic, sociocultural i
familiar. Pensam que s’ha de fer feina sobre campanyes de
conscienciació i sensibilitat, donar visibilitat a què això passa,
que s’ha d’aconseguir rompre aquesta barrera i poder parlar en
implicar tota la societat en la detecció i denúncia, tal i com s’ha
aconseguit amb la violència masclista.

En resum, els socialistes, sense voler caure en
l’autocomplaença, defensam que s’ha de millorar el circuit
d’atenció de menors per donar una resposta més ràpida i eficaç,
però tenim present que mentre hi hagi homes que estiguin
disposats a pagar per tenir sexe amb menors d’edat, hi haurà
víctimes, per això s’han d’incrementar els recursos en la
persecució del delicte.

També reforçar les famílies d’acollida, famílies
terapèutiques per abordar aquest tema des de la proximitat
emocional i l’acompanyament i reforçar els centres de menors
incrementant l’atenció en xarxa amb una forta intervenció
comunitària en implicar tots els professionals i sectors de la
societat per tal de combatre la despersonalització de la situació
o la sensació d’inèrcia del sistema. Els menors han de ser al
centre de les polítiques i totes les accions han d’anar
encaminades a aquesta prevenció, a l’apoderament, sempre
respectant el principi bàsic que no és més que l’interès superior
del menor.

I ja per acabar, Sra. Consellera, vull dir-li que, a diferència
d’altres grups d’aquesta cambra, a nosaltres no ens trobarà en
l’estratègia del desgast polític ni de la crítica destructiva, a
nosaltres ens trobarà en la contribució de les solucions per
poder combatre de manera definitiva aquesta xacra, aquest és,
sens dubte, el nostre compromís.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Correspon ara la contestació de la
consellera d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Bé, gràcies per totes les intervencions, amb algunes puc
estar d’acord, amb altres molt enfora d’elles, miraré de

contestar les diferents, algunes mesclades, però si no, en tot
cas, després hi ha rèplica i podem seguir.

A mi, Sra. Durán, la representant del Partit Popular,
efectivament, amb la seva exposició ha demostrat que no tenia
res a aportar amb aquesta compareixença, dels deu minuts...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no, escolti-, dels deu minuts, vuit els ha utilitzat per
recordar el passat, i dos o tres minuts els ha utilitzat per
centrar-se en aquest informe de la Comissió d’Experts, que el
tenc més que mastegat perquè l’he treballat de dalt a baix; és un
informe de 121 pàgines i, per tant, tant a la representant de
VOX com a la representant d’El Pi, com a la representant del
Partit Popular, cada un podrà matisar, reforçar la part que
vulgui, d’acord, diu: vostè no ha llegit; i jo li dic: sí, ho he
llegit. Són preguntes que vostè m’ha fet, perquè m’ha fet aquest
tipus de preguntes, no m’ha fet altre tipus de preguntes; em diu:
ho ha llegit? Jo li dic: sí, ho he llegit, ho tenc subratllat, ho tenc
caracteritzat, ho tenc de tot.

Vostè fa referència a la formació i fa referència als
educadors, però obvia que aquest mateix informe fa referència
també a altres, i també li explicaré les pàgines, com ha fet la
senyora de VOX, la pàgina 99, que parla dels educadors; la
pàgina 101, que parla dels directors; la pàgina 102, que parla
dels tècnics referents de l’IMAS; la pàgina de les psicòlogues
de la UVASI, que és la pàgina 103; dels jurídics, que és la
pàgina 105; per tant, tots fan referència que el protocol és útil
i els educadors són els que sol·liciten més informació, però la
resta... tots sol·liciten més informació, com sempre passa amb
els treballadors, que sempre sol·liciten més informació, però
consideren el protocol com a útil.

Després vostè ens diu: ocultació, que el Govern ha volgut
ocultar, que l’IMAS ha volgut ocultar. Miri, qui diu que hi ha
16 casos és l’IMAS, vostès no havien dit res, qui diu que hi ha
16 casos és l’IMAS, no hi ha cap tipus d’ocultació, informa que
hi ha 16 casos.

Si un Govern, a l’any 2016 -que vostè m’ha demanat les
actes i, per tant, les té-, a l’any 2016, comença a elaborar un
protocol d’explotació d’infància juvenil, de menors, és que no
vol ocultar res, és que detecta que hi ha aquest problema. De
fet, a l’acta que vostè té, perquè li hem enviada, del mes de
febrer del 2016, en el punt 8, diu: “La Sra. Santiago exposa el
problema compartit entre el Consell de Mallorca i la Direcció
General de Menors i Família pel que fa al preocupant nombre
de nines afectades per expedient de protecció i de reforma que
es troben immerses en processos d’explotació sexual”. Això a
una acta que vostè té, a l’any 2016; hi treballam des de l’any
2016.

I això ens ve d’enrere, i li vaig dir a la compareixença -que
no li he volgut treure-, que els tècnics, a l’any 2015, ens diuen
que l’explotació sexual infantil ha pujat en els darrers anys, i
els demanam: què han fet, vostès? Què s’ha fet, d’ara cap
enrera? I ens contesten que res! Que res! O es creuen vostès
que l’explotació infantil surt quan entra el juliol del 2015, que
no hi era d’abans? I què havien fet vostès, que han investigat
aquest tema fins a les profunditats? Què han fet, han trobat
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qualque paper, qualque document, que digui que del 2015 cap
enrera el partit, Govern del Sr. Bauzá va fer qualque cosa? Res!

Ocultació? Miri, novembre del 2017: “Govern i Consell, en
alerta per la proliferació de xarxes d’explotació sexual de
menors!” Mai no ho hem volgut ocultar, s’ha fet la feina.

I en relació amb tots, a El Pi, a VOX, i al Partit Popular,
vostès creuen que això és un problema fàcil de solucionar?
S’ho creu, qualcú?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, s’ho creu, qualcú? Vostès creuen que el
maltractament de les dones, que duim anys lluitant contra ells,
cada any els posam més recursos, cada any hi ha més
sensibilització, de cada pic hi ha més resposta social..., s’ha
resolt?

O l’abús infantil? Abús infantil, abús infantil que tota la
vida ha existit..., s’ha resolt? Vostès creuen que l’explotació
sexual infantil es resoldrà amb una compareixença, amb un
protocol? Si fos pel protocol, senyora representant d’El Pi,
encarregar-lo als tècnics millors del món, valgui el que valgui!

El protocol per a què serveix? El protocol serveix, primer,
perquè hi ha un Govern que diu que hi ha un problema i, per
tant, fa un protocol, perquè, si no, haguéssim pogut obviar-lo;
però detectam el problema i ens posam en marxa. I per a que
serveix? Per ordenar la intervenció, i això des de la funció
nostra de coordinació, perquè no en tenim cap altra. La
representant de VOX confon la protecció de menors, en un
sentit genèric de protecció, amb el sentit jurídic, que és el de
tutela, el de guarda, això és la protecció jurídica del menor! I
la protecció jurídica del menor no la tenen els consells, i si el
representant de Ciutadans i el representant de VOX volen
modificar els estatuts, facin una proposta de modificació de
l’estatut, però no em facin comparèixer a mi, facin la feina que
correspon i els diguin que els consells insulars consideren que
no han de tenir aquesta competència o les que vulguin.

Això és el Parlament, la feina del Parlament, no és la feina
de l’executiu demanar al consell que delegui les competències,
això és una feina del parlament, si vostès consideren que s’ha
de fer facin una proposta, però no me l’encarreguin a mi, que
jo som consellera d’un govern. Ho dic per a Ciutadans i VOX,
que han plantejat el problema de les competències dels
consells. Nosaltres defensam que les competències les té el
consell i, a més, defensam que, segurament, tots hem comès
errades, nosaltres hem comès errades, però es fa tot el possible.

Després diu vostè que jo tir pilotes fora. Jo, quines pilotes
fora, si venc aquí cada vegada que vostès em demanen, i explic
cada vegada!

Que parl de la policia? Per suposat que parl de la policia!
La policia té la funció social de perseguir el delicte, no la tenen
els serveis socials, jo no sé com explicar-los-ho. Si l’explotació
sexual és un delicte i és un delicte tant si és una nina tutelada
com si és una nina que està amb son pare i sa mare, la policia
ha de perseguir aquest delicte, i la policia té la funció de la
seguretat ciutadana, no la tenen els serveis socials.

La representant de VOX em demana si nosaltres hem enviat
a Fiscalia els informes dels pisos. Idò, miri, tots aquests
informes, des de l’any 2015, de l’any 2016, de l’any 2016 una
altra vegada, de l’any 2017, una altra vegada, un altre informe
de l’any 2016 i finalment de l’any 2018, tots aquests informes
han anat a la Fiscalia de Menors, de l’any 2015 a l’any 2018,
anteriorment no en trobarà cap, senyora representant de VOX,
no en trobarà cap. Del 2015 al 2018, tots aquests informes a
Fiscalia, explicant els nins que tenim, els nins que, a través del
RUMI, no a través dels expedients de protecció de menors -i a
això també ho vull posar en valor, perquè ho ha dit la Sra.
Durán- els expedients d’explotació de menors estan híper
protegits, híperprotegits! Si qualcú de nosaltres en tengués un,
cometríem un delicte, no es poden, estan absolutament
custodiats per un funcionari que ha de firmar cada..., -i ho sé
perquè jo ho he fet, perquè jo he estat funcionària d’això-,
aquests expedients a qui els dona i com els dona, i només per
ordre judicial es pot donar sortida del Departament de Menors.

I a través del RUMI, que és el que nosaltres controlam i és
en el que nosaltres tenim competències, les estadístiques i això,
hem presentat un, dos, tres, quatre, cinc, sis informes a Fiscalia
dient que tots aquests menors es trobaven en situació de risc
d’explotació, en risc d’explotació, pel que coneixíem, per la
informació que coneixíem, i que ens deien que a determinats
pisos es produïen aquests contactes, tot això!

I és la Fiscalia..., -i jo no he tirat pilotes fora, per l’amor de
Déu!-, és recordar quin és el nostre ordre de control i el nostre
ordre judicial: és la Fiscalia que té la protecció màxima dels
menors, la que ha d’investigar.

Vostès ens diuen, perquè... jo entenc que vostès ataquin el
consell, ataquin el Govern pel que tenen aquí, però jo crec que
hem de ser un poc objectius a l’hora de veure una mica tota la
responsabilitat i tota la culpabilitat, perquè està clar que les
coses no funcionen! Si hi ha nins que estan explotats, tota la
societat fallam, i cada un amb la seva responsabilitat. És clar
que fallam mentre hi hagi un nin o una nina que estigui
explotat! Però la Fiscalia i la policia també tenen la seva
responsabilitat, i vostè fa referència a la memòria de la Fiscalia
i el coordinador de la Fiscalia que té... -i el conec
personalment, que és una persona absolutament responsable- a
la mateixa memòria explica com fa falta un fiscal de menors,
com fan falta dos funcionaris més i, com diu: “que la situación
actual es altamente deficitaria para el adecuado desempeño
del servicio”. I això també ho diu el fiscal. Vull dir, no només
fallam els serveis socials -que també fallam- sinó que també
fallen la policia, que tenim la ràtio de Policia Nacional més
baixa de tot l’Estat espanyol, també fallam en això; i com el
mateix fiscal estableix que hi ha d’haver dos equips més
complets per a l’actuació de perseguir aquests delictes i per
protegir millor els menors des de Fiscalia. 

Això és la memòria pública. Igual que nosaltres explicam
que volíem construir Es Pinaret, a finals del 2018, principis del
2019, i hem tengut problemes. I d’això hi ha un reconeixement
de totes les institucions, de totes les institucions, i això no és
tirar pilotes fora, això és explicar una mica el que passa.

Després em demana, la representant del Partit Popular, si
treballam amb els nins que han estat abusadors de menors. Per
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suposat, des de fa anys tenim el programa Atura’t, amb un cert
èxit, i vostè ens ha demanat aquestes preguntes, jo crec que
reiteradament. Idò sí, treballam amb el programa Atura’t. I com
que vàrem veure que ens entraven nins, menors o joves, que
eren explotadors, i teníem a la vegada les víctimes, vàrem
separar Es Fusteret i Es Pinaret, i ara tenim un centre de nines
i un centre de nins, que també ho recomana aquest informe de
l’explotació, el Consell Insular, que demana que separi nins i
separi nines.

Que vostès consideren -i amb això li don la raó al
representant de MÉS-, o tenen informació que, des de
l’expedient de protecció de menors, que són els consells
insulars, no s’ha actuat correctament? Idò, escoltin, no m’ho
demanin a mi, vagin a fer oposició on pertoca, perquè vostès
menyspreen els seus companys del consell insular, els
menyspreen, els substitueixen; són ells els que han de fer
l’oposició en el Consell a l’IMAS! Vostè ha parlat més de
l’IMAS que de la Conselleria d’Afers Socials. Sí, sí, vostè ha
parlat més de l’IMAS que de la conselleria d’Afers Socials. I
la senyora de VOX, també. Vagin allà, deixin fer la seva feina
als seus companys, no els substitueixin.

I què fem nosaltres amb aquest tema? Perquè entenem que
hi ha problemes, i què hem fet? Hem autoritzat, hem autoritzat,
la gestió del protocol. Però autoritzar la gestió del protocol no
és agafar l’expedient i mirar “a ver qué pasa”, és: si l’expedient
s’ha gestionat adequadament en relació amb el protocol, això;
és a dir, si hem complert les 24 hores de denúncia a la Fiscalia;
si s’ha fet el procediment com tocava; si s’ha informat
adequadament; si s’ha cercat el recurs. Això és el que fem. A
l’any 2018 s’aprova el protocol, el juliol o el juny del 2018, i
ara fem aquesta monitorització, i d’això sortiran millores
permanents. I, a més a més, fem un decret, que ho posam a la
Llei d’infància i adolescència de la passada legislatura, perquè
això ja no sigui un protocol tècnic, sinó que sigui d’obligat
compliment, aquesta és la funció que té el Govern i la fem. Que
ens agradaria fer-la més ràpidament? Segurament, però tenim
també altres temes.

Després em diu, Sra. Durán, que yo era una y ahora soy
otra. Jo vaig ser molt dura amb el Govern del Partit Popular, i
estic orgullosa de la meva duresa perquè desmuntaven l’estat
de benestar, per tant vaig ser dura. Però, miri, i ja li ho vaig dir
un pic, en temes de Es Pinaret i en temes de Es Fusteret, que
varen passar moltes coses, també, mai no vaig fer oposició,
mai. I demanava cada mes com a vint preguntes d’Es Pinaret,
per tant, estava absolutament informada de les fugides, dels no
retorns, de l’amuntegament.

Hi va haver un cas molt complicat, que va ser que els
guardes de seguretat varen començar a tenir actituds feixistes,
i hi va començar a haver creus gammades i problemes molt
greus a Es Pinaret, i vaig demanar la compareixença de la Sra.
Sandra Fernández. I ella fa l’exposició i començ, quan jo
intervenc, li ho diré literalment -Assumptes Socials i Drets
Humans, 31 d’octubre de 2013: “Nosaltres, com a grup
parlamentari, havíem sol·licitat la seva compareixença, i quan
vàrem veure que vostè posteriorment l’havia sol·licitada la
vàrem retirar perquè pensam que és més adequat que vengui
com a consellera. Estam d’acord amb vostè -perquè la Sra.
Sandra Fernández havia fet l’exposició- que no és gens

convenient que surtin aquests tipus de fets que varen succeir a
Es Pinaret, perquè pensam que no afavoreix la integració
d’aquests menors; vull dir que són menors que ja estan
estigmatizats, no va bé que surti informació negativa, que cada
vegada es parli en el Parlament d’aquests menors”. Això és el
que jo deia. “És millor treballar i no dir res. És un desagradable
incident el que li ha passat a vostè, però podria passar a
qualsevol, podria passar a qualsevol persona que gestioni un
servei d’aquestes característiques, i per tant la nostra
intervenció bàsicament serà destinada a dues coses: a demanar
informació i a donar-li suport”, escolti bé.

La Sra. Sandra Fernández...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no li agrada-, la Sra. Sandra Fernández acaba explicant:
“Quiero volver a agradecerles, en este caso, el talante que han
tenido. Creo que la Sra. Santiago, que ha sido consellera y que
ha sufrido también lo que es un centro de Es Pinaret, lo
entiende”. Vostè, com que no ha gestionat, entén molt poc
d’aquestes coses.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després hi ha preguntes concretes, perquè un compareix
perquè li facin preguntes, no perquè li facin discursos. Ho dic
perquè ha rigut qualcú quan vostè em feia preguntes, però vostè
té el dret de fer-me preguntes, em referesc a la parlamentària de
Podem. Efectivament, hem fet un pla conjuntament, li he dit
Educació, Salut i nosaltres, per intentar minvar aquesta
situació, que no resoldre, perquè això és una lluita permanent,
d’anys, i pos l’exemple dels abusos infantils, i pos l’exemple
del maltractament; això és permanent i hem de lluitar
contínuament perquè això cada vegada n’hi hagi menys, i
sobretot que quan es detecti es pugui actuar. Nosaltres hem fet
diverses propostes de formació i sensibilització a l’àmbit
universal, dirigit a tota la població; selectiva, dirigida als
professionals; i indicada, sobre la selectiva, dirigida sobretot
als professionals que detecten i indicada als professionals que
intervenen en aquesta problemàtica. I el tema universal, perquè
la indicada i la selectiva sí que ho hem fet molt en temes de
formació, i sobretot facilitar grups d’encontre dels
professionals perquè es puguin autodefen..., siguin com a
sessions clíniques, perquè de vegades ens diuen que a Menorca,
a Eivissa i a Formentera estan un poc aïllats, crearem es
“daixò”, farem formació, i en temes d’universal el que farem
també seran campanyes de sensibilització dirigides a aquestes
menors.

Què hem fet? Ens hagués agradat posar-ho en marxa ja,
però la COVID és vera que ens ha paralitzat, ja ho he dit, ens
ha paralitzat la intervenció i segurament es retardarà. Ara hem
començat a fer els contractes i ja estam encarregant aquesta
campanya de sensibilització.

Li he dit una mica també a través d’aquest decret que volem
fer i a través d’aquesta monitorització de posar més en valor el
protocol. Els ajuntaments no estan en aquest moment capacitats
per fer la declaració de risc. El desplegament de la Llei
d’infància i adolescència estableix que perquè facin la
declaració de risc els consells i el Govern hem de posar equips
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especialitzats per a aquests programes d’infància i
adolescència. Pensam que és fonamental, ens arriben nins a
protecció de menors i nins al sistema jurídic, al sistema de
mesures judicials, que no han passat per Serveis Socials; per
tant ens falla el comunitari i, per tant, hem d’incidir en aquest
tema, i confiam que entre el 20, el 21, el 22, els consells
insulars en els seus plenaris diguin que poden cedir aquestes
competències als ajuntaments perquè pugem desplegar aquests
serveis.

De Ciutadans, miri, li dic el mateix, al representant de
Ciutadans; és un informe de 121 pàgines, aquí podran trobar de
tot, però sí que vull posar en valor que una de les conclusions
d’aquest informe és el protocol, i el protocol el pos en valor.
Crec que és un protocol com qualsevol protocol, com el
protocol sanitari de vacunació de la grip; millora cada any, és
clar que sí.

I vostè després em diu això de la compareixença. Idò,
escolti, si vostès volen que hi hagi compareixença insisteixin,
però no em facin comparèixer a mi, si volen una comissió
d’investigació insisteixin a través dels instruments adequats
parlamentaris, però no em facin comparèixer per rebre galtades
perquè els grups parlamentaris no han volgut la investigació
aquesta, aquesta comissió d’investigació. Jo no he votat, no
som parlamentària, i vostès cada vegada que surt aquest tema
em duen que rebré jo, com la d’El Pi, que a mi em perseguirà
tota la vida que no s’ha fet una comissió d’investigació en el
consell -que jo ni hi sóc-, i una comissió d’investigació aquí,
que jo no vot. No ho sé, vostès insisteixin, insisteixin si
convencen aquesta part que és necessària aquesta comissió,
però no em facin comparèixer a mi per donar explicacions del
que fan els grups parlamentaris.

I després ja el que li he dit, si vostès volen que hi hagi
retorn de competències al Govern provoquin el debat
parlamentari.

I després, amb MÉS, coincidim. Efectivament, crec que
aquí es menysprea de forma reiterada el consell insular, i vostè,
que ha estat president d’aquesta institució, i la presidenta
també, és difícil -i tenim presidents d’altres consells insulars-,
segurament els és difícil entendre com aquesta oposició no la
fan on correspongui, i aquestes demandes.

VOX, ja li he dit, crec que confon el terme de protecció
amb aquest concepte de protecció jurídica. El fiscal Barceló no
va dir que no era vera, va dir que no li constava, però li he
explicat, li he donat cinc informes, i ells han fet el que han
considerat. Això no és tirar pilotes fora, insistesc, nosaltres no
tenim capacitat investigadora fora de la competència dels
menors, d’expedients; la tenen altres institucions, la té la
Policia, la té...; és que si no seria una intromissió en algunes
competències que no són nostres.

Esper, senyora representant de VOX, que això de
trabajadora social de turno ho hagi dit amb un concepte una
mica..., no ho sé, relaxat, però això de “turno” no sé si ho ha
dit en un sentit despectiu, esper que no, que no hagi estat en un
sentit despectiu.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No ho sé, en tot cas per això no l’acús de res, només, com
que ara té aclariment, pot demanar que la trabajadora social de
turno tutela al menor. La treballadora social, el psicòleg,
l’advocat, quan tutelen un menor, ho fan d’una forma
absolutament exquisida, i ho fan convençuts, absolutament
convençuts i amb molts d’indicadors que aquell nin ha de ser
tutelat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, hauria d’acabar.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Bé, idò com que no em deixen, en tot cas en el temps de
rèplica seguiré. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Començam el torn de rèpliques dels
grups parlamentaris, i en primer lloc té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, hem comprovat amb les seves intervencions, Sra.
Consellera, que els ha sabut molt de greu que el nostre grup
parlamentari avui mantingués aquesta compareixença, demanàs
aquesta compareixença aquí.

Jo vull que quedi claríssim, perquè hi ha hagut una sèrie
d’afirmacions que intentaré passar-hi per sobre, perquè vull
anar al gra del que interessa a aquest parlament, però sí que és
vera que vull que quedi claríssim que cada vegada que hi hagi
un sol cas d’explotació sexual a un nin o a una nina sota la
tutela de les institucions, nosaltres, no just proposarem
mesures, no just demanarem comissions, però seguirem fent la
nostra feina, just que n’hi hagi un; perquè els record a tots
vostès, que sembla que ho han oblidat, que l’informe que s’ha
presentat de la Comissió d’Experts el primer que diu és que
després del confinament ha seguit havent-hi casos d’explotació
sexual. Per tant, nosaltres no aturarem...

(Alguns aplaudiments)

... tenguin-ho claríssim.

I ho fem amb bona voluntat. I per què quan vostè demanava
una compareixença era normal que vostè la fes perquè vostè...
i quan nosaltres la demanam es posen esquena a paret i els sap
molt de greu! Idò escolti, nosaltres farem la nostra feina, que és
fer la nostra feina responsable, i ho he explicat abans, i vostès
facin la seva, que sobretot és gestionar molt millor, Sra.
Consellera.

A nosaltres no ens ha de donar lliçons de quines són les
seves competències, les tenim claríssimes i no envairem cap
competència dels consells insulars, no en tenguin cap dubte ni
un.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 56 / 3 de novembre de 2020 3157

Si vostès entre vostès es duen malament, tenen problemes,
i els de MÉS, els de Podem volien una comissió i els altres no
la volien i si al final la Sra. Francina Armengol els té collits per
la collera i no vol comissió ni aquí ni allà no és el nostre
problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No és el nostre problema. Jo no tenc cap problema amb el
consell... amb els meus companys del Consell Insular de
Mallorca, ahir mateix vaig parlar amb la Sra. Catalina Cirer,
per tant..., per preparar aquesta compareixença i per preparar
que ells també tenien avui la petició de comissió d’investigació
que, per cert, una altra vegada més, han tornat acotar el cap i hi
han votat en contra.

Miri, jo rebre crítiques de partits com Podem, que ja sabem
que, vaja, que diu una cosa quan no governa, quan és oposició
i fa tot el contrari que són els deixebles del senyor Conde de
Galapagar.

Miri...

(Remor de veus)

Sra. Mayor, xarxa de prostitució, jo no ho vaig dir mai, qui
ho va dir va ser -i ho pot cercar al diari- Javier de Juan, Diario
de Mallorca, dia 15 de gener. “Reconoce redes organizadas de
captación de menores para la explotación sexual”, això va ser
el Sr. Javier de Juan, i la Fiscalia va obrir, idò, d’ofici, una
investigació, i ara el Sr. Fiscal va dir el que va dir aquí, però jo
sempre he parlat dels casos de menors, de nines i nins explotats
sexualment quan estaven sota la protecció de les institucions de
les Illes Balears.

Escolti’m,... Podemos, talment, Unidas callamos, vostè de
boca de tot, però després al final quan han de votar una
comissió d’investigació hi voten en contra. Vostè diu que
nosaltres ho hem presentat propostes, jo li he dit: interpel·lació,
moció, PNL. Quines propostes ha presentat Podem aquí,
quines?, dins les competències del Govern de les Illes Balears,
quines propostes? Cap Podem, cap MÉS, cap el PSOE...

(Remor de veus)

... i per suposat cap ni una la Sra. Sílvia Tur, presentin
propostes, nosaltres ho fem. Però també demanam
compareixences.

I podem dir que, per responsabilitat política, idò el Sr.
Javier de Juan i la Sra. Fina Santiago fa temps que haurien
d’haver dimitit, és clar que ho podem dir, no passa res! Per
què? Per què? Doncs, miri, molt senzill, perquè així com diu
l’informe de la comissió d’experts presentat, doncs va faltar
seguiment i coordinació per part del Govern, ho he dit aquí
altres vegades. Vostè sap que jo li he demanat les actes, li he
demanat les actes -per cert, em fan falta totes les d’enguany,
llevat les del gener, em fan falta, encara no me les han
enviades, segur que qualque dia..., si no demanaré empara al
president del Parlament-...

(Remor de veus)

Dos anys..., -veig que li fa gràcia, com a la Sra. Sílvia Tur
també li fa molta gràcia, Sra. Sílvia Tur, mare de família, dona,
li fa gràcia parlar d’explotació sexual?

(Remor de veus)

Idò, sincerament, sincerament, jo no li permet..., no li
permet que digui que a aquesta diputada o al nostre grup
parlamentari no li interessi... el que diuen... el calvari que
degueren... aquestes nines que moltes vegades, ho hauria de
saber, ha estat dins el seu entorn, és a dir altres nines que les
duen a ser explotades sexualment de manera comercial, és a dir,
per treure profit del seu cos, nines menors d’edat. 

A nosaltres no ens fa cap gràcia ni una. Jo li ho dic, a vostè
veig que no, però nosaltres seguirem duent aquest tema per
molt que a vostè li sàpiga greu.

Bé, idò durant dos anys, Sra. Consellera, dos anys sense cap
tipus de comissió; el 2017 va ser la darrera reunió que vàrem
tenir amb el Consell Insular de Mallorca; el 2018 i 2019 no
trobarà cap reunió ni una, la Sra. Myriam Carrero, el gener
d’enguany va lamentar que no hi havia hagut cap reunió amb el
Consell Insular de Mallorca de l’any 2018 al 2019, Myriam
Carrero, tècnica de la Direcció General d’Infància.

Per tant, no n’han fet seguiment i és aquí on nosaltres
demanam responsabilitats perquè vostè, que ara diuen que
monotoritzaran els casos, per què no ho varen fer el 2018 i el
2019? Per què? Per què no ho varen fer? No es va fer! Ara ho
han posat en marxa, ara ho volen posar en marxa, perquè a més
també tenen un informe en què els ho diuen.

Una altra pregunta: vostè creu que s’ha de fer una auditoria
de tots els casos? L’informe de la comissió d’experts diu que
s’han d’auditar tots els casos, que és necessari fer una auditoria
de cas per cas. Això no vol dir demanar els expedients.
Nosaltres en cap moment no hem dit de demanar els
expedients. 

No entraré en el que ha dit el Sr. Ensenyat, perquè, Sr.
Ensenyat, nosaltres podem demanar una comissió, una
compareixença, podem demanar qualsevol iniciativa que ens
permeti el Reglament i, a més, per molt que en aquell moment
s’hagués retirat, demà la podríem tornar demanar. Per tant, com
que ens trobam en el nostre dret no passin cap ànsia ni una que,
per molt de greu que sàpiga a la consellera, nosaltres seguirem
amb aquest tema.

(Remor de veus)

Sap per què? Sap per què? Perquè hi ha molt de marge de
millora, com diu la Comissió d’Experts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -ja acab-, miri, com diu la Comissió d’Experts, hi ha molt de
marge de millora. De fet, ara el Sr. Javier de Juan ahir deia que
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mai no havia pensat dimitir, deia que ara posarien les denúncies
de manera telemàtica; idò, miri, hem avançat perquè ara les
podem demanar de manera telemàtica i hem estat trenta mesos
per posar..., per denunciar a Fiscalia. 

Com que hi ha molt de marge de millora i vostè com a
formació i com a coordinació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... també ho té, era molt important tenir aquesta compareixença
el dia d’avui. Esper que em contesti el que li he demanat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot moltes
gràcies, Sra. Consellera, per totes les explicacions que ha
donat, el tema ha quedat més que clar.

Al Partit Popular segueixen amb el seu variadet mallorquí
i en aquest cas li dono tota la raó al Sr. Ensenyat i a la Sra.
Consellera que no confien amb els seus companys del consell
insular i que han de venir aquí a... bé, a intentar treure’n rèdit
polític.

A Ciutadans, Sr. Gómez, nosaltres no hem canviat mai
d’opinió, sempre...

(Remor de veus)

... hem volgut que s’investigui, el que no volem és que
s’investigui... envoltat d’un circ mediàtic, per això sempre hem
defensat que es faci la comissió política que ja està creada
dintre del marc rector, dintre de l’IMAS, i és allà on els
demanem que, per favor sí que s’hi sumin, per investigar tot el
que ha passat, per investigar a veure si hi ha hagut negligències,
perquè l’explotació sexual infantil no és una cosa d’ara nova ni
tampoc afecta només els centres de justícia juvenil o de
protecció de menors, afecta tothom i l’explotació sexual infantil
ha estat sempre un punt i falta de mancances de polítiques. I
estaria molt bé veure on es falla actualment, on s’ha fallat per
poder solucionar-ho. És per això, sempre hem mantingut
aquesta posició.

Als representants de VOX, els representants de VOX
sempre que tenen un micròfon obert l’utilitzen per parlar del
seu llibre, els és igual sigui quin sigui. Ens volen donar vostès
lliçons d’explotació sexual infantil quan són els que volen
anul·lar i evitar que es faci educació afectivosexual a les

escoles, que és la primera eina per poder tenir prevenció de
cara a l’explotació sexual infantil? Que els nins i nines
adolescents coneguin el seu cos, coneguin el que està bé i el
que està malament, que aprenguin una educació sexual afectiva
bona, és la primera eina de prevenció de cara que puguin ser
explotats sexualment. I vostès vénen aquí a explicar lliçons?
No. No volem formar part del seu món sense dret.

Ja per acabar, detecció, prevenció i persecució. Detecció;
les administracions i les institucions ja ho fan amb tots els
protocols i mesures que ha explicat la consellera. 

Prevenció; campanyes de sensibilització, educació
afectivosexual, que tota la societat ens impliquen, no ho
ocultem més, ens hem de posar tots les ulleres de la
responsabilitat.

I persecució; persecució, perseguir els abusadors, perseguir
els proxenetes, perseguir aquesta xacra i aquest delicte que
tenim com a societat, per al bé dels nins, nines i adolescents de
la nostra societat i del nostre país.

Tinguem responsabilitat i tinguem un poquet de seny.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Sra. Mayor, la comissió política
d’escons que proposava el consell, la presidenta i el president
de l’IMAS, era una altra cortina de fum. Els grups polítics ja
són en el Consell Rector de l’IMAS i poden fer les preguntes
i les interpel·lacions que vulguin, ja ho poden fer, i les
preguntes de control. Una comissió política dins del mateix
funcionament de l’IMAS no té cap sentit perquè ja es pot fer.

Una comissió d’investigació que es reguli amb un acord
dins l’IMAS per fer comparèixer, amb un ordre del dia pactat
i amb el procediment que pertoca a una comissió d’investigació
sí, que és el que demanam. Per això vàrem votar que no, no és
que no ens volguéssim incorporar, no ens volíem incorporar al
model que ens imposava el president de l’IMAS. De la mateixa
manera que quan se’ns va dir o votau la comissió d’experts o
no hi ha res, vàrem dir: escolta, no, facem les dues. Per això
vàrem votar en contra de la Comissió d’Experts, no perquè no
la volguéssim, sinó perquè volíem les dues. Això és el relat de
Ciutadans al Consell de Mallorca i el relat dels partits que
varen fer roda de premsa, més d’una, sobre aquest tema. 

Per què duim aquí aquest tema els grups parlamentaris?
Perquè vàrem demanar apel·lació els grups del Consell de
Mallorca, dir, escolti, duguin almanco la investigació al
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Parlament que som cambra, i si pertoca, a més de
responsabilitat, perquè hi ha un vincle claríssim, claríssim, de
tots aquests protocols de coordinació, de formació entre el
Govern i encara la participació d’una persona sota la
responsabilitat del Govern de les Illes Balears. Per aquesta raó,
no només el meu grup sinó tots els grups, l’hem dut una i altra
vegada.

I el tarannà i l’actitud de la nostra formació política els
coneixen, la consellera té moltes preguntes i moltes propostes
tretes, presentades tant amb resposta escrita com les nostres
intervencions a les comissions, les coneix. Els primers no, però
les que vàrem demanar en el mes de gener, el focus davant els
menors, varen ser que nosaltres no hi jugaríem ni amb
declaracions a la premsa ni amb manifestacions dins les
comissions i les intervencions dels diputats.

El que sí es constata a l’informe de la Comissió d’Experts,
i ho diu la doctora Pereda, es constata dels treballadors públics,
educadors, i de la intervenció i de les entitats, perquè no només
és el Govern que té una interlocució amb els professionals, jo
crec que els 59 d’aquí, però específicament, especialment per
poder fer el treball de control, almanco la nostra línia
propositiva Ciutadans té contacte amb els treballadors públics,
i han denunciat coses, han denunciat que els protocols
arribaven tard, mancava formació, no hi havia una coordinació
entre el Govern i el consell i ens ho deien, o almanco el que ells
consideraven, que són els qui treballen el suficient, que hi havia
ràtios massa elevades entre menors, entre menors amb els quals
interactuar i educadors i treballadors -denunciaven ells-, i
l’informe d’experts.

El que diu la doctora coordinadora de l’informe és que la
responsabilitat és de tots, evidentment, que els casos
d’explotació són freqüents i no són casos puntuals i aïllats, pel
que hi ha d’haver pautes comunes. I a les pautes comunes és on
apel·lam la consellera que la tuteli, i ja ho veurem, evidentment
no tenim majoria, però serem capaços de replantejar perquè
crec que es dedueix, hi ha un mandat implícit... -consellera, no
se m’enfadi, si jo no li dic que hi hagi de ser vostè-, jo sé que
el treball nostre parlamentari és duríssim, i sabem que no tenim
majoria, i tractarem de convèncer, tenim dos anys encara, però
per millorar aquesta coordinació. Aquesta coordinació, perquè
la vulnerabilitat del nin a qualsevol indret de les Illes Balears,
a qualsevol institucional, concertada o pública, sigui la millor.
I evidentment, perquè acabem a zero, a zero, qualsevol tipus
d’explotació, abús o maltractament d’un menor per part de...,
sigui dins de les famílies o sigui dins d’una entitat tutelada.

“Manquen recursos”, això ho va dir la coordinadora de
l’estudi, i la formació de molts d’educadors que es troben
desprotegits, era una qüestió que s’ofereixen pocs recursos i
educadors, ho diu la doctora. I sap com ens assabentam? Per la
nota de premsa, per una entrevista, no una nota de premsa, una
entrevista, i sap per què? Perquè va estar -ho denuncia ella-,
dos mesos l’informe al calaix. Es fan plenaris amb
videoconferències, es fa tot, però dos mesos un informe.
Nosaltres ens vàrem assabentar de les primeres propostes d’ella
a través d’una entrevista a diferents mitjans, no a una nota de
premsa. 

Nosaltres què creiem per això manifestat? Creiem que fa
falta, i ara li proposam, consellera, que la pugui coordinar, sé
que no només per vostè sinó que coordini, a part d’aquestes
estadístiques, la formació i les bones pràctiques, que es faci, i
li proposam des de Ciutadans que es faci, li proposam una
revisió, una auditoria del sistema de protecció i d’intervenció
amb els menors. Una auditoria.

Sempre dic que nosaltres no volem que..., no necessitam
que es faci una auditoria contractant una empresa externa, ja la
proposaran vostès, la comunitat autònoma té bons experts, bons
treballadors públics i bons instruments per poder-la fer. Però és
que si no, vostè ho ha dit, anirem allà on sigui. Nosaltres
donarem suport al pressupost d’aquest tema, igual que li
donarem suport, i li vàrem demanar més pressupost a la seva
conselleria i als consells insulars pel tema de menors. I ho
tornarem a presentar com a esmena als pressuposts perquè sí és
responsabilitat dels grups parlamentaris a la tramitació, perquè
tenguin més recursos, més recursos en formació, més recursos
a aquesta unitat o a aquesta ubicació especial per a menors amb
problemes reincidents, amb problemes de conducta reincidents,
que li demanava el fiscal al seu informe.

I ja acab, presidenta. “Fiscalía afea a ciertas instituciones
su inacción entre menores”. No li llegiré ni parafrasejaré què
diu aquí, primer, el fiscal, eh!, el Fiscal de Menors, el Sr. Díaz
Capa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, por favor, tiene que terminar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... desconeixement de les funcions -ja acab, vicepresidenta, deu
segons-, desconeixement de les funcions de la Fiscalia de
Menors i que deixa sota la responsabilitat de la Fiscalia un pic
que s’ha denunciat. Això ho diu ell, eh!, no sé si vostès han
creat o no.

Per tant, li deman, consellera, de l’informe RUMI ja li han
fet les incorporacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, por favor, se ha quedado sin tiempo.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Tendré ocasió, consellera, de fer-li la pregunta oral a un
altre moment o per escrit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, vicepresidenta, molt breument, per tant,
si m’ho permet intervindré des d’aquí, de l’escó. Només per
matisar una sèrie diríem de qüestions que assenyalava abans la
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Sra. Durán. Jo no tenc cap problema ni un evidentment que
vostès facin tota la feina parlamentària que hagin de fer, faltaria
més que jo hagi de venir a ca seva a fer els comptes, de cap de
les maneres!

Jo el que li venc a dir és que vagin de cara, i parlant
s’entenen. Que per ventura amb vostès i jo ha faltat
comunicació? Bé, d’acord. Faig referència sobretot
especialment a la dinàmica de la Comissió de Benestar Social
i Drets Humans. Hem de parlar més? Ja en parlarem, d’acord,
crec que ho hem pogut constatar aquí, i crec que les coses es
poden fer d’una altra manera i no anant pel portal de darrera. I
crec que em pot entendre perfectament.

Em deia abans que vostès cada vegada que es doni un cas
faran tota la feina d’oposició del món i això. Sí, jo crec que
vostès han de fer la feina d’oposició perquè entre altres coses
és el que els ha tocat, a partir dels resultats de les eleccions,
però crec que jo els faré una pregunta, si em permeten: vostès
s’imaginen el calvari que han passat moltes nines que depenen
del sistema de protecció de menors arran de tot el que ha passat
pels mitjans de comunicació i de tota la polseguera que hem
armada?

Per tant, crec que parlam de qüestions que són
complicadíssimes, enrevessadíssimes i que, per tant, al que hem
d’anar molt alerta, molt alerta, i que no ens podem perdonar de
cap de les maneres ni vostès ni nosaltres, evidentment, és haver
contribuït a estigmatitzar una realitat que fa molts d’anys que
existeix. Crec que en aquest sentit és important apel·lar a la
responsabilitat i a la sensibilitat, començant per nosaltres
evidentment, els que tenim la tasca de respresentació dels
nostres ciutadans, per contribuir no a crear més alarma social,
sinó realment a posar mesures que siguin efectives i que
funcionin i que evidentment puguin en un futur evitar aquesta
xacra que fa moltes dècades que arrossegam.

Res més. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. La Sra. Tur se ha ido, bien,
bueno pues igual podrá leer en el Diario de Sesiones lo que le
tengo que decir. Nosotros supimos el 10 de enero de este
escándalo a través de la prensa, como todo el mundo, seis días
después presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Me gustaría
que me dijera la Sra. Tur qué ha hecho ella para ayudar a estos
niños, cero. Así que los sermones moralistas se los puede
dedicar a los de la bancada de la izquierda, que son quienes
verdaderamente con su apoyo pretenden tapar este escándalo.

Sra. Santiago, el IMAS nos dice que hay 16 casos cuando
el escándalo salta a los medios de comunicación, no nos lo dice
espontáneamente, nos lo dice a requerimiento de la demanda
social de información. Lo digo porque usted, en su réplica, ha
querido sacar pecho de que aquí la cosa se hizo público. No,

esto se hizo público cuando se le requiere, porque antes no
sabíamos nada.

Sra. Santiago, nosotros, VOX, hemos planteado recuperar
las competencias de los consejos insulares, pero no me venga
a dar lecciones de lo que tengo que hacer, porque lo tengo muy
claro, la que vota en contra de ello es el grupo del partido
político al que usted pertenece. Y eso es lo que yo le indico en
esta comparecencia, ni más ni menos. Usted sabrá si es capaz
de garantizar la seguridad y protección de los menores que
dependen del IMAS, que están en manos de los consejos
insulares, hasta ahora está claro que no ha podido, o no ha
sabido. Lo digo porque también en su réplica me venía a decir,
que si, bueno, que si yo no quería que estuviesen en manos de
los consejos insulares, que lo plantease aquí, o que lo
planteásemos aquí en el Parlamento. Bueno, pues
evidentemente claro que lo hemos planteado, los que creemos
que no tienen determinadas competencias lo hemos planteado
y, simplemente, su grupo vota en contra. Por tanto, no haga
como que no va con usted, porque al final usted se presentó a
unas elecciones en una lista con el Grupo MÉS per Mallorca.

Me compara usted también el problema de los abusos a
menores con la lacra de la violencia contra las mujeres. Dice
que todos trabajamos y que al final esto sigue estando ahí.
Bien, ¿pero sabe usted que existen condenas al Ministerio del
Interior por no proteger a mujeres que han sido víctimas de sus
parejas o exparejas? Lo digo porque se podría aplicar el cuento,
a lo mejor aquí también tiene algo de responsabilidad. Se llama
responsabilidad, Sra. Santiago, gobernar es algo más que acudir
a eventos de estrella invitada y cobrar una nómina al final del
mes. Si no sabe, si no puede, o si le viene grande, dimita.

Y, Sra. Santiago, no sea cínica, nos dice que no le
recriminemos a usted la negativa de los grupos de izquierdas a
constituir una comisión de investigación, como si el Grupo
MÉS per Mallorca, una vez más, pues no fuera con usted, pero
es la formación política a la que usted pertenece la que está
votando en contra, junto al resto de grupos de izquierdas, tanto
en este Parlamento como en el Consejo Insular de Mallorca.

Supongo que a usted le encantaría que las formaciones
políticas que estamos en la oposición nos limitásemos a hacer
oposición en el consejo insular y así no tendría usted que dar
explicaciones en este Parlamento. Y nos dice ahora que no nos
llevamos bien con nuestros compañeros en el consell y que no
les dejamos hacer su trabajo, pero no cuela, se le ve demasiado
el plumero, Sra. Santiago, y ya pueden intentar sermonearnos
o amedrentarnos por hacer nuestro trabajo, que no conseguirán
su objetivo. Seguiremos luchando por llegar a la verdad de este
asunto.

Me comenta usted que tiene hasta seis informes a la Fiscalía
sobre asuntos que afectaban a menores, por abusos a menores.
Bien, pues yo le diré esto de comunicar a la Fiscalía cómo va,
según nos dice la Comisión de Expertos: en el caso 1, no llega
a un mes, se acerca; en el caso 2, desde que se tienen sospechas
pasan 15 meses hasta que se comunica a la Fiscalía; en el caso
3, pasan 17,93, casi 14 meses; en el caso 4, pasan 33 meses -
perdón-, 31 meses; en el caso 6, 9,53 meses, 9 meses y medio.
Es que es muy ilustrativa esta gráfica, porque es que ni siquiera
habla de días, tienen que ponerlo en meses porque si no se
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saldría la gráfica. El tiempo que pasa desde que se tienen
sospechas por parte de los tutores de estos niños, que son los
responsables del IMAS, hasta que se comunica a la Fiscalía que
están siendo abusados, o que están siendo víctimas de
explotación sexual. Así que no me hable de informes y haga su
trabajo y, si no puede, dimita.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes Balears tiene la palabra la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Santiago, vostè sap que
si avui és aquí no és perquè Proposta per les Illes li hagi
demanat que vengui a comparèixer, ni ens doni explicacions,
no les hem de menester. També sap vostè que nosaltres en
aquest Parlament no hem demanat una comissió d’investigació,
l’hem demanada a la institució que pertoca, que és el Consell
de Mallorca.

Sra. Tur, vostè ha dit que hem demanat protagonisme,
nosaltres no cercam protagonisme, nosaltres cercam més
agilitat, nosaltres no hem demanat dimissions, i que la Sra. Tur
digui això, crec que no em retracta a mi ni a la formació que
represent, si de cas la retracta a vostè, amb la mala intenció que
ha posat a les seves paraules.

(Remor de veus)

Molts fem reflexió o nosaltres pensam que fem reflexió, el
Grup Parlamentari El Pi, des de la responsabilitat, si vostès
creuen, molts dels diputats i diputades d’aquesta cambra, que
creuant acusacions solucionarem el problema, estan ben
equivocats. Nosaltres demanam solucions i parlant de
competències, crec que hem de posar les llums llargues per
anar més enllà, què es posen? Sí. Què és suficient? Tal vegada
no. I aquí vull incloure també no només les institucions, unes
i les altres, no la policia, la Fiscalia, sinó també a la societat.
Nosaltres ja ho vàrem dir a la primera compareixença que vostè
va fer per aquest tema, creiem que la societat s’ho ha de fer
mirar i que hem de fer tolerància zero cap a aquest
micromasclisme, cap a aquestes bromes de lolitas i menors, cap
a si una nina ha canviat el seu cos i comença a semblar una
doneta. Tot això ens repugna i pensam que hem de tenir
tolerància zero tots nosaltres, però nosaltres també és cert que
representam les persones que ens han votat, representam una
societat i, per tant, hem d’anar més enllà.

També ha dit la Sra. Tur que qualque diputat s’ho ha pres
com a un tema personal aquesta qüestió. És que jo crec que és
un tema personal, crec que és un tema personal; és a dir que
aquests infants són un poc nostres, per això dic que és un poc
un tema personal, perquè jo som mare, hi ha moltes persones
aquí que són mares i pares i si no tenim menors als quals
estimam i simplement és una mica d’empatia, és un tema
personal. No és una crítica cap a la feina que es fa, és que crec
que ens ho hem d’agafar com a un tema personal.

Sra. Gamundí, la diagnosi està feta, ha fet una diagnosi
perfecta. Vostè ha parlat de què el Partit Socialista és
abolicionista amb la prostitució, no crec que parlem de
prostitució, parlam de violacions de menors, no parlam de
prostitució. Què la prostitució és una violació? Això seria tema
d’un altre capítol, hi puc estar d’acord, però avui no parlam de
prostitució.

Vostè, Sra. Santiago, parlam de prostitució d’infants, per a
mi són violacions, no és prostitució, parlam de violacions
d’infants, jo no parl de prostitució, que la prostitució és una
violació? Ho torn repetir per si no m’ha entès, sí, estic d’acord,
però crec que no és el tema d’avui. Sra. Santiago, aquí l’única
errada que vostè ha comès és que va parlar massa ràpid, va
sortir davant dels mitjans massa ràpid a contestar, perquè
hauria pogut deixar la bolla a l’IMAS, però vostè va voler
parlar, va voler opinar davant els mitjans i s’ho menja una i una
altra i una altra vegada. I li record que la Sra. Presidenta
Armengol, en el debat de política general li vaig demanar per
aquesta qüestió, encara esper que em contesti, no l’he sentida
mai parlar d’aquesta qüestió, les coses com són. Vostè,
permeti’m-ho, ha estat una mica il·lusa en aquesta tema.

Per altra banda, torn dir-ho, si la comissió d’investigació
s’hagués acceptat en el moment crec que ja hauríem acabat amb
aquesta qüestió, però si avui som aquí, com deia, no és perquè
nosaltres ho haguem demanat, però és cert que les coses no
estan bé, les coses no estan bé! Que les competències són del
consell? Sí. Que nosaltres vàrem demanar la comissió
d’investigació en el consell? Sí. Que la vàrem votar a favor
aquí? Sí, perquè tampoc no hi podíem votar en contra. Ara bé,
també li diré: estic d’acord amb vostè que no hi havia informes
de cap tipus de l’any 2011 al 2015, els menors eren els grans
oblidats, els nins abusats eren els grans oblidats, es mirava cap
a una altra banda, no és rar que no anàs bé, és que no hi havia
cap informe, en això estic d’acord amb vostè.

Nosaltres no l’atacam, Sra. Consellera, nosaltres sumam i
fem una oposició responsable, i me’n vaig una mica decebuda
perquè una i una altra vegada veig que en aquest parlament ens
tiram els trastos al cap, quan crec que no ha de ser aquesta la
nostra funció. Nosaltres volem sumar, si ens vol manar feines
aquí ens trobarà.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, molt breument, jo des d’aquí només un petit
comentari. No respondré per la Sra. Tur perquè evidentment jo
no era al debat i no puc respondre per ella, però sí que crec que
parlam d’un problema en què les administracions encara han de
fer molta feina, sense cap dubte, però la feina grossa, grossa,
grossa recau en la societat, a canviar una societat basada en un
sistema patriarcal. Fins que açò no ho tinguem ben clar ja
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podem començar a posar pedaços, reformar lleis i seguir
demanant comissions d’investigació. 

És evident que és un tema que ens preocupa a totes i a tots,
però centrem el tema: és una societat patriarcal que perpetua
aquestes violències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Als efectes que consti en el Diari de Sessions, perquè no ho
he dit, ha parlat la Sra. Font.

Ara correspon al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president. Sra. Consellera, encara no havia arribat
al meu torn, però bé, supòs que ara en el torn que li pertoca
vostè em contestarà.

Davant totes les qüestions de què s’ha parlat avui aquí crec
que no es pot negar que la dimensió de la problemàtica és molt
més ampla, que de manera interessada volen donar a entendre
els grups de la dreta i l’extrema dreta amb finalitats partidistes
de desgast del Govern dels pactes, i amb una contradicció
brutal de demanar transparència en aquest tema i alhora, quan
les dades es posen damunt la taula, les utilitzen per anar en
contra de les institucions que protegeixen fent una demagògia,
perquè quan han tengut responsabilitats han silenciat la
problemàtica, perquè malauradament aquests casos no s’han
donat de manera aïllada en aquesta legislatura. Pensam que
hauria de ser tot al contrari, que no s’hauria de rompre un
consens i que les polítiques de la infància haurien de ser
política de pacte, però ja sabem qui ha vengut aquí a rompre
consensos. 

És molt lamentable veure que aquests infants han estat
sotmesos a una doble estigmatització, atesa la irresponsabilitat
política, i avui també ha succeït esbombant qüestions
d’expedients que afectaven aquests infants i a l’exposició
mediàtica. Aquí hem hagut d’escoltar determinats partits de
l’oposició que esbombaven casos de prostitució, fent una causa
general i ficant dins el mateix sac tots els menors. S’han
plantejat mai posar-se a la pell d’aquestes menors que havien
d’anar a l’institut cada dia i que són tutelades per
l’administració? S’han plantejat mai les cauteles necessàries
relacionades amb temes de menors? O sols s’han plantejat el
rèdit polític? 

I em deman per què de manera reiterada el focus és a les
nines, que són les víctimes, i no en els delinqüents que se
n’aprofiten, i que això està molt relacionat amb els temes de la
prostitució. A l’estudi a què abans feia referència, aquí a les
Balears 90.000 homes cada any paguen per tenir sexe, quatre
de cada deu homes consumeix o ha consumit prostitució. Això
significa que coneixem molts d’aquests homes, i per això
segurament el focus de forma interessada no s’està posant allà
on pertoca, perquè s’ha de posar en els consumidors de la
prostitució, se’ls ha d’assenyalar socialment, i això és el que he

trobat a faltar avui aquí per part de partits que són la dreta i
l’extrema dreta.

(Alguns aplaudiments)

Una cosa és tapar i fer com si no hagués passat res, cosa que
no han fet, i una altra ben distinta és l’aquelarre morbós per
debilitar el Govern que ha fet el Partit Popular, trencant un
consens que sempre hi havia hagut en matèria de menors.
Deixin de concentrar-se a erosionar les polítiques socials i
feministes del Govern, no creïn més confusió, perquè davant el
no fer res quan vostès han tengut responsabilitats de govern
nosaltres hem fet feina en protocols, en registres de fugida,
posant el RUMI i especificant l’abús sexual infantil o
l’explotació sexual infantil, fent formació afectiva sexual, s’ha
fet un diagnòstic que coneix tothom, i s’estan desenvolupant les
recomanacions. Suficient?, segurament que no, però
infinitament millor.

Per tant dediquin tots els seus esforços a centrar-se en la
resolució del problema i deixin de banda tanta hipocresia.

I ja per acabar, Sra. Consellera, el Grup Parlamentari
Socialista assumirà el seu paper esgotant totes les vies per
agilitar les formes de protegir la infància i combatre,
conjuntament amb tots els agents implicats, aquesta xacra.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. I ara en torn de contrarèplica té la
paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Contestant la representant del Partit
Socialista, que és vera que a la primera rèplica no he pogut
contestar, vostè a la seva primera intervenció ha situat, crec, un
element que fins ara no s’havia introduït, que és la complexitat
del tema, la gran complexitat del tema. Estic d’acord que no
podem parlar de prostitució infantil, hem de parlar d’explotació
infantil, això tots els experts ho diuen; al document, de les 121
pàgines, 60 pàgines són per explicar el fenomen de l’explotació
sexual infantil, la complexitat de l’explotació sexual infantil.
Explicam que es dóna a tot Europa, explicant que allà hi ha
instruments validats tècnicament i científicament per poder
detectar fins i tot als instituts quines són les menors en risc, fins
aquí hem arribat, i és el que deia el fiscal Barceló, que
l’explotació sexual infantil no només és al centre sinó que
també és a les cases, perquè s’ha banalitzat la sexualitat, i en
això estic d’acord amb la representant d’El Pi, s’ha banalitzat
la sexualitat. Un nin amb 12 anys que té accés a una
pornografia dura a través del seu mòbil creu que el sexe és
això.

I tenim dificultats, tenim un problema social, com ha dit la
representant del Grup Mixt, tenim un problema greu social, i no
ho arreglarem amb protocols de comunitat autònoma, s’ha
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d’abordar d’una forma..., de la mateixa manera que s’ha
abordat el tema -per això la meva intervenció- de l’abús infantil
i del maltractament infantil, denunciar-lo de forma
internacional i perseguir-lo de forma..., perquè si no pareixerà
que és una cosa d’una comunitat autònoma i no és així, és un
problema molt greu.

Però vostè em diu què hem fet a Madrid. El Govern
d’Espanya ha fet quatre protocols d’explotació sexual infantil,
des de fa anys. Vull dir que si un govern fa quatre protocols
d’explotació sexual infantil és que sap que hi ha un problema,
perquè no fa un protocol de coses que no tenen problemàtica.
Per tant això també s’està ja tractant al nivell que vostè em
deia.

I després el que deia de la formació del protocol, ja ho he
contestat a una pregunta de Podem, que tenim una mica tota
aquesta informació: la universal, la selectiva, la indicada i tal.
Nosaltres és vera que en una primera part de la nostra
intervenció, sobretot l’any 19 i l’any 18, ens vàrem centrar molt
en la valoració, perquè els professionals volien una formació en
valoració a través del Valora. Ara hem detectat que a més
demanen més formació en protocol, que es donarà aquesta
formació en protocol, que és la més reduïda perquè el Valora
és un instrument molt complex i el protocol és un instrument
més senzill, perquè el que pacta és com hem d’intervenir de
forma conjunta a la nostra comunitat autònoma.

I a més a més, i ho he repetit, que vostè deia com ho podem
posar en valor, ja hem anunciat públicament que feim un decret
perquè això ja no sigui un protocol, que efectivament hi hagi
responsabilitats que demana VOX, i que si un tècnic tarda
disset dies o disset mesos a fer una denúncia a Fiscalia quan el
protocol n’estableix tres idò tengui responsabilitats, igual que
en té un metge que no fa el protocol. Això són avanços que
fem, fem avanços primer pel tema del protocol, després
elaboram el protocol, després formam, després decretam, son
avanços i això des de l’any 2015, i si vostès fossin exemplars,
senyors del Partit Popular, jo seria més humil, però és que
nosaltres no vàrem trobar res, no ens vàrem trobar res. Si vostès
haguessin ajudat una mica no haguéssim començat de zero. Per
això de vegades m’enfad, perquè vostès no varen fer res, i
nosaltres des del 2015 hem arribat fins aquí. Insuficient?
Totalment insuficient, jo li don la raó en una cosa: que hi ha
molt de marge de millora, per suposat que hi ha molt de marge
de millora, però digui’m què varen fer vostès des del 2011 al
2015 per venir aquí amb tanta supèrbia i amb tanta exigència.

Digui’m per què, però vostès varen tenir responsabilitats, no
existia, vostès poden dir que no existia l’explotació sexual
infantil? Vostè això no ho pot dir aquí perquè és mentida.
L’explotació sexual infantil existia del 2011 al 2015, què varen
fer per ser tan exigents amb els altres? Què varen fer? Res!, i
això crec que ho hem de situar.

No és cert, Sra. Durán, que no varen fer reunions tècniques,
s’han fet 19 reunions tècniques dins... entre el 2018, el 2019 i
el 2020...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, 2018, 2019 i 2020, s’han fet 19 reunions tècniques.
Les reunions tècniques no tenen... no tenen fins..., jo li ho
explicaré, fins al 2018 sí que hi ha actes perquè fins al 2018 es
fa el protocol i com que el protocol és un acord, efectivament
es fan actes; a partir del 2018, en què hi ha el protocol aprovat,
es fan reunions en motorització amb els tècnics de Protecció de
Menors i amb els tècnics de... per consells i amb els tècnics de
la comunitat autònoma de la Direcció... -no em posi el cap així
perquè sé el que dic-, de la Direcció General de Menors i la...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Sra. Durán, vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, per favor,...

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

... per favor! 

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

Sra. Durán, per favor! No, tothom l’ha escoltada, faci el
favor de no interrompre la consellera que es troba en ús de la
seva paraula. Per favor, Sra. Durán!

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Vostè, Sra. Durán, ha estat presidenta d’aquest parlament,
vostè hauria de ser la més respectuosa amb el torn de paraula
i és la més irrespectuosa, senyora,...

(Alguns aplaudiments)

... però, bé, per favor! Vostè ha estat presidenta del Parlament,
podria ser respectuosa perquè vostè era l’encarregada de
l’ordre i de fer-lo respectar i vostè a cada sessió parlamentària
és absolutament...

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

... és absolutament..., no ho sé, bé.

Per tant, sí que hi ha hagut reunions tècniques, no...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor... A veure, per favor, se sent tot o jo ho
sent tot, una altra cosa és que surti al Diari de Sessions, però
tenguin respecte per la Sra. Consellera. Continuï, Sra.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Per tant, que hi ha marge de millora, que
sí que s’han fet les reunions, li puc passar si a vostè li
interessa..., tenc aquí, perquè era un tema en el qual vostè és
reincident, les reunions de les comissions interinsulars,
d’aquestes sí que hi ha actes, les darreres varen ser el 30 del 10
del 2019 i la passada el 27 del 2 del 2020, les reunions de la
comissió interinstitucional, que són totes les institucions, que
és la Delegació de Govern, Salut, Educació, nosaltres, consells,
la darrera que es va fer va ser el 6 del 10 de l’any 2020 i totes
les feines tècniques, escolti, tot això són reunions tècniques.

I a partir del 2018, li deia que no es fan actes perquè del que
es tracta és de treballar el cas, de dir: escolta, on hem fallat? I
això seran informes que tendrem de cadascun dels consells
insulars, de com han practicat el protocol, en què s’han
equivocat ells i en què hem de millorar i en què s’equivoca el
protocol i en què hem de millorar el protocol. I això és la feina
que en aquests moments fem, i és l’única pregunta que m’ha
fet. Després tot el temps en l’altre tema s’ha dirigit vostè a la
senyora representant de Podem.

A Ciutadans, vostè el mateix, retreu el que no fa l’IMAS, i
jo..., ara li ho explicaré a la representant de VOX, però jo sé
que vostè ho sap, jo no sé si la representant de VOX ho sap,
però sé que vostè ho sap. Els consells insulars són govern de les
illes i tenen les seves competències i el Govern de les Illes
Balears no és ningú per fer-n’hi la supervisió, no és ningú. Jo
no puc dir a l’IMAS el que ha de fer. Quan jo dic que no tenc
competències no és que em posi de perfil, mai no m’he posat de
perfil, des dels 15 anys don la cara per la ideologia que crec,
mai no m’he posat de perfil, però si jo quan dic: no tenc
competències, és que no tenc competències, és que jo no som
a la presa de decisió de com s’organitzen els serveis de l’IMAS
o del Consell de Menorca o de qualsevol altre.

És que jo no som a la presa de decisió de quin pressupost
dediquen els consells insulars al Servei de Protecció de
Menors, és que no tenc, no tenc, capacitat supervisora, no tenc
capacitat inspectora, la capacitat inspectora a la nostra
comunitat autònoma, ens agradi o no, la tenen els consells
insulars. Els consells insulars són governs de les illes, i si no
que li demanin aquí.

Quan jo dic que no tenc aquesta capacitat inspectora, que
no tenc aquesta competència, és que no la tenc, és que no tenc
capacitat d’influència, no tenc capacitat de decisió. He de ser
absolutament respectuosa. És com si jo ara assumís
competències de Fiscalia o assumís competències de la Policia
Nacional. Vostès s’imaginen que jo enviàs els meus educadors
a tirar la porta a terra dels pisos que les menors diuen que..., em
ficarien a la presó, perquè jo no tenc competències en això.
Doncs, és el mateix, és el mateix, no hi ha competències, encara
que parlem de menors no tenc aquestes competències.

I ja li explic, com podem millorar aquest protocol? Escolti,
doncs, ja ho he explicat diverses vegades, hi haurà un decret
que serà obligatori fer-lo. Li deia al representant de Ciutadans,
què hem de fer més cas, què hem de posar en valor el protocol?
Per suposat, per això farem aquest decret, perquè sigui

d’obligatori compliment, que no sigui després una disponibilitat
tècnica. 

El RUMI, que vostè em mostrava, em demanava temes de
RUMI i se li ha acabat el temps, és estatal. Nosaltres no tenim
capacitat de modificació del RUMI, si no ja l’haguéssim
modificat. Nosaltres hem demanat en diverses ocasions que es
diferenciï entre explotació sexual i abús, perquès són dues
característiques diferents.

Quan jo li dic que a mi no m’han de demanar pel tema de la
comissió d’investigació, a la representant de VOX, no ho dic
perquè no sigui conscient del que ha votat el grup parlamentari
que em representa al Parlament, dic que no em facin
comparèixer a mi per exigir al meu grup parlamentari, o a la
resta de grups parlamentaris que es faci la comissió. Hi ha
altres formes, proposicions no de llei, altres formes. Però vostès
utilitzen la meva..., em demanen la compareixença per demanar
als grups parlamentaris que no s’ha fet la comissió. Jo li dic que
utilitzi unes altres formes, jo ja sé què ha votat el meu grup
parlamentari, no m’ho ha d’explicar vostè, però no m’utilitzin
a mi per renyar els grups parlamentaris, vostè té altres fórmules
parlamentàries per poder-ho fer.

Estic d’acord, a la representant d’El Pi, que hem de cercar
les solucions, però vostè vol obviar un tema que jo crec que no
podem obviar, vostè em diu: és que els infants no entenen de
competències. Permeti’m que això té un grau de demagògia, jo
entenc que un menor que està desprotegit li és igual si la
competència és dels consells, si és de la policia, si és del fiscal,
si és del Govern, però vostè, com a parlamentària, sí que ho
sap; i no podem envair competències, i més, vostè, que és un
grup parlamentari que defensa la insularitat, vull dir, que
defensa el govern (...). No podem tenir aquest discurs que si el
consell no ens agrada com ho fa, que s’hi fiqui el Govern, això
no ho permetríem de l’Estat; no ho hem de permetre del
Govern. Ho dic perquè de vegades es confon, vull dir, si jo no
tenc competències, si el Govern no té competències perquè les
té el consell és el consell, i per això hi ha un parlament al
consell que ha de fer l’oposició al consell, i no la duguin aquí
cada vegada perquè com que tenim el dimarts cada vegada la
duguin aquí cada vegada.

Estic d’acord amb vostè que tolerància zero, que per a mi
és un problema molt greu la banalització del sexe, molt greu, i
que no és prostitució infantil, és explotació, a un menor no se’l
prostitueix, se l’explota sexualment.

Gràcies per no demanar la dimissió, ja li he donat les
gràcies, perquè me l’ha demanada VOX, me l’ha demanada el
Partit Popular.

I ara faré una confidència, no? Miri, quan el Partit Popular,
a través de la Sra. Durán, a una de les preguntes, quan això
estava molt animat, que ens passava això, que tothom estava
trasbalsat perquè efectivament ens havíem adonat d’una forma
molt visual que a la nostra comunitat autònoma existia aquest
greu problema, aquest aberrant problema, es va demanar la
meva dimissió a cop de puny, pum, pum.

  (La intervinent pica amb l’artell el faristol)
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A mi em va afectar, emocionalment és molt dur que tota la
bancada de l’oposició demanàs a cop de puny la meva dimissió.

Miri, jo li diré una cosa. Mai, mai, i duc molts d’anys de
política, mai no he rebut tant de suport com vaig rebre aquell
horabaixa, mai, de les federacions d’entitats del Tercer Sector,
d’entitats del Tercer Sector, de professionals dels Serveis
Socials. “Fina, no tenen raó, mantén-te, no dimiteixis”, i vaig
decidir aquell horabaixa no dimitir, fer cas a aquests grups, a
aquests professionals, a aquestes entitats, a aquesta federació,
que de serveis socials en saben molt i de demagògia molt poca. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant..., i a més li he de dir que seria la primera política
que dimiteix per una responsabilitat que no li pertoca...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

... que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor!

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

... que no li pertoca. Seria la primera, la primera política que no
dimiteix perquè no li pertoca.

Jo, senyors parlamentaris, encantada de venir aquí a donar
les explicacions de les meves competències, de
responsabilitzar-me de les meves competències, sempre que
vulguin. Cregui’m que m’és molt més divertit venir al
Parlament i fer una interpel·lació o fer una compareixença i
contestar una pregunta que estar asseguda sense cap tipus
d’intervenció, ja que vens aquí és molt més profitós i molt més
agradable. No tenc cap problema a venir aquí, però, per favor,
centrin-se en les competències perquè, si no, Sra. Durán, que és
la que ha promogut aquesta compareixença, no serveix per
resoldre els problemes, no serveix per avançar, perquè ara
vostès a mi no em poden dirigir res en relació amb com s’han
de gestionar els expedients, com s’ha de gestionar el Servei de
Protecció de Menors, com podem protegir més les nines que
estan tutelades pel Servei de Protecció de Menors, perquè el
Govern, jo en aquest cas, no hi tenc cap competència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb la seva intervenció
acaba aquesta compareixença.

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