
Votacions de la sessió de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports  

de dia 13 de febrer de 2020 

 

Escrit RGE núm. 291/20, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita 

la compareixença del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per tal 

d’informar sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de 

menors de titularitat del Consell de Mallorca.  

 

Rebutjada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     5 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    1 

 

Escrit RGE núm. 292/20, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita 

la compareixença de la directora Insular d’Infància i Família del Consell de Mallorca, per 

tal d’informar sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de 

menors de  titularitat Consell de Mallorca.  

 

Rebutjada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    0 

 

Escrit RGE núm. 300/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, mitjançant el qual 

sol·licita la compareixença del president de l’IMAS, Sr. Javier de Juan i Martín, per tal 

d’informar sobre la gestió dels centres de menors de l’IMAS.  

 

Rebutjada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     5 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    1 

 

Escrit RGE núm. 301/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, mitjançant el qual 

sol·licita la compareixença de la directora d’Infància i Família del Consell de Mallorca, 

Sra. María de los Ángeles Fernández i Valiente, per tal d’informar sobre la gestió dels 

centres de menors de l’IMAS.  

 

Rebutjada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    0 

 

Escrit RGE núm. 324/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, mitjançant el 

qual se sol·licita la compareixença de la Consellera d’Afers Socials i Esports, per tal 

d’informar sobre els expedients incoats a educadors a centres de menors per conducta 

sexual inapropiada i dels mecanismes desenvolupats per evitar aquests greus episodis.  



 

Rebutjada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     5 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    1 

 

Escrit RGE núm. 887/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 

mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del, director de l’Oficina Balear de la 

Infància i l’Adolescència (OBIA), Serafín Carballo, per tal que doni complida informació 

sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació sexual que afecten menors d’edat 

dependents de l’IMAS.  

 

Aprovada la recaptació del compareixent per unanimitat. 

 

Escrit RGE núm. 1977/20, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita 

la compareixença de la directora de l’Institut Balear de la Dona, per tal de celebrar una 

sessió informativa en relació amb el funcionament i el desenvolupament del Pla 

Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb la finalitat d’explotació 

sexual i l’abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022), així com les 

actuacions dutes a terme per l’IBDONA en relació amb els casos d’abusos sexuals patits 

per menors tutelats.  

 

Aprovada la recaptació del compareixent per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 
Per a una informació més detallada, podeu consultar el corresponent diari de sessions. 


