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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Abans de començar, és a dir, crec que s’ha
produït o un malentès o un error o un..., o no sé exactament
què s’ha produït. El tema és que Marta Carrió, per temes de
conciliació de vida familiar i laboral, va demanar un canvi...,
m’ho va demanar a jo, un canvi a la intervenció, que jo ahir vaig
parlar amb la Sra. Prohens...

(Se sent una veu de fons que diu: “Durán”)

..., -Durán, perdona, m’equivoc amb el nom-, amb Marga
Durán, i també amb Juanma i no sé amb qui més, Idoia vares
partir corrents i no vaig poder parlar amb tu i amb Lina,
exactament. 

Per tant, vaig entendre que en principi ahir la gent hi estava
d’acord, tampoc no vaig interpretar que hi hagués massa
problema a canviar l’ordre, d’acord? Si que em sap greu a la
gent de fora, a la gent d’Eivissa i de Menorca, no haver-los-ho
comentat, em sap molt de greu. El tema, però, és que Fina és
aquí, però Marta no hi és, per tant, si us sembla bé, començam
amb Fina.

Va bé a tothom? Si a la majoria li va bé, i deman disculpes
a tothom per l’error i per...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Jo crec que hi ha
hagut una confusió. No tenim cap objecció, ja que és aquí la
Sra. Fina Tur, que parli la primera, només faltaria. Ara, sí que
és veritat que quan vostè ens va dir que la Sra. Marta..., la
directora general d’Infància tenia problemes de conciliació i
que canviàvem l’horari ens va dir que seria la primera, i quan
jo vaig veure que ja era la primera vaig dir, doncs, no hi ha cap
canvi. Això ha estat la confusió, per això nosaltres pensàvem
que venia la Sra. Directora General d’Infància.

No hi ha cap problema que comencen ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara torn a demanar disculpes, em sap molt de greu si hi ha
hagut una confusió o un error.

Començam, per tant, aquesta sessió d’avui capvespre. En
primer lloc, correspon demanar si es produeixen
substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, Sr. President, Patricia Font substitueix Silvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

2) Compareixença RGE núm. 3230/20, de la Sra.
Josefina Tur i Marí, directora de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, presentada per tres diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular (article 46.3) i  aprovada a la sessió de la
comissió del dia 27 de febrer del 2020, per tal que
expl i qui el treball desenvolupat en els centres d’Es
Pinaret, Es Fusteret i  Es Mussol.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença RGE núm. 3229/20, presentada per tres
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports adscrits al Grup Parlamentari Popular, i
RGE núm. 3230/20, presentada també per tres diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports adscrits al Grup Parlamentari Popular. La Sra.
Josefina Tur Marí, directora de la Fundació Institut
Socioeducatiu s’Estel, per tal que expliqui el treball
desenvolupament ens centres Es Pinaret, Es Fusteret i Es
Mussol. Ambdues estan aprovades a la comissió de dia 27 de
febrer de 2020.

Per tant, compareix la Sra. Fina Tur, qui ve acompanyada
del Sr. Xavier Bacigalupe Blanco, secretari general de la
conselleria; del Sr. Joan Mascarell Ramiro, cap de Gabinet; de
la Sra. Maria Eugènia Quetglas, no sé si ha arribat, i també del
Sr. Joan Ferrà Terrassa, interlocutor parlamentari; la Sra.
Maria Eugènia asseu allà darrera, que no l’havia reparada. Molt
bones tardes a tots i a totes, molt benvinguts.

Té la paraula la Sra. Fina Tur, per tal de fer una exposició
oral, sense limitació de temps. Sra. Tur, bones tardes,
benvinguda, té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, bones tardes.

En primer lloc, vull agrair l’oportunitat de poder explicar
aquí el treball desenvolupat en els centres socioeducatius, les
mesures de seguretat que disposen els centres en relació amb
els interns i els programes terapèutics i de formació que es
desenvolupen als esmentats centres, tal com es demana en la
compareixença.

Per conèixer la feina que s’ha fet hem de partir de l’estat
amb el qual ens vàrem trobar els centres després de la
legislatura Bauzá. De la investigació que vàrem fer, arran de
diversos documents i comunicacions dels directors dels
centres als responsables polítics del Govern Bauzá i de les
reunions que mantinguérem amb tots i cadascun dels
treballadors de la Fundació, vàrem extreure les següents
conclusions a principis de la legislatura passada.

Els centres, sobretot Es Pinaret, tenia una greu
sobreocupació amb l’única solució adoptada de haver creat una
llar nova, Migjorn, sense les condicions de seguretat
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adequades i haver iniciat la construcció d’un edifici de
despatxos per a l’equip directiu. A Es Pinaret, la llar Migjorn,
on habitaven sis interns, no complia les mínimes condicions
de seguretat, entre d’altres absència total de contraincendis, ni
les mínimes condicions d’il·luminació. Les zones comunes
del centre, com aules, gimnàs, sales de visites, tampoc no en
tenien de contraincendis. 

A Es Fusteret també trobàvem llars on dormien les
internes i els interns, en aquell moment perquè era un centre
mixt, sense detector d’incendis i les portes d’emergències
estaven barrades. Les habitacions de separació de grup, tant
d’Es Pinaret com d’Es Fusteret, es trobaven en condicions
deplorables. 

En general, teníem uns edificis molt deteriorats per la
manca d’inversions en manteniment i els actes vandàlics dels
interns. 

Els interns presentaven perfils cada vegada més
problemàtics, de consum d’estupefaents, de conductes
disruptives i agressives, amb problemes psiquiàtrics. Aquesta
situació agreujava la seguretat d’interns i professionals i
disminuïa l’eficiència de les mesures educatives preteses. Una
plantilla insuficient i una gran inestabilitat laboral. Les baixes
o excedències no es cobrien. Des del 2011 s’havia donat un
increment continu dels accidents laborals amb una gran
problemàtica de clima laboral, estrès i  burnout. A més, ens
trobàvem amb deficiències organitzatives.

Arran d’una comunicació que vàrem trobar d’un exdirector
d’Es Pinaret a la gerent, en aquell moment, Apol·lònia Socias,
denunciava que els no-retorns no es comunicaven totalment a
Fiscalia. És a dir, hi havia no-retorns, no especifica quants, que
no eren comunicats a l’expedient del menor, que no es
comunicaven ni a Fiscalia ni a la policia. 

Enfront d’aquesta situació , determinàvem que s’havia
d’actuar prioritàriament en les següents línies d’intervenció:
construcció d’un nou centre per descongestionar Es Pinaret i
millora de les infraestructures de la resta de centres existents
i fer les inversions necessàries en manteniment, recursos i
seguretat, o bé cercar altres localitzacions; increment de la
dotació de la plantilla i millora de la gestió dels recursos
humans; revisió i millora dels procediments tant educatius
com d’organització; cura dels professionals per disminuir
l’estrès i el burnout; formació dels professionals, tant
d’acollida com contínua. 

Una vegada situats de quin punt partíem, passaré a explicar
la feina feta aquests anys. Sobre increment de dotació de
plantilla, ja us ho va explicar la consellera a la seva
intervenció, 53 places més: 49 d’atenció directa a menors, 2
psicòlegs, 1 d’atenció al programa Atura’t, 1  auxiliar
d’infermeria i 1 treballador social de centre més. 

A tots els centres s’ha incrementat la ràtio de
professionals per menor situant-se per primera vegada en una
ràtio 2 educadors per llar, per llar, 2 educadors el matí i 3

educadors l’horabaixa i 1 a la nit. Aquesta era una demanda
històrica dels treballadors. 

Dotar de complement d’horari especials als psicòlegs de
centre per donar compliment a la Llei 5/2000 i atendre en cap
de setmana els interns que es trobaven en situació de protocol
de suïcidi o situació psicològica alterada, que és el que marca
la llei i no es feia.

Altres actuacions en recursos humans: posar a disposició
dels treballadors un servei d’atenció psicosocial per atendre
casos d’estrès de treballadors sobrevinguts per incidents amb
interns, agressions, conflictes amb els  treballadors. Aquest
suport també ha servit per tractar psicològicament alguns
treballadors molt afectats per burnout. Pla de xoc amb
sessions dirigides per tècnics especialitzats per tractar o
prevenir aquesta síndrome, detectada sobretot a Es Pinaret, i
millorar el clima laboral. Posar a disposició dels treballadors
que ho requerissin el servei d’Advocacia CAIB, en virtut del
conveni signat entre la (...) i CAIB, per assistència en cas
d’amenaces, coaccions o agressió a algun treballador. Pla de
formació anual per als treballadors de la fundació, formació
d’acollida per als nous treballadors i formació especialitzada
per a tots els treballadors.

El pla s’elabora des de les demandes i aportacions
d’aquests treballadors i es fomenta que treballadors de la
Fundació especialitzats en temàtiques punteres facin de
formadors per als seus companys com a element motivador. 

També s’han instaurat beques als treballadors per
assistència a congressos i/o presentació  de ponències
tècniques, científiques. Des de la legislatura 2015-2019 s’ha
incrementat i potenciat la participació dels nostres
treballadors com a ponents en representació de la Fundació a
congressos científics especialitzats en justícia juvenil.

Abans del 2015 les baixes mèdiques dels treballadors no
es cobrien o es torbava molt de temps a cobrir-se, això també
ho vàrem trobar en informes dirigits d’exdirectors a gerència,
les antigues gerències.

Durant la legislatura 2015-2019 i continuam, tot d’una que
des del centre se sol·licita cobrir una baixa comença el
procediment per a la contractació del personal, totes les
baixes es cobreixen: les excedències, les baixes maternals, les
excedències maternals, les baixes mèdiques.

Durant aquesta legislatura s’ha contractat personal per
cobrir les hores de les treballadores que havien sol·licitat
reducció de jornada per cura de fills.

Del total de la plantilla d’Es Pinaret, ara, en aquests
moments, la majoria són places cobertes fixes indefinides
d’empresa, que és el que ens permet la llei, som sector públic
instrumental, o bé interins fins a oferta pública. Es va realitzar
a la legislatura 2015-2019 la conversió de 23 contractes obra
servei amb frau de llei a contractes fixos d’empresa de
caràcter indefinit perquè era un frau de llei i ho havíem de
solucionar.

 



268 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 17 / 5 de març de 2020 

S’ha procedit a la definició dels llocs de feina i s’han
confeccionat les fixes de funcions d’aquests llocs. S’ha
entregat al Registre central de Funció Pública.

S’han elaborat les normes de gestió de les borses de
treball de la fundació  i s’han constituït borses d’interins de
psicòlegs i treballadors socials. 

S’ha negociat entre empresa i representants dels
treballadors d’adhesió al Cinquè Conveni col·lectiu del
personal laboral CAIB, que ha suposat igualar les condicions
laborals del personal de la fundació al de la resta del personal
laboral de la comunitat autònoma. I, a més, s’han implantat des
del 2019 ajuts d’acció social per als treballadors, ajuts per a
fills menors de 18 anys i discapacitats.

Quant a procediments, fins al 2016, els centres eren
mixtes, els interns es distribuïen per centres atenent el tipus
de règim d’internament o el tipus de mesura, amb la qual cosa,
ens varen dir els treballadors, els tècnics, convivien
infractores que també havien estat víctimes amb infractors
agressors sexuals. La separació en distints  centres, a finals
2016 com a mesura política, 2016-2017, va dur un temps
separar-ho, la separació en distints centres de les víctimes
dels agressors va convertir Es Fusteret en un centre exclusiu
d’adolescents infractors va significar un bot qualitatiu molt
important. S’ha especialitzat la plantilla d’Es Fusteret en la
intervenció en perfil de gènere en adequar aquesta intervenció
educativa a l’evidència científica que apunta que les menors
infractores presenten diferències significatives respecte als
menors infractors, processos de victimització, gestió
emocional pròpia.

Aquest procés també s’ha traduït en l’aplicació de nous
tallers educatius i en convenis de col·laboració amb
associacions especialitzades en intervencions en dones per
donar cobertura a les necessitats particulars d’aquestes
internes.

Aquesta innovació de tractament específic en perspectiva
de gènere en el perfil criminològic ha estat presentada a
congressos especialitzats amb molt d’èxit i ha avalat la
idoneïtat del procediment d’intervenció.

Al 2018 s’ha posat en marxa de fer d’Es Fusteret, a més a
més, un centre restauratiu i es forma l’equip educatiu d’aquest
centre en pràctiques restauratives amb experts que han
participat en el tema. Aquests experts han visitat el centre en
diverses ocasions per conèixer les dinàmiques de les menors
i s’hi han reunit. La pedagoga del centre actualment forma les
menors en més habilitats com a mediadores per a la impartició
del taller de resolució de conflictes.

 A nivell d’intervenció s’implanta de forma gradual i
generalitzada l’abordatge del comportament delictiu i s’atén
el delicte i el perfil de l’infractor, per a això es desenvolupen
manuals d’intervenció grupal per a la intervenció en la
modificació de la conducta delictiva. Cada centre forma els
seus educadors per impartir aquesta teràpia. I actualment es
duen a terme els següents tallers, tenim: prevenció dels no-

retorns per tots aquells interns que entren per primera vegada
al centre, això és un taller grupal; tallers de no-retorns per a
aquells interns que alguna vegada han... ocasionat un no-retorn,
això és un taller individual; hi ha tallers de violència
intrafamiliar, de delictes contra la propietat, de delictes contra
les persones.

A més, s’han implantat eines de valoració de perfil de risc
per poder arribar a realitzar en un futur un seguiment de
l’efectivitat d’aquest taller.

A més, al centre es completen tallers competencials com
pot ser el taller d’acollida, resolució de conflictes, educació
emocional, prevenció de drogodependències i conductes
addictives i el programa de desinternament.

A tots els centres s’ha implementat la figura de l’educador
tutor de llar i es garanteix que durant l’internament tots els
menors són intervinguts en la seva problemàtica conductual.

El projecte  educatiu actual se centre en un model
d’intervenció basat en un sistema motivacional en què
explícitament es recull l’obligatorietat d’intervenir la
conducta delictiva i la reparació del dany causat per part dels
agressors.

Per primera vegada cada centre socioeducatiu tendrà el seu
propi projecte educatiu.

S’han creat equips de treball multidisciplinars amb la
participació de treballadors de la fundació dels centres; una
vegada aprovats, siguin aprovats, ara encara s’ultimen els
projectes de cada centre, una vegada aprovats aquests
projectes es procedirà a un procés formatiu dels treballadors
en aquests projectes perquè el coneguin i l’interioritzin i
perquè es pugui fer una bona implantació.

Aquest model d’intervenció fou presentat per treballadors
de la fundació al XIIè Congrés espanyol de criminologia i va
rebre una molt bona acollida per part dels professionals
assistents.

S’ha establert el programa de famílies a cada centre liderat
pels treballadors socials i s’ha aconseguit un major pes de les
famílies al projecte educatiu dels menors.

A partir del 2018 les famílies s’han implicat més en aquest
procés, s’han implicant més en els acompanyaments, visites
mèdiques, tramitació administrativa,... que abans ho havien de
fer els educadors per falta d’implicació de les famílies. Tot
això òbviament sota la supervisió de la Fiscalia i en els casos
que indiquin.

S’ha augmentat una plaça més de psicòleg al programa
Atura’t, que és el programa de tractament dels agressors
sexuals, per poder oferir aquest tractament terapèutic a una
població més gran.
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Tenim una millora contínua dels protocols d’actuació, així
com dels protocols de prevenció de risc laborals i de
seguretat.

S’ha establert a la intranet dels treballadors el que
denominam el PUT, Punt unificat de treball, on es recullen
totes aquestes normatives, instruccions, protocols perquè els
treballadors els puguin consultar.

S’ha implantat un nou sistema de torns entre els
treballadors que millora l’efectivitat i permet una millor
intervenció educativa alhora que elimina greuges comparatius
entre els treballadors. Abans tenien..., hi havia uns
treballadors, diguem, que tenien com a uns torns... privilegiats
de dilluns a divendres, de set a tres, i la resta idò s’havien de
menjar els caps de setmana, això no era educatiu.

S’ha augmentat també el temps perquè els professionals es
puguin traspassar la informació al canvi de torn.

Des de la direcció general i amb la participació d’un equip
tècnic multidisciplinar s’ha impulsat e l decret de
funcionament i organització de centres socioeducatius
específics del sistema de justícia juvenil i s’ha consolidat la
planificació estratègica. El darrer pla estratègic  és el del
període 2019-2021 on s’hi s’estableixen les línies prioritàries
d’actuació, els objectius a assolir i les accions a realitzar.

Sobre infraestructures, equipaments i mesures de
seguretat. S’han revisat i actualitzat tots els sistemes contra
incendis d’Es Pinaret, hem procedit a canviar els sistemes
contra incendis de les llars que eren obsoletes i no
funcionaven, s’ha procedit a dotar de sistema contra incendis
la llar d’Es Pinaret que no en tenia, Migjorn. També s’ha
procedit a dotar de sistemes contra incendis les zones
comunes, aules, gimnàs, sales de visita, etc. S’ha instal·lat un
grup de pressió independent per assegurar el correcte
funcionament de les vies, les mànigues, i també s’adequa
l’aljub que tenia problemes de filtració per assegurar aquest
necessari subministrament d’aigua.

Així mateix es va instal·lar a Es Pinaret un grup electrogen
independent des de la Conselleria d’Administracions
Públiques, coneixeu que estàvem junts, per evitar que
eventuals talls al sistema elèctric impedissin el correcte
subministrament d’aigua a les mànigues, a les vies.

S’ha revisat i actualitzat tot el sistema contra incendis del
centre Es Fusteret. S’ha procedit a dotar de sistemes contra
incendis la llar que no en tenia i les habitacions de les menors,
que tampoc no en tenien. S’ha revisat tot el sistema.

A més a més es va obtenir de l’Ajuntament de Marratxí,
una vegada esmenades les deficiències observades, la llicència
d’activitats i d’obertura d’Es Pinaret.

Es va remodelar totalment el mòdul de separació de grup
del centre Es Pinaret, Gregal, i també es varen fer reformes en
el del centre Es Fusteret. L’objectiu: dotar-los de les
condicions de seguretat i protecció adequades. S’ha reparat

tota la canalització de la caldera en el centre d’Es Pinaret, que
ja tenia molts  d’anys i presentava un greu problema de
calcificació; també es canvià l’acumulador d’aquesta caldera,
i s’ha d’instal·lar també una nova caldera a Es Mussol per
problemes de calcificació.

Quant a les mesures de seguretat, com a resposta a les
demandes de les direccions dels centres per tal de donar
major cobertura a les seves necessitats en vigilància de
seguretat, les hores de seguretat contractades han passat de
47.328, en el període 2015-2016, a 86.061, per al període
2019-2021. Aquest augment d’hores ha permès la creació a Es
Pinaret de la figura de cap de seguretat per vigilar les
filmacions de les càmeres, així com el compliment de
l’operativa del personal -saber si el personal està ben col·locat
i en quins punts ha de ser i si vigila bé el grup de menors-, i
vigilar també els moviments dels interns. Aquest augment
d’hores també ha significat un augment del nombre de
vigilants presents per torn en el centre d’Es Fusteret.

En seguretat activa s’han revisat els dos arcs detectors de
metalls que tenim ara, i un s’ha substituït perquè era
defectuós, se n’ha comprat un de nou; també s’han revisat les
pales detectores de metalls. S’ha revisat tota l’operativa de
registres personals en coordinació amb l’empresa de
seguretat. S’han efectuat compres de material i equipaments
per al personal de seguretat: ariets esbuca portes, guants
ignífugs i equips de respiració autònoma. Els educadors i
vigilants duen walkies; es varen comprar més walkies per
cobrir  tota la plantilla, inclòs el personal de les aules, e l
personal docent d’ocupació, d’educació, perdó, que no en
disposava. Existeixen polsadors antipànic a les tutories de les
llars. També es varen adquirir bandes de material tèxtil com a
mètode de contenció i immobilització no tan agressiu per al
menor, i s’ha format una coordinadora d’Es Pinaret com a
formadora oficial en aquesta tècnica de subjecció.

Quant a seguretat passiva, la Instrucció 1/2020 de la
gerent, que és una revisió i actualització  de la Instrucció
2/2017, -aquestes instruccions periòdicament es van
actualitzant i  revisant-, aquesta instrucció estableix el
procediment per al correcte desenvolupament de les accions
que garanteixin la seguretat de totes les persones dins els
centres d’internament. Les mesures de seguretat passives
comprenen directrius sobre: moviments amb els menors dins
la llar i durant les activitats, visualització i control de grup,
actuació en cas de protocol de suïcidi, inventari i control dels
materials a les llars  i  als tallers, registres i escorcolls,
prevenció i intervenció del personal de seguretat, operativa de
seguretat, actuació del personal educatiu a la llar de separació
de grup, etc. I es procedeix gradualment a substituir a totes les
llars el material que pugui ser objecte d’actes de vandalisme
o que pugui ser utilitzat per a autolisi per material de major
seguretat; per exemple, substituir els vidres de les finestres
per material plàstic o canviar els plafons de llum per altres
més antivandàlics; també mirar que els endolls i els polsadors
no siguin desmuntables, que era una de les coses que ens deien
els directors d’Es Pinaret que feien els al·lots.
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S’ha millorat i ampliat el sistema de videovigilància d’Es
Pinaret, que engloba tant la vigilància del perímetre com
l’interior del centres i de les llars, menys les habitacions dels
menors, pròpiament per una qüestió de privacitat; només les
habitacions de la llar Gregal, que són de protocol de suïcidi,
sí permeten tenir càmeres. S’ha passat de 16 càmeres a 63. 

S’han distribuït matalassos, coixins i parament de llit,
llençols i flassades, ignífugs a tots els centres. S’han revisat
els plans d’emergència d’Es Pinaret, s’han actualitzat i s’han
realitzat simulacres d’incendi als centres Es Pinaret i Es
Fusteret sota la supervisió de l’empresa de prevenció de riscs
laborals.

Es va procedir a la compra d’un aparell desfibril·lador per
a cada centre, Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol, i s’ha
format el personal per tal d’utilitzar-lo, i periòdicament, tant
en això com en els plans d’emergència, es fan programes de
formació de refresc.

Construcció i obertura de nous centres. El 2017 es va
procedir, mitjançant un conveni amb l’IBAVI, a l’obertura de
dos pisos per executar les mesures de convivència amb una
capacitat de 8 places, amb la corresponent dotació de personal
i equipament. S’acaba el nou recinte d’Es Pinaret per a 32
places més. I s’han recuperat part de les instal·lacions, on
abans hi havia la Direcció General de Funció Pública, per
destinar-les a aules docents de l’institut i el (...), i també per
a aules de formació per al personal de la fundació i despatxos
de gerència, que nosaltres ara som a un prefabricat. A més a
més, s’ha habilitat la tercera planta d’Es Mussol per fer una
sala de reunions per a educadors i una sala polivalent
d’activitats amb els menors. S’ha remodelat la cuina d’Es
Pinaret i s’ha construït una sala per a descans d’educadors en
el centre Es Pinaret.

Quant a serveis mèdics, s’ha licitat el servei del facultatiu
mèdic que atén en primera instància, primeres valoracions i
urgències, els menors interns en el centre. S’han augmentat
les hores licitades per a atenció a Es Pinaret, i s’ha inclòs
atenció a Es Fusteret i a Es Mussol. Es contracten els serveis
d’un auxiliar de clínica per a Es Fusteret i Es Mussol, que
abans no en tenien, l’havien de compartir amb Es Pinaret i...,
bé, sempre anaven un poc mancats. Es manté el conveni amb
l’ib-salut per a l’assistència mèdica dels menors a través del
centre de salut de la xarxa pública.

Quant a formació als treballadors, s’han establert plans
estratègics de formació que defineixen per a cada període les
distintes modalitats de formació dins la fundació, així com les
línies estratègiques prioritàries. Per al període 2019-2021,
aquestes línies estratègiques de formació són: la implantació
del PEC, del projecte educatiu de centre; intervenció en
trauma, això és una demanda també dels psicòlegs de centres
i de programes; i eines d’intervenció i d’avaluació del risc de
la reincidència. Anualment des del 2016, amb la participació
dels treballadors, s’elabora el Pla anual de formació el qual
recull els cursos concrets que s’oferiran a la FISE. Cursos
realitzats des del 2016 al 2019, organitzats exclusivament per
la FISE per als seus treballadors han estat 87 accions

formatives, 1.003 hores, 1.262 treballadors formats; aquests
exclusivament són de la FISE, independentment que els
nostres treballadors poguessin anar a cursos organitzats per la
direcció general o la conselleria. 

S’ha signat conveni amb la Universitat de Santiago de
Compostela per desenvolupar de forma conjunta una eina de
valoració de risc de trencament; no existeix a nivell nacional
ni internacional cap eina de valoració en aquest tema;
d’aconseguir resultats permetria realitzar intervencions
preventives més precises amb els menors. 

I ara em pos a la seva disposició per a les preguntes que
vulguin fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, si ho consideren
oportú, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions, si escau. Per aquest
motiu es demana si volen la suspensió o podem continuar.
Podem continuar?

La Sra. Tur, directora de la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Va bé a tothom? Deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, si li pareix..., si vos pareix a tots... deu
minuts, deu minuts?

Deu minuts, president, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, continuam a menys quart, si us sembla bé.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. La Sra. Josefina Tur i Marí pot contestar de
manera global totes les preguntes o observacions formulades,
o bé contestar individualment després de cada intervenció de
cada portaveu. Com s’estima més fer-ho?

LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

Contestaré de manera global.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo sí que li demanaria a la
Mesa que, si no vaig errada, jo ara tenc una intervenció de deu
minuts, i després torn tenir una intervenció de cinc, són deu i
cinc, quan em falti un minut d’aquests deu minuts per favor
m’avisin. Moltes gràcies, Sr. President.

Sra. Tur, l’hem escoltada molt atentament, jo li faré tota
una sèrie de preguntes, faré alguna apreciació de les seves
afirmacions que vostè ha fet aquí avui horabaixa i li faré tot
una sèrie de preguntes que li demanaria, per favor, que
després, quan vostè globalment ens contesti a tots, em vulgui
contestar. Algunes d’elles ja les hem fetes per escrit i com
que tampoc ens les han contestades, esper que vostè, que la
tenc aquí davant, ho faci.

La primera de les preguntes que li vull demanar és si vostè
creu que és necessària una comissió d’investigació sobre els
menors explotats sexualment a les Illes Balears, i amb aquests
menors em referesc als menors tutelats i no només tutelats,
també als menors que tenen mesures judicials, perquè, segons
la Sra. Fina Santiago, en aquests moments hi ha quatre nines
detectades que han tengut casos d’explotació sexual. Per tant,
li deman si vostè considera..., -la Sra. Santiago sabem que sí,
ens ho va dir aquí, en compareixença del dia 28 de gener, que
ella considerava que era necessària-, per tant, jo li deman a
vostè si vostè també ho creu o no. Moltes gràcies.

Després, la veritat és que no entraré a totes les seves
mitges veritats i les falsedats que vostè ha dit al principi, jo
supòs que quan no tenen justificació d’allò fet durant cinc
anys, o els resultats no acompanyen la feina que vostè ha dit
que ha fet, doncs el que han de fer és tirar de mentides del que
es varen trobar i d’altres. Per tant, com ja li vaig dir a la Sra.
Santiago l’altre dia, pos en quarantena tot el que vengui
d’aquesta conselleria, per tant, no perdré ni un segon en
qualque afirmació fins i to t greu, que l’hauria de provar i
sabem cert i segur que és una falsedat absoluta, no hi entraré.

Vostè ens ha comentat tota una sèrie de tallers, de
programes, també el tema de l’educador tutor i d’altres, que
són programes que ja existien a la legislatura anterior, quan
vostè va arribar, vostè ho ha posat en valor i estic contenta que
ho posi en valor, però, com que ja existien, el que ha fet ha
estat continuar la feina.

Vostè ha parlat de les plantilles i quan vostè parla de les
plantilles diu que han augmentat, però el que no ha dit és que
la fluctuació de personal és molt major ara, que hi ha moltes
més baixes i que hi ha molt poca gent que aguanti a la direcció
de la Fundació S’Estel. A nosaltres ens havien dit, jo no som
una persona que faci molt de cas del que em diuen, crec més
en el que veig i en el que em diuen directament les persones,

però és vera que m’havien dit que vostè era una persona prou
inaccessible, que era molt difícil poder parlar amb vostè, que
li agradava molt estar tancada al despatx, que era una persona
de molt de mando y ordeno i amb una molt poca sensibilitat.
I la veritat és que he de dir que crec que ho ha demostrat aquí
avui horabaixa.

Jo li demanaria a vostè com se sent tenint l’honor -tenint
l’honor-, es pot posar aquesta medalla, de ser la directora de
la Fundació S’Estel que ha tengut el pitjor informe del
Defensor del Poble durant tota la història del Defensor del
Poble. He de dir, Sra. Tur, que el Defensor del Poble va dir
que els centres d’Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol eren dels
més conflictius de tota Espanya. Jo li vaig demanar a la Sra.
Santiago el mes de setembre i ella em va dir que no estava
molt d’acord amb les dades que havien donat i amb el sistema
d’estudi que feia el Sr. Francisco Fernández Marugán, però sí
que és cert que, jo , és clar, evidentment què vaig fer? Vaig
demanar totes les fugues, els no-retorns, les agressions, les
sortides no autoritzades a vostès directament, i li he de dir que
si l’informe del Defensor del Poble deia que hi havia hagut 15
fugues l’any 2018, perquè parl de l’informe de l’any 2018,
deia que havia tengut 15 fugues a l’any 2018, vostès me’n
varen reconèixer 14, vull dir que s’ha equivocat d’una. I si el
Sr. Marugán deia que hi havia 58 no-retorns a Es Fusteret, Es
Pinaret i Es Mussol a l’any 2018, doncs va encertar, perquè hi
havia haguts, segons vostès, 58 no-retorns; és a dir, el 12% de
tot l’Estat. 52 autolesions de menors, un 11,47% de tot
l’Estat; 184 agressions, 184 agressions als educadors dels
centres. I la veritat, ens preocupa i ens preocupa molt.

Miri, dia 19 de febrer hi va haver un motí de 2 menors que
varen pujar a una teulada i varen agredir els vigilants i la Sra.
Santiago deia que era una cosa molt normal, que els vigilants
pugessin damunt la teulada i que tiressin teulades als
educadors i que els agredissin, un d’ells va haver de menester
ajuda sanitària, assistència sanitària.

Després també dia 22 de maig de l’any 2019, es varen
escapolir sortint per les teulades, una vegada més, sortint per
les teulades un any després, 3 joves menors i aquesta fuga va
durar 8  dies, i varen deixar ferit, una altra vegada, un
treballador, repetesc, dia 22 de maig.

Això són les seves xifres, vull dir vostè pot dir el que ha
fet, però al final a vostè l’hem de jutjar pels resultats i la
veritat és que els seus resultats, Sra. Tur, han estat molt, molt
deficients.

Jo li demanaria, a part dels cursos de formació que vostè
ens ha dit, quina formació específica ha fet als nins que són
captadors. Sabem que hi ha un programa, un programa que ja
fa temps que existeix, que és el programa Atura’t, però volem
saber quina formació específica més donen a aquests nins.
Volem saber a aquestes 4 nines que vostè té a Es Fusteret, que,
segons la Sra. Santiago, han estat víctimes d’explotació sexual,
a veure quins cursos específics, millor dit, quins programes
per a les víctimes els han donat. Vostè sap que moltes vegades
estan sotmeses pels mateixos que els donen afecte. Per tant,
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volem saber quins són aquests programes per a les víctimes
(...) que vostès han fet.

Vostè ens ha parlat de les mesures de seguretat, però com
jo li  deia ara, almanco per les teulades s’ha escapolit molta
gent, ja sabem que ara acaben un centre i d’altres, tot això ja
ho sabem, però voldria saber quines són les mesures de
seguretat que fan comptes posar en marxa, perquè les que han
posat no han resultat massa efectives. I li demanaria, per favor,
si pot ser, que ens parli d’allò fet per vostè, perquè del fet per
la resta, la veritat, no ens interessa.

Ens interessa molt saber quins programes terapèutics ha
posat en marxa, com li deia, no només per a les víctimes
d’explotació sexual, d’ESI, sinó també programes terapèutics
per als captadors i programes terapèutics de diferent tipologia
dels interns dels centres que vostès tenen, Es Pinaret, Es
Fusteret i Es Mussol. Voldríem saber si vostès tenen detectats
que hi hagi més potencials  captadors dins el centre d’Es
Fusteret.

Voldríem saber..., la Sra. Santiago l’altre dia deia que hi
havia 30 víctimes potencials a Mallorca, quantes d’aquestes
víctimes potencials són a Es Fusteret, per exemple, o que
vostès en tenguin coneixement?

Vostès, no fa molt, fa aproximadament 3 setmanes, fa un
mes, es va presentar un decret pel tema de les mesures per
regular..., per a la regulació de les mesures judicials, per als
centres que tenen mesures judicials, m’agradaria que ens ho
desenvolupés una mica, perquè a nosaltres ens estranya que
aquest decret s’hagi torbat tres anys, la Sra. Consellera, quan
el va presentar va dir que s’havien torbat tres anys a fer aquest
decret. Nosaltres hem demanat l’expedient i li he de dir que
nosaltres hem demanat totes aquelles denúncies que ha posat
Es Fusteret a la Fiscalia, no ens les han donades. No importa
em donin còpia de la denúncia, hem demanat saber el nombre
de denúncies que han posat, i per què les han posat? Quin tipus
de denúncia han posat a la Fiscalia a Es Fusteret, Es Pinaret i
Es Mussol. Vostè abans ha fet una acusació molt greu i ha dit
que els no-retorns no es denunciaven i és una fal-se-dat, és una
falsedat, exactament és una mentida, però bé.

Jo li deman a vostè quantes denúncies també han posat a
policia, volem saber quantes denúncies ha posat a policia.

Volem saber si vostè ha participat en unes reunions, que en
teoria havia de fer la Direcció General d’Infància i
Adolescència, de coordinació amb altres centres, amb centres
tutelats i vull saber si vostè ha participat a reunions de
coordinació. Vull que vostè em digui quantes vegades en
reunions de coordinació a l’any 2015, 2016, 2017, 2018 i
2019 s’ha reunit en reunions específiques per parlar dels nins
amb mesures judicials, amb la Fiscalia, amb el Defensor de
l’Oficina del Menor, el que ara és l’Oficina de la Infància i
Adolescència, sí perquè abans era dels Drets del Menor i ara
ho han canviat, i evidentment, amb policia, la Fiscalia i
l’oficina. Vull saber què han tret en net, perquè no en tenc
prou que es reuneixi, vull dir, que vostè em digui que s’han
reunit vuit vegades, com ens deia l’altre dia la Sra.

Consellera... -em queda un minut, gràcies, president-, la Sra.
Consellera em deia l’altre dia que de la Mesa de coordinació,
que va dir la Sra. Margalida Puigserver el 2017, en el Consell
Insular de Mallorca que es reunien de manera bimensual, ha
resultat que no era vera, que també era una mentida, pel que es
veu s’han reunit des de l’any 2017, just 8 vegades de manera
tècnica, es reunien els tècnics. Jo li deman a vostè: vostè no
es va asseure mai? Va tenir cap reunió?

Sabem perfectament que estan totalment comunicats, ho
sabem per la mateixa consellera Fina Santiago, ens va dir que
estaven comunicats els nins de mesures judicials i els nins
tutelats. A més, desgraciadament, ens va dir la Sra. Consellera,
i nosaltres això sabem que és cert, moltes vegades,
desgraciadament, els nins o les nines que han tengut mesures,
que han estat tutelats, després passen a ser internes a Es
Fusteret o a Es Pinaret, però estan totalment intercomunicats,
i nosaltres creiem molt necessari que vostè, com a directora
de la Fundació S’Estel, hagi participat en aquestes reunions, no
entendríem que no fos així. Esper que vostè després m’ho
expliqui, perquè vostè sap perfectament que si tenen sis nins
com a captadors de nines tutelades, només faltaria que vostè
no hi hagués participat!

Crec que li he fet tota una sèrie de preguntes i li agrairia,
com que jo tenc molt poc temps i vostè en té molt, que em
contestàs el que li he demanat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té  la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Tur, per
comparèixer avui aquí i per explicar tota la feina que fan des
de la fundació. La veritat és que portem tot un mes amb
compareixences, amb preguntes, amb interpel·lacions, i la
setmana vinent hi ha una moció, i ha sortit quasi tota la
informació ja que havia de sortir. Per tant, seré molt breu i li
faré tres preguntes molt concretes, d’acord?

Quan ha parlat vostè de l’increment de la dotació de la
plantilla, ha fet menció que a tots els centres s’ha incrementat
la ràtio de professionals per menors en uns 2, 3, en un per llar,
que són dos personals educatius, s i ho he entès bé, tres el
matí, tres l’horabaixa i un a la nit. Ens pot explicar què suposa
i per quin motiu es va implementar?

Després,... la següent pregunta és simplement a veure si
em pot ratificar unes dades que vostè ha donat de reforç de
personal de seguretat, de les hores de seguretat concertades
de vigilància, ha dit que en el passat n’hi havia unes 40.000 i
ara, si ho he entès bé, són unes 80. A veure si em pot per favor
només confirmar aquestes dades.
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I després, com ja he dit abans, a diferents compareixences
i intervencions que ha pogut fer la consellera, les dades dels
no-retorns ens mostren una pràctica delicada amb la qual
lluitar. Entenem que es produeixen sempre durant una sortida
autoritzada, depenent del procés i de la mesura del menor. Que
ens podria dir quantes sortides autoritzades es donen en un any
i quin percentatge acaben en un no-retorn del menor?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo també li demanaré, i  sap que jo
m’estenc prou, que, per favor, m’aviseu en faltar dos minuts,
tot i que faré una segona intervenció per matisar, però donat
que la compareixent, la directora gerent de la Fundació Institut
S’Estel, farà una resposta conjunta i pot donar moltíssima
informació, és difícil, per l’experiència que hi ha d’altres
compareixences, que tenguem totes les respostes, tenir el
major espai d’això. 

Ho dic sobretot perquè aquesta comissió, per majoria, per
immensa majoria, va demanar la compareixença de dos alts
càrrecs, atès que grups parlamentaris que havien demanat una
comissió d’investigació no ha pogut ser; per tant vàrem donar
suport a la compareixença d’aquests alts càrrecs. Per tant, no
entenia tampoc molt bé que vengués vostè aquí, i supòs que la
directora també, a contar el que s’ha fet, perquè lògicament
l’objecte que nosaltres preteníem com a grup parlamentari és
que vostè  vengués aquí a contar què ha passat amb tot allò
vinculat als fets d’explotació i abusos, on un dels menors ha
tengut..., un adult ja del centre ha tengut una vinculació i que
està sota investigació, a part d’altres coses del funcionament
concret del que suposa la protecció i sobretot les mesures
judicials dels nostres menors.

Miri, he hagut de prendre nota, i per això he demanat a la
presidència que em deixàs uns minuts, perquè com que al
portal web de la CAIB, Sra. Tur, aquest govern ja suma
manques de transparència..., no dic que oculti, és que no fa la
feina perquè tenguem la transparència; és vera que els grups
parlamentaris poden demanar informació, però és que
qualsevol ciutadà ha de poder saber què ha fet vostè en el 2019
i què farà en el 2020, però és que no tenim ni el Pla d’actuació
del 2019, ni del 2020, tenim el del 2018, i cap memòria. Per
tant, hem perdut... no és que haguem perdut el temps, és molt
interessant, però hem hagut d’anar a veure els centres, hem
hagut d’escoltar totes les seves actuacions de millora, i en
comparació amb un historicisme amb el que hi havia abans.

A mi m’hagués agradat, no, jo reclam que vostè a la segona
intervenció ens valori, en tota aquesta historicitat que ha fet en
comparació amb la legislatura d’un altre equip de govern, què
és el que considera vostè que no ha fet bé, o almanco el que

troba que ha de millorar, amb un altre llenguatge i amb un
temps verbal diferent perquè ens aclarirà prou. Insistesc, això
no és una comissió d’investigació, però ens permetrà orientar
les nostres mesures de control cap endavant.

Vostè va ser nomenada l’agost del 2015, i ha fet un paquet
de mesures de modificació d’unes mancances que va detectar
i que ha posat en marxa des del setembre del 2015 a 1 de març
del 2020, si és que ha tengut temps de signar actuacions, per
tant, em fixaré prou en tot el que suposa la seva gestió, que és
on han ocorregut situacions prou lamentables i que hi ha
responsabilitat política, nosaltres consideram que sí, en part,
però que hi ha una responsabilitat i que els delinqüents són els
que l’han provocada i, evidentment, no estan dins els centres
que vostè gestiona. No obstant això, els protocols, els
programes, la definició, els recursos, les ordres, la gestió del
personal i les mesures de canalitzar les demandes del comitè
d’empresa sí que pertoquen a una directora gerent, a una
directora general o a un conseller, o a la presidenta de la
comunitat autònoma, que són, entre altres coses, els que
nomenen els alts càrrecs.

Jo li demanaria que ens expliqui, entre altres coses, i faré
un poquet més de via ja, per exemple el motiu del canvi del
director d’Es Pinaret durant el 2019.

Li demanaria també si vostè  valora que els programes i
protocols, des de la seva gestió en aquests quatre anys, han
fallat, alguns, o són suficients. El director de l’OBIA deia que
no són suficients, no esmentava que havien fallat però que no
són suficients, paraules textuals, no les vull canviar. I vull
manifestar, i que quedi palès aquí, i ja ho he dit altres vegades,
el reconeixement de la professionalitat i vocació que el meu
grup parlamentari té, com ha comprovat, no només amb la
visita als tres centres que hem fet, sinó amb la informació que
ens van reportar i amb la interacció que vàrem tenir amb ells;
la gran majoria, la immensa majoria, no puc qualificar quan hi
ha hagut altres educadors, ja dic, que han comès certes
actuacions contràries al que ha de ser el treball d’un educador,
i sobretot que pretengui el treball amb menors.

Vostè ha fet un increment pressupostari de 0,5% respecte
de l’any passat, vull saber si això..., un 0,5%, pel que he
calculat, té un pressupost d’11.200.000 euros, i tenia l’any
passat 11.144.000; li vull demanar si aquest 0,5%, per calcular
0,49, ho troba vostè adient i suficient per a totes les mesures
que se suposa que ha de posar en marxa immediatament arran
del que ha passat, si és que considera que és suficient.

La consellera ha manifestat tres coses importants, n’ha
manifestades moltes, però va manifestar que si nosaltres
volem, cit textualment: “si vostès volen fer una comissió
d’investigació d’aquest tema, que podria ser absolutament
interessant, endavant”, manifestació de la consellera. Ve a
col·lació un poc de la pregunta que li ha fet el grup
parlamentari que m’ha precedit. Però va dir més: “no somos
ingenuos, sabem... -ho traduesc perquè és el que va esmentar
el diari en castellà- no som ingenus, sabem que aquestes coses
poden ocórrer”, o “no tenim garanties que no torni passar”.
Quant a la vinculació dels menors que estan en règim de tutela
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o de protecció , de protecció o tutela no, que són els
conceptes que maneja una altra administració, però, sota la
seva responsabilitat, del seu equip, digui’m vostè la seguretat
sobre aquestes afirmacions.

Jo vull conèixer les fugues i que m’expliqui els casos de
les fugues que s’han produït, fugues, no no-retorns, fugues, del
setembre del 2015, que vostè n’és responsable, a dia 16 de
gener del 2020.

M’agradaria saber si vostè està d’acord amb què no són
correctes les dades que tota una oficina del Defensor del
Poble, amb tota la infraestructura que té, quan manifesten que
no són correctes les dades, i si considera que haurien de tenir
qualque tipus d’interacció entre vostès, perquè lògicament el
Defensor del..., que té un canal i una compareixença en el
Congrés dels Diputats, ens pugui dir, i pública, pugui aclarir
les dades que vostès consideren que no són correctes.

Pas al tema dels treballadors. Miri, el Comitè d’Empresa
del 2018 denunciava una relació de llocs de treball on hi havia
el 20% d’auxiliars de tècnics d’educació es trobava al 40%.
Vull que em digui en quina xifra estam ara i si vostè  va
proposar mesures arran del Comitè d’Empresa que és membre
del Consell Rector de l’Institut.

Vull la seva valoració, disculpi l’imperatiu, però faré més
via, la seva valoració sobre la consideració que donen els
mateixos treballadors i els mateixos educadors, és a dir,
l’àmbit de Comitè d’Empresa, però també els educadors, amb
qui ens hem entrevistat, i els coordinadors sobre que es
considera que s’abusa de la figura de l’auxiliar tècnic educador
per substituir en segons quin casos fins les baixes d’educadors
o dels perfils que pertoquen a la RLT.

Dos minuts, no em bastarà. Perfecte, gràcies, president. 

Ens conti, per favor, les mesures que ha pres en temes de
suport als treballadors quan han tengut agressions per part dels
residents. 

La valoració que fan també els educadors a l’escassa
experiència del personal que s’incorpora nou, tot i la titulació
escassa experiència, i exigeixin que siguin perfils de major
experiència i de major capacitat de formació.

El meu grup parlamentari fa ver una esmena al pressupost
l’any passat, a legislatura anterior, i va ser acceptada sobre
iniciatives cap a la millora d’intervenció terapèutica. Voldria
saber si vostè, arran d’aquesta dotació pressupostària que es
degué modificar en el pressupost, va dur a terme els
programes i serveis o el centre terapèutic que es demanava en
aquell moment.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Posa centre terapèutic, sí, per ventura és intervenció
terapèutica, perdoni, em contesti sobre el tema dels
programes o serveis terapèutics que s’han posat en marxa
arran del pressupost de l’any passat.

Miri, m’agradaria que ens contestés sobre Es Pinaret, la
fase 2, la fase 1 sí que estarà acabada en uns mesos, quan té
previst la fase 2, ateses les situacions que es poden donar de
saturació o de millora? Perquè, en tot cas, el que sí hem
observat, directora, és la situació  lamentable, tot i les
millores, en què es troba Es Pinaret, és per tancar-ho. El dia
que hi vagi la Sexta a fer un reportatge del que hi ha a dins,
evidentment és per tancar-lo. Per tant, la segona fase és
imprescindible, que doni el total de les places més les que es
recomanen per l’índex de població que tenim d’increment. És
immediat, no és suficient el manteniment, directora, i tot el
que vostè ens ha esmentat aquí és que, a més a més, sigui
immediat el manteniment. I vaig traslladar al gabinet de la
consellera que hi havia necessitats que els mateixos
treballadors suportaven com a unes assecadores, etc. 

Ja acab, president, no em donarà temps, deix, però, el més
important envers el tema dels treballadors per a després. 

Volia conèixer també els protocols que tenen vostès de
coordinació amb l’IMAS quan es tracta d’una vinculació que
de vegades hi ha entre menors que han estat amb mesures
judicials i també llavors passen a temes de tutela. Si tenen
qualque línia de coordinació, de comunicació en tema
d’informació d’expedients.

Llavors faré -supòs que em pas ja de temps- llavors faré
més preguntes.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. A mi em sap greu
que la Sra. Durán s’hagi agafat segons quines afirmacions de
segons quina manera. Jo entenc que un per fer una avaluació de
com va trobar les coses i com estan a dia d’avui evidentment
han de contar com se les va trobar i no ho veig tan greu com
tal vegada ho pot veure la diputada, Sra. Durán, respecte de
quines qüestions.

Jo li demanaria si ens pot puntualitzar, perquè parlam de
fugues, parlam de no-retorns, parlam de sortides no
autoritzades, és a dir, de què parlam exactament quan parlam
de fugues? És a dir, ho dic perquè segurament hi ha gent que
vengui de l’àmbit social que pot entendre molt bé què és una
fuga, que és un no-retorn, però la immensa majoria de mortals,
i especialment, atès que hi ha els mitjans de comunicació, hem
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d’explicar exactament de què parlam quan parlam d’un fuga, si
és una fuga d’un jove o d’una jove que ha sortit i no ha tornat
o bé si és que ha partit per damunt les teulades perquè hi ha
hagut, no ho sé,  un episodi que no he acabat d’entendre molt
bé. Per tant, exactament de què parlam quan parlam de fugues?
Quin tipus hi ha? 

I especialment, quan parlam de sortides no autoritzades
entenem que sempre parlam de joves amb qualque mesura
judicial, per tant, si és en règim tancat, dic jo que sortides no
autoritzades no n’hi deu haver..., o no se’n deuen produir o si
se’n produeixen, en quin àmbit es produeixen? Si m’ho pot
especificar.

Abans la Sra. Durán es referia a una falsedat que vostè ha
dit, que a mi m’ha semblat que vostè citava un informe que
entenc, o no sé si he entès bé, no sé si és un informe polític,
que deia que les fugues no es comunicaven ni a la Fiscalia ni
a la policia. Per tant, jo li deman, qui és que diu això? És a dir,
qui és que ho diu? On ho diu? A qui ho diu? I, amb quina data
ho diu? Si pot ser, ho dic perquè entenc que no és una
valoració de caràcter polític, sinó que vostè deu tenir tota una
sèrie diguem de proves i que s’ha referit a un informe. 

També s’ha referit en aquest mateix informe, o a un altre,
no sé si era el mateix, on deia que hi havia un alt índex de
consum de substàncies estupefaents. Aleshores, no tenc clar
exactament a què es referia, si es referia dins els centres o
exactament on es produïa aquesta situació, si hi havia un
coneixement per part dels equips directius o per part dels
equips tècnics i si això es permetia o no es permetia i com
està el tema a dia d’avui. 

També comentava vostè que quan va arribar hi havia greus
deficiències en temes de seguretat, fins i tot amb una porta
d’incendis que estava barrada, la qual cosa em sembla prou
greu. Aleshores, si em podria dir si davant aquestes
deficiències de seguretat això s’havia comunicat prèviament,
d’una manera formal em referesc, és a dir, no de paraula sinó
formalment, que existien aquestes greus deficiències quant a
la seguretat, i també en quina data s’havia fet, si va ser anterior
a l’any 2015 o va ser en data posterior. 

M’ha semblat entendre que Es Pinaret no tenia ni llicència
d’activitats. Si m’ho podria explicar, és a dir, perquè m’és mal
de creure que un centre que deu fer trenta anys que està en
marxa o  quaranta, no ho sé, molts, no tengués ni tan sols
llicència d’activitat, que és el que l’administració demana a
qualsevol mortal quan ha d’obrir  un..., qualsevol tipus de
negoci o d’establiment, és a dir, que no obri si no té la
llicència d’activitat. Per tant, em semblaria molt fort.

Abans també parlava d’unes 1.300 hores a través de FISE,
de formació específica de treballadors. M’agradaria si ens
pogués explicar un poc més detingudament aquesta formació
en quins termes s’ha produït i especialment com s’ha
planificada, perquè una de les qüestions que més s’han posat
en entredit precisament és la manca de qualificació del
personal que està fent feina a la Fundació S’Estel, per tant,
també un poc atenent al perfil dels joves amb els quals es

treballa, que es un perfil prou complicat, evidentment, sinó
entre d’altres coses tampoc no serien, no tendrien una mesura
judicial, per tant, aquesta formació específica que s’ha fet, que
s’ha planificat, a què respon i com s’ha planificat?

Parlava també d’un tipus de teràpia concreta que hi ha per
a agressors sexuals. Entenem que per a víctimes d’agressions
sexuals també n’hi deu haver, i si podria explicar exactament
en què..., no en què consisteix, però tal vegada sí en quins
termes es fa.

Després, bé, crec que un dels casos que va ser, és a dir,
que, a més, la consellera en va parlar i que tal volta cridaren
més l’atenció i causaren més aldarull, va ser el fet que es va
comunicar públicament que s’havien produït tota una sèrie de
conductes que no eren apropiades, és a dir, no delictives, però
no apropiades, i crec que la resposta per part de la Fundació va
ser fulminant. Jo li agradaria, per favor, si em pot dir si
anteriorment vostès tenen constància que s’haguessin produït
situacions semblants, que entenc que sí, i com o de quina
manera va respondre la fundació respecte d’això, crec que a
l’any 2014 hi va haver un cas que fins i tot va tenir una certa
transcendència pública, però no record molt bé com va acabar. 

No sé com vaig de temps?

LA SRA. PRESIDENTA:

Du sis minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Duc sis minuts. D’acord, jo crec que, de moment, si em
pot contestar totes aquestes qüestions em donaria per satisfet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero advertir
a la presidencia y a la mesa de esta comisión mi
disconformidad con lo que ya viene convirtiéndose en
costumbre y que consiste en agrupar dos comparecencias en
una misa sesión de esta comisión. No parece muy productivo
mantener sesiones que duran hasta seis horas, como mínimo,
con el consiguiente perjuicio que ello ocasiona al
funcionamiento normal de este Parlamento, entre otras cosas,
porque impide la celebración de la sesión de la Comisión de
Educación, que está prevista a continuación de esta.

 



276 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 17 / 5 de març de 2020 

Desconocemos el motivo por el que se acumulan dos
comparecencias en una misa sesión y, en cualquier caso,
solicito que en futuras ocasiones se limite a una
comparecencia por sesión, dada la duración prevista de este
tipo de iniciativas.

Sra. Tur, buenas tardes. En primer lugar quisiera informarle
que nuestro Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares
solicitó a este Parlamento la constitución de una comisión de
investigación, que fue vetada por los grupos que sustentan el
Gobierno balear, por lo que no ha podido ser en el seno de esa
comisión no permanente, sino en esta Comisión de Asuntos
Sociales, donde los diputados nos vemos obligados a
desarrollar nuestra labor de control al Gobierno y a los
servicios implicados en el internamiento de menores. Nos
gustaría poder avanzar en esta comisión en otros asuntos que
también requieren de nuestra iniciativa,  pe ro
desgraciadamente, pues gracias a los grupos que sustentan el
Gobierno al que usted pertenece, tenemos que dedicar estas
horas a la labor que se debería estar haciendo en una comisión
de investigación.

En cualquier caso, usted es directora de la Fundación
S’Estel desde el año 2015, si no tengo mal entendido, por lo
que entendemos que ha sido bajo su cargo que se han
producido los hechos que afectan a cinco trabajadoras de los
centros que usted gestiona, consistentes en conductas
sexuales inapropiadas con los menores. Son cinco
trabajadores, pero son cuatro trabajadoras y un trabajador.
Bien, pues, usted nos ha comentado que se han implementado
toda una serie de medidas de seguridad que antes no existían,
si bien la consejera de Asuntos Sociales nos ha detallado, en
la Diputación Permanente de esta cámara, que los casos se
detectaron gracias a la denuncia de los propios menores, que
informaron de ello: uno informó a su madre, otros informaron
a otros monitores. Por tanto, si esos menores no hubiesen
informado de la situación que estaban sufriendo, ¿cómo se
habría detectado el abuso que sufrían? ¿De qué mecanismos
disponen para evitar que sean los propios menores los que den
la voz de alarma?

Esto ocurre desde 2016, estamos en 2020, han pasado casi
cuatro años y vemos que son los menores los que tienen que
denunciar lo que están sufriendo, que no se está velando por
ello lo suficiente en ese caso. En 2018 se volvieron a producir
al menos tres casos más, el último una finalización de
contrato, que no se reactivó, ¿puede indicarme la fecha de este
último, porque no sé ni siquiera en qué año, no sé si fue en el
18 o ya en el 19?

La consejera Santiago también nos indicó en su
comparecencia que a finales del 2015 hablaron con todos los
educadores, eso también lo ha comentado aquí en su
intervención, y estos educadores informaron que había habido
permisividad de conductas sexuales y que la dirección y la
consejería estaban informadas. ¿De cuántos casos de
conductas sexuales inapropiadas hablamos que había habido
permisividad, según ustedes? Y ¿en qué consiste esa
permisividad, qué es lo que echaron ustedes en falta, qué
actuaciones no se llevaron a cabo?

Podría explicarme también, si es posible, el protocolo de
actuación que siguen cuando detectan que un niño o una niña
puede estar siendo víctima de explotación sexual, o de
agresiones sexuales. ¿Cuántas denuncias a la Fiscalía han
interpuesto por este motivo, es decir, por detectar que algún
menor ha sido víctima de explotación sexual, desde que usted
dirige la fundación?

No se han denunciado a la Fiscalía todos los casos, en
cualquier caso también, el tema de los trabajadores que han
abusado sexualmente, ¿han denunciado a la Fiscalía todos los
casos de trabajadores que han abusado sexualmente o que han
tenido conductas sexuales inapropiadas? Porque algunos
comentan que no eran hechos delictivos, yo creo que eso lo
tiene que decidir un juez, si algo es delictivo o no. Entonces,
me gustaría saber si esto se ha denunciado a la Fiscalía y si la
Fiscalía ha abierto diligencias informativas o si ha sido
juzgado, o qué trayectoria ha tenido esto.

En cuanto a la coordinación con la consejería desde su
función, me gustaría saber cuáles son las fórmulas de
coordinación que mantiene usted con la consejería; es decir,
cómo articulan la coordinación y la transmisión de
información. Yo no sé si se reúnen ustedes habitualmente, con
técnicos de la consejería o con autoridades de la consejería,
para informar de las incidencias que se suceden en los centros
que usted gestiona.

También quisiera saber qué porcentaje de menores que son
derivados a los centros que usted dirige por decisión judicial,
son menores que provienen de los centros de protección de
menores que gestionan los consejos insulares. Si usted tiene
ese dato, cuántos de los que ingresan en Es Fusteret, en Es
Pinaret o en Es Mussol, provienen ya de centros de
acogimiento o de tutela de los consejos insulares.

Bueno, también sería interesante conocer, en caso de que
usted participe en las mesas de coordinación, que, según la
consejera de Asuntos Sociales, se celebran cada dos meses,
me gustaría que nos indicase ¿qué porcentaje  de menores
tutelados o  acogidos por los consejos insulares, acaban
ingresando en los centros de reforma? O sea, es lo mismo que
preguntaba antes, el porcentaje que están en los del Gobierno
balear que provienen de los consejos insulares y al revés, ¿qué
porcentaje de los que están en los centros de los consejos
insulares acaban en un centro de reforma, o pasan por allí en
algún momento?

Otro dato interesante también sería conocer el número de
menores que hoy por hoy tienen medidas de internamiento en
Baleares y de cuántas plazas dispone el Gobierno balear en sus
centros de reforma. Porque usted en su intervención inicial ha
comentado que se encontró con una sobrepoblación, pues
quisiera conocer en qué situación se encuentra hoy en día ese
parámetro.

Ha dicho usted que antes de que usted se hiciese cargo de
la dirección de la fundación, no se comunicaban ni a la
Fiscalía ni a la policía los no retornos, esto ha sido también
comentado por algún otro diputado, ¿me podría decir de
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cuántos casos de no retornos no comunicados estamos
hablando, si es que hay algún dato sobre eso? Y también me
sumo a la petición de mi compañero del Grupo MÉS por
Mallorca, para que nos indique esa información de dónde
procede y quien se la ofreció.

Por otro lado, y dado que durante su gestión al frente de la
fundación se han producido cinco casos de conductas sexuales
inapropiadas, que sepamos o que nos hayan ustedes
comunicado, ¿podría indicarme qué medidas de control han
implementado en cuanto a la selección de personal? ¿Se está
controlando el perfil de las personas que trabajan con los
menores y las nuevas contrataciones que se realizan? ¿Existe
algún tipo de test psicológico? Yo ya sé, tengo una resolución
suya, que establece una serie de requisitos, entre ellos es no
haber sido condenado por sentencia ferma por cap delicte
contra la llibertat i la dignitat sexuals, pero supongo que
esta gente que tuvo este comportamiento sexual inapropiado,
pues no había estado condenada previamente, si no, no estarían
ahí trabajando, quiero entender. Entonces, bueno, pues me
gustaría..., aunque esto es del 2017, no sé si antes existía, o si
no se preguntaba o no se exigía; pero, en cualquier caso, saber
si, además de que no haya antecedentes penales, tienen ustedes
algún otro tipo de filtro, o un test psicológico, o algún tipo de
medida que pueda, no sé, hacer pensar que esa persona es
idónea para tratar con menores; ya no solamente para prevenir
conductas inapropiadas, sino incluso pues es un tema de
paciencia y de poder... de servir. Yo por ejemplo sería incapaz,
estoy segurísima, y valoro muchísimo el trabajo de estos
profesionales porque creo que debe ser durísimo. Hay que
tener una paciencia y hay que estar hecho de una pasta
especial.

También nos ha comentado que ha habido expertos que se
han reunido con las menores de Es Fusteret. ¿Podría concretar
un poco más a qué tipo de expertos se refiere? ¿Qué tipo de
atención se presta a las víctimas de agresiones sexuales que
están en los centros que usted dirige?

Me he quedado sin tiempo supongo... pues muchas gracias,
luego ya en la segunda intervención veremos si necesito algo
más.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Tur, gràcies per la seva compareixença, vull saludar-la i també
al seu equip, moltes de les qüestions que teníem preparades ja
s’han demanat avui horabaixa, així és que no em repetiré, però
sí que incidiré en algunes qüestions que ens preocupen.

Nosaltres ja vàrem advertir que dient no a la comissió
d’investigació aconseguíem fer una comissió d’investigació
per etapes i tenc la sensació que és el que fem.

Parlaré de diferents àmbits o peces d’aquest puzzle que
són els menors conflictius que depenen de vostès pel que fa
als centres d’Es Pinaret, d’Es Mussol i d’Es Fusteret. 

Pel que fa a... hem fet visites també, hem pogut visitar Es
Pinaret, la veritat -i ho he de dir aquí- ens va sorprendre
gratament el funcionament, com tenen articulades les mesures
de seguretat, l’edifici fa pena, també li ho he de dir, però sí
que crec que els treballadors mereixen un chapeau! i després
li faré preguntes respecte d’aquests.

A Es Mussol vàrem veure que el comportament d’aquests
menors i  també de la manera de funcionar és absolutament
diferent, no hi ha els de seguretat, la porta està oberta, etc., les
finestres també... si volen botar per la finestra o poden fer.
Saben que això té una conseqüència, com és habitual o com és
normal i com és de pensar, però bé, ja vàrem veure que
cadascun té el seu perfil i que té la seva manera de funcionar.
És veritat que les infraestructures pensam que són deplorables
i que el context és important a l’hora de fer allò per la qual
cosa són allà, que seria rehabilitar-los i reinserir-los a la
societat, però bé, em centraré en les preguntes que volia fer.

Tenc entès que almanco a Es Pinaret hi ha dos o tres
educadors per a cada onze interns, no sé si és així. El que ens
diuen també els treballadors és que els torns no es
s’acompleixen perquè han de cobrir baixes, vacances, etc., que
em digui si això, per favor, és així.

Si un educador tot sol no hi pot ser, en el grup de menors
que tenen perquè efectivament són niños malos, diguem-ho
així, i si passa mai que aquests educadors, un tot sol estigui
amb ells.

Llavors també voldria incidir en aquell procés de selecció.
És veritat que hi ha unes proves psicotècniques, però també de
vegades ens han advertit que tal vegada els treballadors són
joves o són vulnerables o no aguanten la pressió que es
necessita aguantar a llocs com aquests amb aquests infants
que... ens varen dir textualment “se la saben llarga”.

Demanaríem, per favor, que ens faci des de la sinceritat
una valoració d’aquest tema i si manca maduresa professional,
perquè pensam que no és només tenir un títol, no és només
voler fer feina, sinó que és aquesta maduresa emocional i
professional que es requereix per fer feina als centres que
vostè dirigeix.

Una altra cosa que pensam que manca, o almanco així ens
ho han traslladat els treballadors, és l’acompanyament als
treballadors nous. Crec que a la darrera compareixença ens
varen dir: “no, no, sí que els acompanyam i estam tot un dia
amb ells”. Un dia amb ells ens pareix un paseo por las nubes,
perdoni que li ho digui; és a dir que pensam que hi ha d’haver
una preparació i en paral·lel anar cap al moment que els puguis
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deixar tot sols o amb altres persones, amb aquest grup de
menors o de nins fins als 18 o 21 anys, com sigui el cas.

M’agradaria dir aquí, perquè crec que és important saber-
ho, el sou que tenen aquests treballadors, perquè moltes
vegades es critica com estan funcionant aquests centres, però
és que, qui vol fer feina amb aquests infants conflictius que tal
vegada... a mi em podria agradar perquè som valenta o porque
me va la marcha o pel que sigui, però és cert que aquesta gent
a més a més cobra un sou que crec que no és..., vull dir, no és
un sou d’un diputat per aclarir-nos, o no és el sou d’un director
general i és un sou que tal vegada no arriba ni... bé, vostè ja
m’entén. Quin seria el sou d’aquests treballadors, si és que ens
ho pot especificar. No sé si entro en intimitats en les que no
hauria d’entrar, supòs que són públics, però més o manco amb
una xifra aproximada em conformaria.

Llavors el tema de la contra transferència, aquestes
relacions inadequades dels monitors amb els menors, ja s’ha
parlat molt d’aquests cinc educadors que varen ser acomiadats,
vull saber si a partir de l’acomiadament d’aquests treballadors
n’hi ha hagut més i en cas que n’hi hagi a partir d’ara si vostès
ens ho faran a saber... ens ho faran a saber? 

No dic a premsa ni a mitjans de comunicació, entenem que
en això no importa fer rodes de premsa per dir n’hem detingut
o n’hem acomiadat cinc, però sí que m’agradaria saber si hi
haurà un canal d’informació amb nosaltres, perquè volem
saber si això serà així o si hem de fer un seguiment d’espies
professionals.

Després, ens han demanat un plus de perillositat, aquests
treballadors demanen un plus de perillositat. Quan em digui el
sou, llavors em dirà si aquest plus de perillositat és possible
o no, perquè n’hi ha que efectivament estan amb persones
conflictives. He de recordar aquí que ho hem sabut..., -ara no
sé si això ho puc dir o no, així que no ho diré-, bé que hi ha un
menor que va matar la mare, em sap greu, ho diré clarament,
que es troba a Es Pinaret, és a dir..., i que no ha mostrat cap
tipus de penediment. Per tant, és a dir, és veritat... que, a més,
crec que va ser reincident perquè el varen tenir en aquestes...
habitacions de contenció, diguem-ho així, aquestes places
d’alta intensitat, crec que en diuen, i m’agradaria saber també
com funcionen: quants de dies hi són en aquestes places d’alta
intensitat, què es fa i com treballen.

Ja li he comentat el tema de les instal·lacions,
efectivament les vàrem visitar, estan obsoletes, Es Pinaret
especialment, jo comprenc que és veritat i ho vàrem veure,
tenen els “daixons” contra incendis, tenen els (...) de seguretat,
tenen els tallers de cuina, vàrem veure tot allò que es fa, però
l’edifici fa moltíssima llàstima. Vàrem veure també, vàrem
poder veure amb el mestre d’obra fins i tot, les obres que es
fan devora, però m’agradaria saber què passarà amb allò que es
desallotja, tendrà una nova cabuda per a algú o quedarà exhaurit
per sempre com va quedar Son Dureta en el seu moment?

Quan es produirà aquest desallotjament? Crec que estava
previst per al juny, però si em pot confirmar que això serà així.

I llavors pel que fa als usuaris, a aquests menors, què fan
per a la reinserció? Nosaltres hi creiem, perquè si no, si les
persones no tenen segones o terceres o quartes oportunitats
no tendria sentit la vida, no? Per tant, pensam que ha de ser
així, que hi ha d’haver una reinserció, una rehabilitació, una
reforma de cara a poder estar en societat i dur una vida millor
de la que han duit, que moltes vegades ja han nascut en
circumstàncies difícils. Per tant, quin és aquest camí que
segueixen per a la reinserció? Una vegada que són majors i han
complit la condemna, perquè al final és una presó de menors,
diguem-ho així, encara que es diguin centres socioeducatius
tenen mesures judicials, com bé s’ha apuntat, quin és
l’acompanyament que es fa a la seva... eixida cap a l’exterior,
si és que es fa.

De quina manera s’involucra les famílies? La directora
d’Es Mussol ens va dir que intentava que les famílies també es
responsabilitzin d’aquests nins encara que sigui per anar al
dentista o per anar... perquè els acompanyin o si han d’anar al
psicòleg que siguin ells els que hi vagin. De quina manera s’hi
involucren i quina és la importància per si han de retornar a
viure amb ells?

Com es tracten les patologies duals? Crec que és un tema
important i una gran mancança d’aquesta societat, persones
que tenen una addicció i a més una malaltia mental, passa amb
els adults i crec que amb els menors també passa. Vostè ha
parlat de trastorns mentals i també de persones que tenien
problemes de drogodependència, a vegades coincideixen els
dos, com bé sap. No sé si hi ha establert un mecanisme per
això.

I llavors ja per acabar, no incidiré en tot això que ja han dit
els meus companys, li faria una pregunta de valoració: vostè
que té quatre anys d’experiència en aquest càrrec i una
experiència anterior, creu en la rehabilitació i la reinserció,
creu que és possible, o no hi ha res a fer? Podria dir, si és que
sí, en quin tant per cent creu que es poden rehabilitar aquests
al·lots?

I després una pregunta també que li faria i que m’agradaria,
com aquestes darreres de valoració, bé, com la resta,
m’agradaria que me les contestàs amb sinceritat: pensa que
amb el pressupost adequat i el personal adequat no hi hauria
abusadors o no hi hauria problemes d’abusos a menors com...,
que és el tema que al final ens ha duit fins aquí? I crec que de
moment ja està.

Gràcies, Sra. Tur. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda a l’equip
i a la Sra. Tur i el meu agraïment per les seves explicacions.
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Jo li he de dir que avui m’estreno en aquesta comissió i li
he de reconèixer que tot el que ha descrit m’ha deixat... no ho
sé, sembla que ha descrit una situació autènticament dantesca,
una situació que, pel que explica, sembla que feia molt de
temps que passava, perquè entenc que açò no..., totes les
instal·lacions, tots els recursos, tot açò no va caure en un any
ni..., és a dir, que açò venia de temps enrere, amb la qual cosa
he tengut la sensació que hi havia zero interès per uns menors
conflictius i amb problemes.

I és que en el fons, i ara em va molt bé aprofitar les
darreres paraules de la Sra. Lina Pons, perquè crec que..., em
va bé perquè jo el que volia fer és una reflexió del tipus de
societat que tenim i cap a on anam; és a dir, jo crec que sí, que
evidentment amb més recursos econòmics, amb més recursos
humans, es podrà oferir un millor servei per atendre aquests
menors amb problemes, però si no atacam l’arrel de fons, el
problema social que tenim, crec que serà molt difícil, per
molts recursos que posem, solucionar aquesta problemàtica
que tenim present.

Em preocupa, em preocupa moltíssim aquesta societat que
construïm, perquè, a més a més, i veient com ha anat tot el
tema d’aquest cas desgraciat dels menors que s’han produït
tant a Mallorca com per desgràcia també a Menorca, veient
com ho han tractat alguns mitjans de comunicació, veient que
ho han tractat algunes formacions polítiques, em preocupa
encara més, en preocupa encara més perquè crec que no
s’entén res, no analitzam així com toca el que vivim, en
realitat. Jo continuu pensant que és un problema social molt
més profund del que sembla, i que al final, crec que, si és que
realment som una societat madura i responsable, ens hi
haurem d’enfrontar i qüestionar-nos moltes coses, com és que
parlam d’una violència estructural, d’un sistema patriarcal amb
una violència estructural. 

Sé que estic divagant una mica... però és que crec que
aquest debat no es pren així com toca, és a dir, evidentment,
per una banda s’ha d’actuar, s’ha d’actuar a través de mitjans,
s’ha d’actuar amb recursos, s’ha d’actuar provant de
solucionar, però si no anem a l’arrel del problema no deixarà
de ser com posar una bena que l’endemà pot tornar a caure.

I sí que m’afegiria a les preguntes del Sr. Ensenyat, que, a
més, sé que és una persona molt vinculada a aquest món, crec
que són molt adients.

I moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bones tardes, president, senyors i senyores diputats i
diputades, en primer lloc, volem donar la benvinguda a la
directora gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel

i a tot el seu equip que l’acompanya, i agrair els aclariments
que s’han fet al llarg d’aquesta intervenció i que vénen a
complementar la compareixença que ja va fer la consellera en
el seu dia en el si de la comissió permanent i tota la resta que
l’han precedida.

En política sempre és important saber d’on venim, i entenc
que des de la Fundació, fruit de la situació greu de manca de
contractació i la situació del centre Es Pinaret que vostè avui
ens ha informat, i amb la qual us vàreu trobar en la legislatura
Bauzá, a partir del 2015 us heu dedicat a invertir en un nou
centre, en la millora de les infraestructures, a incrementar la
plantilla, a revisar els processos educatius, a més també de la
decisió  de la separació a distints centres de víctimes i
agressors que ha generat aquest bot qualitatiu que vostè deia,
amb intervencions especialitzades. I també han actuat amb
contundència quan s’han trobat amb persones treballadores
que han comès conductes inapropiades, ha anat molt més enllà
del que marcava la instrucció i ha optat per l’acomiadament,
per donar un missatge de tolerància zero davant aquestes
conductes, que anteriorment això havia succeït i no s’havia
determinat d’aquesta manera.

Per altra banda, sí que ens preocupa, i hi ha hagut
companys que ja ho han comentar, la importància de reduir el
tema dels no-retorns dels menors. Crec que s’ha demanat la
quantitat, però a mi m’agradaria, i crec que estaria bé per fer
una mica de pedagogia, saber quin és el procediment quan un
menor no retorna que es posa en marxa, i si sempre s’ha seguit
aquest mateix procediment.

Per altra banda, també ens agradaria que ens pogués
informar com és la relació i quin tipus de coordinació es fa
amb el personal de seguretat dins el centre i també des de quan
s’ha dut a terme aquesta coordinació.

I per acabar ens ha explicat com s’estructura la formació
dels professionals des del 2016, ens podria explicar quin tipus
de formació es dóna, i si existeixen..., si havien existit plans
de formació abans d’aquest any.

Moltes gràcies, president, i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Té la paraula ara la Sra.
Josefina Tur sense limitació de temps.

LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Són moltes
preguntes, intentaré contestar-les totes, intentaré englobar-
les. Gràcies.

Bé, comissió d’investigació, que ha sortit moltes vegades.
Puc donar l’opinió del partit; MÉS sempre ha estat a favor de
la comissió d’investigació i aquí ja no dic res pus, hi ha estat
a favor, hi estam a favor, la consellera, per tant nosaltres
ratificam el que ha dit la consellera.

 



280 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 17 / 5 de març de 2020 

Sobre si dic falsedats. A veure, a mi em sap greu però són
coses... Mirau... El problema sempre és del micròfon, això és
el directe... Dia 3 de desembre de 2012 tenim un ofici, bé, un
escrit, del director del centre socioeducatiu Es Pinaret dirigit
a Apol·lònia Socias, gerent de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, 3 de desembre del 2012; aquesta
senyora, Apol·lònia Socias, va ser gerent i després va ser
ascendida a directora general de Menors i Família; li diu...,
extrauré, perquè són quatre fulls, i com que hi ha més
documents tampoc no ens hem de passar tota la intervenció
aquí, ja sé que no tenc límit de temps però no vull abusar. Li
diu a l’escrit: “El present escrit és per posar de manifest la
situació general en què es troba el centre Es Pinaret una
vegada transcorreguts dos mesos de la meva incorporació com
a director. La visió que tenc del centre, transcorregut aquest
temps, és d’un centre amb un conjunt de circumstàncies que
totes juntes em fan preocupar. Cada una d’elles per separat
seria normal, però el cas és que concorren en el temps i
requereixen de certs canvis que requereixen un procés, i per
tant temps, perquè l’equip i l’estructura es puguin anar
adaptant”. 

“Sobre els menors -i aquí ve allò dels no-retorns- es donen
nombroses retards en les tornades de les sortides dels
menors”; això són els no-retorns. Un no retorn és quan un
menor té una sortida autoritzada, qualsevol sortida autoritzada,
és a dir, a un recurs educatiu extern, al metge, a un judici,
compareixença a testificar; sortides... reglamentàries, anava a
dir vacances, que sona molt malament, sortides
reglamentàries... Tot això són sortides programades, en
aquestes sortides se’ls diu: “Bé, tens fins a tal dia”, si és una
sortida programada que li toqui per permís, “tal dia a tal hora
has de tornar”; si és a un recurs formatiu, quan acaben les
classes, idò al cap d’un temps, depèn d’on sigui. Per tant,
saben que cada dia han de tornar a unes hores. Si no tornen hi
ha un procediment que després si de cas explicaré.

Llavors aquest director deia: “Es donen nombrosos retards
en les tornades de les sortides dels menors, les quals no tenen
conseqüència -per al menor, per al procés educatiu- o la tenen
molt feble, i sobretot -llegesc textualment, eh?- no són posats
en coneixement de ningú extern al centre, ni a la direcció
general, ni als jutjats, ni a la Fiscalia, ni a cossos i forces de
seguretat”. És a dir, què ens fa pensar, això? Això és greu, això
és ocultació de dades; i és greu no només perquè..., òbviament
perquè és ocultació de dades a la Fiscalia, en aquell moment,
però, és clar, parlam del 2012.

Aquest escrit parla de moltes més coses, després en
podrem... algunes d’elles, però, clar, aquest escrit, parlant amb
l’exdirector, no va tenir cap resposta per part de la gerent, ni
es va ordenar cap mesura organitzativa que posàs fi a aquesta
situació, ni es va ordenar que el procediment se seguís. Per
tant, tot quedava en mans de la responsabilitat del treballador
en qüestió, del treballador o del director.

Per tant, què ens fa pensar això? No sabem si això només
passava a Es Pinaret o passava als altres centres, no ho sabem.
Òbviament no podem saber quants no-retorns no es varen
comunicar perquè no es registraven, només sabem els que es

varen registrar. Això ens vol dir que no ens podem fiar de les
estadístiques entre el 2011 i el 2015, per una qüestió
simplement de lògica científica. 

Bé, aquest escrit segueix parlant... És clar, perdonau, això
també ho he de dir, el fet que no tengui cap conseqüència
educativa, que és el que ha dit -en aquesta frase tan curta diu
moltes coses, que diu: “no tenen cap conseqüència o la tenen
molt feble”; quan hi ha no-retorns el primer que es fa, si un
menor no ve en el moment i a l’hora que ha de tornar, primer
de tot contactar amb els responsables legals, que són o la
família, si aquell menor estava..., o el tutor legal, o bé si anava
a un recurs educatiu doncs amb el cap d’estudis o el tutor del
centre per veure si..., per què?, què ha passat? Perquè de
vegades...

Seguint, amb els no-retorns el que es fa és, després de
parlar amb la família o amb el tutor legal, es posa en
coneixement del director del centre, perquè això normalment
qui té informació sobre és l’educador que està de torn. Una
vegada que es notifica a direcció del centre, direcció, que és
el responsable de fer la mesura o de prendre la decisió ,
interposa la denúncia a la policia, a la Fiscalia i comunicació
a l’administració competent en matèria de menors, que sol ser
la direcció general. 

En el cas, això és el procediment que existeix ara, que és
un procediment que, bé, el marca la llei normalment, en el cas
que sigui un menor que tengui risc d’explotació sexual, a més
a més aquesta denúncia, que és un trencament de mesura, no
ho oblidem, és un trencament de mesura, doncs, aquesta
denúncia s’ha d’explicitar expressament que aquest menor que
no ha retornat pot ser víctima d’explotació sexual infantil, per
la qual cosa tot l’engranatge es posi..., d’acord. A més a més,
com que és un trencament de mesura del menor aquest menor
no retornat, quan retorna, bé sigui voluntària o acompanyament
policial, se li ha de fer un expedient sancionador, perquè no ha
fet e l que s’havia compromès a fer, perquè les sortides
programades autoritzades és un compromís personal del
menor, per tant, ha de tenir una sanció. Aquestes sancions,
doncs, depèn del que hagi passat en el no-retorn, llavors poden
ser des d’una restricció de sortides o ja òbviament, com que
s’ha comunicat a la Fiscalia, si la Fiscalia té altres
informacions, ja determinarà si hi ha un canvi de mesures.

Què ens diu aquest director? Està avisant a la gerent,
Apol·lònia Socias, que no es recullen tots els no-retorns, que,
a més a més, quan tornen no se’ls aplica una sanció educativa,
una correcció; és com un fill nostre, és que, és clar, si fa una
malifeta i no el corregeixes..., l’obligació del centre hi és per
a això, és un centre socioeducatiu, ha de posar mesures
educatives. No hi va haver cap ordre de la gerent, que després
va ser directora general, per arreglar això. Per tant, ja hem dit,
del 2011 al 2015 no ens podem fiar de les estadístiques.

Ajuntant un poquet el que parlam del Defensor del Poble
i de si les dades i les dades de no-retorns actuals. Miri, 2019,
és a dir, nosaltres del 2016 al 2019, que són de les que ens
fiam perquè nosaltres sí que les recollim totes i a més les
recullen els nostres tècnics, hem baixat d’unes cinquanta..., ara
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parl de memòria, però puc agafar unes 58, crec que eren en el
2016, 58 no-retorns en el 2016 a 30 no-retorns a Es Pinaret
en el 2019. Vol dir que el treball educatius que s’ha fet en el
menor quasi quasi hem reduït un 50% els no-retorns. Però no
és això només, a veure, de què parlam quan parlam de 30 no-
retorns? Quantes sortides diàries tenen els nins? A Es Pinaret,
perquè tenim 60 interns, només a Es Pinaret calculam que són
unes 30 sortides diàries que es produeixen, perquè ja tenim
gent en règim semiobert, això vol dir que si multiplicam per
una regla de tres són unes 8.000 o 8.500 sortides anuals, de
8.500 sortides anuals 30 no han retornat. No vull, no vull
menysprear el nombre de 30, però hem de posar en valor això.

Se segueix fent feina. Gràcies a la feina dels educadors, els
tallers de no-retorns, els tallers individuals, els psicòlegs, els
pedagogs, els treballadors socials, les ajudes, els treballs amb
les famílies que s’hi impliquin, perquè hem de veure que
aquests no-retorns molts és perquè estan encara amb les
famílies, molts ho han fet perquè han quedat amb els amics de
festa i, és clar, vull dir, allarga el cap de setmana. Bé, tot això
s’ha d’anar depurant i això és una feina individual amb cada un
dels interns. Nosaltres el que veiem evolutivament, les nostres
dades que he vist, d’això és del que nosaltres ens fiam, doncs,
hem baixat gairebé un 50% els no-retorns en quatre anys.
Parlam d’Es Pinaret.

Què més passava? Bé, a més passava en aquest centre, que
això també és una feina educativa, que hi havia moltes queixes
dels menors cap a la direcció perquè els menors es tractaven
desigualment. Això era una falta d’organització i de mètode,
tal vegada, o de vigilància dels protocols o actuació. Diu: “em
trob amb casos de menors que estan en una fase educativa del
centre -això vol dir que si ja fa menys o més que han iniciat
l’entrada en el centre, si ja estan en una etapa de més
progressió educativa- i que tenen un grau de privilegis que no
estan contemplats en aquesta”. Cada menor té un projecte
educatiu individual que diu en quin fase està d’avaluació, si
segueix bé la mesura que li ha posat el fiscal, si fa els deure
que li diuen, bé idò, ell trobava..., bé, veia que hi havia menors
que no es mereixien molt bé aquests actes de favor, és a dir,
tenien privilegis que el PIE, el projecte individual educatiu, no
corresponia. Això produïa una percepció de tracte  arbitrari
entre els interns. 

El nombre de peticions i queixes per part dels menors que
van dirigies a direcció o a tècnics del centre és de més de
5.000 des del gener fins a novembre del 2012, les queixes
dels interns. O sigui, ja era un ambient..., en conclusió, es
palpa un ambient entre els menors on predomina la percepció
de tracte desigual entre ells  i  en ocasions arbitrari. A la
vegada, es té la sensació que l’equip educatiu no és qui
decideix i e ls menors se’ls boten. Hi havia una falta ja de
respecte cap a l’educador, que això és una de les queixes que
ens varen parlar els educadors, diuen, és clar, si no organitzam
bé i si no posam bé les mesures i si no hi ha..., és a dir, perdem
l’autoritat. Això també ha estat una feina que hem hagut de fer
i que és molt difícil perquè, és clar, el problema és que quan
tens uns nins que s’han apoderat i que, a més, no són nins
fàcils de dur, és a dir que tu els donis una ordre i que et
creguin a la primera, és clar, si tu estàs desautoritzant els

educadors, això ens ha costat i ens costa perquè, bé, aquí
s’afegeix el clima laboral que després ens trobam.

Quant a com ens vàrem trobar el centre, bé, aquí ja parla de
com són les instal·lacions en el 2012, diu: “manca de
seguretat, tot i que ens trobam amb el centre amb els recursos
de seguretat de les Illes Balears, una de les llars, Ponent,
disposa d’una habitació amb set llits i una altra amb tres. Una
sola habitació tenia set llits, l’altre tres.” Bé, això es va anar
arreglant, però aquí ens diu: “percep una relaxació en els
procediments interns que fan referència a la seguretat del
centre, aquest és un tema que els propis vigilants comenten i
pens que amb raó”.

Aquesta sensació de manca de seguretat va continuar, això
parlam del 2012, però quan vàrem arribar el 2015, l’agost del
2015, nosaltres vàrem demanar a la directora d’Es Pinaret a
veure què havia passat i llavors ella ens diu, ens parla de la
sobreocupació de places, diu: “esta sobreocupación provoca
que las habitaciones habilitadas como dobles no cumplan
con las medidas mínimas de seguridad. En esta pasada
legislatura -la de Bauzá- se va a inaugurar un nuevo hogar,
Es Migjorn, seis plazas que no cumplen con las mínimas
medidas seguridad -no m’ho estic inventant, miri, està escrit-
se han habilitado en zonas de formación, en talleres y
aulas, faltan espacios para realizar visitas, faltan espacios
para realizar sesiones, ha habido un aumento significativo
de menores internos con comportamientos muy disruptivos
-que això és una cosa que clar afecta molt el clima laboral i el
bon fer del servei, cada pic els nins, perdona, nins no, menors
i adolescents eren cada pic més agressius- esto ha provocado
que el deterioro del hogar de separación del grupo, Es
Gregal, sea desmesurado”, estava en unes condicions
deplorables, si vostès han vist que ara Es Pinaret està
deplorable jo quan vaig entrar, i aquí tenc fotos, en el 2015 no
s’ho poden imaginar, vull dir, els marcs de les portes estaven
arrencats pels propis menors, el vandalisme era una cosa greu,
i aquí hi ha fotos.

Recursos humans, aquí, aquest ha estat el cavall de batalla
principal i encara és el cavall de batalla principal a Es Pinaret,
si no tens..., la plantilla de treballadors és molt bona, són molt
bons professionals, però estaven, ara permeteu-me una
expressió que no cal, “matxacats”, “matxacats” a nivell
d’estrès i d’ansietat, no només pel comportament dels menors,
que era molt violent, sinó per la falta de recursos i
l’abandonament en què en aquest moment es trobaven. Diu:
“Recursos Humanos, incremento del estrés, ansiedad
laboral por parte de los trabajadores de la FISE, adscritos
al centro, al realizar el trabajo en un mismo entorno físico
limitado. Esto ha dado un incremento de las bajas anuales,
-i aquí explica-, sobre todo por accidentes laborales”, i aquí
desglossa un augment des del 2011 al 2015 dels accidents
laborals.

Ja diuen que tenen un problema de “primera acogida, pero
las nuevas incorporaciones por las necesidades inmediatas
de cubrir turno, pasan a trabajar directamente sin una
formación previa , práctica supervisada por otro
profesional más veterano. Esto provoca inseguridades en
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el turno por parte de los nuevos trabajadores e
inseguridades por parte del resto de profesionales”. També
parla que “algunos profesionales del centro realizan tareas
que no le  son propias, por ejemplo (...) de enfermería,
actúan como educadoras dentro de los hogares ”. Això
nosaltres ara ja ho hem pogut solucionar, era una cosa que era
una demanda, ja s’ha solucionat. Això, és clar, el problema és
que no pots fer els canvis tot d’una, perquè és que n’hi havia
tants que no donàvem a l’abast. “La seguridad pasiva del
centro disminuye la  cantidad de menores” i aquí explica
moltes més coses que si volen doncs...

La falta de personal, el que he dit de les baixes, que..., bé,
ho han dit, que si les baixes no es cobrien, nosaltres les
cobrim, nosaltres les cobrim. En tenim un altre, això és el
juny del 2014, també direcció a gerència: “Por la presente le
informamos de que actualmente se da en el centro una
incidencia grave en materia de recursos humanos y
asignación de turnos de trabajo, al no dotarse de manera
reiterada en el tiempo del personal educativo solicitado
por la dirección para el periodo. Se ha solicitado
reiteradamente varias contrataciones previstas para el
periodo estival, -això en concret parla de l’estiu, perquè a
l’estiu com que no hi ha els docents, el personal d’educació,
clar es necessiten més..., no és que es necessitin més però els
joves no tenen tantes activitats i per tant, necessiten més
vigilància-. El hecho de que no se hayan realizado las
contrataciones previstas, se ha unido el incremento de
bajas médicas del personal educativo en el último mes, que
a día de hoy tampoco se ha cubierto, -baixes mèdiques
normals i corrents. La solicitud era la incorporación de un
auxiliar de clínica para cubrir las vacaciones de las tres del
turno, -això nosaltres ho vàrem posar-, a pesar de todos los
informes realizados no se ha contratado a nadie,
habiéndose iniciado ya el periodo para cubrir las vacantes.
Solicitudes de contrataciones de educadores sociales y
auxiliares técnicos educativos, -ho demanaven-, tampoco se
conoce a día  de hoy quién suplirá las vacantes por
excedencia, ni si las mismas se van a conceder”. 

Una vacant amb excedència és molt fàcil de cobrir, no
necessita cap autorització prèvia de pressuposts. Bé, a funció
pública tenim..., bé, no podem funcionar nosaltres, el sector
públic instrumental, com a una empresa privada normal i
corrent, no podem agafar la gent, sinó que hi ha uns
procediments, són molt llargs, encara que la plaça estigui
dotada, primer has de demanar..., tu tens els doblers en capítol
1, capítol 1 és el capítol de personal, tu tens els doblers, però
amb aquests doblers encara no pots contractar, tu ho has de
demanar, -això és la burocràcia, però bé, i la llei-, has de
demanar autorització a Pressuposts, si Pressuposts t’autoritza,
després demanes autorització a Funció Pública, i quan tens les
dues autoritzacions, després has d’enviar a Funció Pública el
mètode de selecció perquè el t’aprovi i perquè tu li garanteixis
i ell et certifiqui que compleixen els procediments de mèrit,
capacitat, publicitat i concurrència, d’acord.

Però per la Llei de pressuposts, la Fundació S’Estel i
altres, com dependència, per cobrir vacants, vacances, o
vacants per excedència que ja estan dotades, o baixes

maternals que ja estan dotades, simplement n’hi havia prou
amb comunicació. Una excedència, tu tens els doblers perquè
la persona que se n’ha anat d’excedència no cobra aquells
doblers, per tant, tens els doblers. Per tant, és un tràmit i no es
cobrien. Diu, “solicitud de contratación por trabajadores
que se hayan en situación de gestación”, són baixes
maternals, les cobertures de baixes maternals estan
bonificades, vull dir que tampoc no era..., en fi, no es cobria la
baixa. Vull dir que no m’ho estic inventant, són coses que
estan aquí.

És ver que de vegades, és normal quan una plantilla està tan
desesperada, vol la resolució immediata. Nosaltres el que no
podem dir és que..., nosaltres tot d’una que ens ho demanen,
s’inicia el procediment, aquest procediment ens durarà 14
dies, o 3 setmanes, depèn de si trobam, perquè clar, nosaltres
anam o per borsa d’interins, que llavors si ja l’hem feta és
immediata, perquè el pillis, pilles la persona i si està lliure
s’incorpora, o bé fas una oferta al SOIB. L’oferta al SOIB, ara
el SOIB ja no fa selecció, el que fa és publicitat i llavors, és
clar, ha d’estar mínim una setmana, agafes els currículums, els
has de valorar, has de mirar si estan bé. És a dir, hi ha un
procediment, òbviament d’avui per demà les baixes no es
poden cobrir, si tenim la borsa d’interins, que és al que anam,
nosaltres el que volem és que puguem tenir borses d’interins
de totes les categories.

A veure, què més. Allò dels tutors sí que existien abans,
però cada un era tutor. No, allò que hem creat és la figura de
l’educador tutor per llar, amb la qual cosa cada llar d’11 nins,
8 nins, té un tutor que s’encarrega de tots ells. Amb la qual
cosa s’han millorat els canals de comunicació tècnic entre els
expedients del menor i l’equip tècnic, psicòlegs, pedagogs i
per tant, també les comunicacions amb la Fiscalia. Això
simplement és un detallet, d’acord, i els tallers cada any es van
programant tallers nous, vull dir que...

Per què la plantilla fluctua tant? Òbviament és una feina
molt difícil, jo els ho reconec i ho reconec també al comitè,
jo sempre els ho dic, és una feina molt difícil estar
directament amb els interns. És una feina que, a més, té un
component emocional gros. Per tant, és normal que hi hagi
aquesta rotació. De totes maneres aquesta rotació també ve de
tot el que havíem patit, és a dir, nosaltres ens trobam amb una
plantilla, ja us ho he dit, absolutament desgastada  i algunes
persones encara estan en tractament psicològic i algunes se’ns
han donat com a no aptes temporals. Això no surt d’un dia per
l’altre, això són anys i anys, anys i anys de fer feina en un
ambient degradat, en un ambient sense recursos, sense unes
directrius clares. Molts són 60 menors, 100 treballadors que
són allà dins, perquè en els centres més petits això no passava,
no hi ha hagut aquest clima laboral, allà són 100 treballadors
cadascú, amb uns torns..., hi havia treballadors que sempre
feien de dilluns a divendres, de set a tres, i altres que feien
caps de setmanes intensius, o horabaixes. 

Això són greuges comparatius, però és més, és un mal
sistema educatiu, perquè l’educador, això dit pels experts, ha
de poder veure el nin en les distintes hores del dia i en els
distints dies de la setmana, perquè no és el mateix un nin el
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matí..., -perdonau, sempre dic nins i són menors, són
adolescents, perquè són joves més alts que jo, més
corpulents-, aquest jove el matí té unes activitats, fins i tot en
règim tancat assisteix a l’institut, l’horabaixa té més temps
lliure, a la nit té altres motivacions i els caps de setmanes
també. Per tant, que només hi hagi uns educadors que sempre,
sempre hi són a les hores del matí que, entre cometes, era la
més còmoda, i no rotin, això, a part de ser un problema
educatiu i de servei, creava molt de mal clima laboral.

Això ho vàrem canviar, vàrem establir els torns, no tothom
ha estat d’acord amb el canvi de torns, a una plantilla de 176
persones que som ara; òbviament, la majoria, els sindicats
majoritaris varen firmar, i avui al cap de dos anys, els mateixos
treballadors, no tots òbviament, jo sempre ho dic, sempre en
qualsevol organització hi ha aquell percentatge que no, però
reconeixen la virtut d’aquest canvi de torns.

Hem parlat dels no-retorns, que enllaça amb les dades del
Defensor del Menor..., perdó, (...). Parlem de les fugides. Les
fugides varen començar a aparèixer més o  menys, varen
començar a aparèixer, i no direm el contrari, el 2016. Mirau,
jo els contaré que abans del 2015, abans del 2016 com era la
instal·lació física d’Es Pinaret i tal vegada això els  ( ...). Es
Pinaret tenia un mòdul central, el recinte (...), un mòdul
central del qual sortien, surten els mòduls, les llars, tot aquest
recinte estava rodejat d’unes pistes i un espai lliure, metres, i
després tot un tancament perimetral, el que és el mur de
contenció que aïllava els menors dels edificis de l’exterior.

Crec que va començar el 2015, 2014, 2015 es va iniciar la
construcció, el disseny i la construcció d’un edifici de
despatxos per l’equip tècnic. Aquest edifici de despatxos que
es va finalitzar a principi del 2016, si no ho record malament,
es dissenya aferrat al mòdul central i aferrat al mur de
contenció. Imaginau-ho, tenim un mur d’aïllament perimetral
i li afegim un edifici, planta baixa i un pis, que, a més a més,
queda més o manco a la mateixa alçada que el mòdul central,
bé.

És clar, nosaltres quan apareixen les primeres fugides, què
passa, què passa? Començam a mirar, començam a parlar amb
experts i, és clar, en diuen: “la construcció de l’edifici ha
romput l’aïllament perimetral”. Això ho va dissenyar un
arquitecte, bé, és clar, a partir d’aquí començam a consultar i
començam a demanar què podem fer per evitar aquestes
fugides. Què varem fer? Hem construït reixes a tot el mòdul
central i hem posat altres elements estructurals per evitar que
es pengin perquè és que era un trampolí a l’exterior. 

Això ens ha dut dos anys, ho hem de reconèixer, perquè els
tècnics, els arquitectes, els enginyers consultats no trobaven
una solució. Ens ha costat dos anys i fugides, i ho hem de
reconèixer i  hem de fer autocrítica, però nosaltres ho hem
intentat i ho hem demanat i, a més a més, vàrem reforçar la
vigilància de seguretat per això. El 2019 vàrem minimitzar les
fugides a una.

Per tant, tenim..., què tenim en projecte de cara a
minimitzar encara més les fugides? Una vegada que tenguem

obert els Quatre Pins, que podrem buidar una part de la pressió
d’adolescents i de personal a Es Pinaret, podrem iniciar altres
reformes estructurals per tornar a donar aquell aïllament que
mai no s’havia d’haver romput.

A més a més, nosaltres per evitar, per vigilar, per...
avançar-nos al màxim vàrem posar tot el sistema de càmeres,
vàrem crear la figura del vigilant de seguretat, perquè es veiés
en cada moment on estaven col·locats els vigilants perquè la
feina del vigilant és vigilar, és avançar-se als moviments dels
menors i, a més a més, periòdicament..., bé, tenim el nostre
cap de manteniment que abans havia estat educador mirant
possibles nous... punts de fugida, evidentment no els contarem
perquè només faltaria que se n’assabentessin.

Això és el que fem. És a dir, nosaltres ens posam a la feina,
consultam tècnics i experts, aquesta gerent no és arquitecte,
per tant, no té la solució màgica, però escolta els tècnics.
Això és el que ha passat amb les fugides.

Amb l’agressió, (...) Defensor del Poble i les agressions,
bé, jo els explicaré nosaltres què consideram agressió. Quan
nosaltres tenim tot aquest clima laboral i de desesperança dels
treballadors, que jo els record que és molt..., o sigui, una
vegada que està establert és molt lent, no sé si han fet feina en
treball psicosocial, però és molt lent tornar a reconduir un
clima laboral sa i és molt desesperant per als mateixos
treballadors perquè ells ho volen ja, però és lent, una de les
reclamacions era això: és que ens escupen, és que ens
insulten, és capaç que tenguin qualque agressió física, que és
molt greu, però és que contínuament..., per què? Perquè
aquests interns són interns que no tenen resistència a la
frustració, tenen atacs d’ira, no estan educats, per tant, et diuen
el nom del porc, al treballador. El treballador, a més, no és
considerat una figura d’autoritat. Si ho fos tampoc... o ets
policia o no et faig cas perquè... vull dir..., però són els seus
educadors. Ells ho saben i han de jugar amb això.

Per tant, per una banda has de donar eines a l’educador
perquè és protegeixi, que això ho fas amb la formació, i per
altra banda, dius: a veure, anem a veure per poder planificar has
de recollir quines són les agressions. Nosaltres recollim com
a agressió: agressió física greu, agressió..., això va partir del
2018, eh?, agressió física lleu, una agressió física lleu pot ser
una espitjada, una agressió física lleu seria..., i un intent
d’agressió, també ho recollim. Què és un intent d’agressió?
Idò quan amb una intenció d’agredir-te et tiren un objecte
sense ferir-te o el tiren a terra, però sobretot si te’l tiren, si no
t’han ferit. Però això també ho recollim com a agressió. 

I què recollim com a agressió? Recollim com a agressió
les agressions psicològiques greus, amenaces, coaccions,...
“te voy a matar”, etc., i les agressions psicològiques lleus,
escopinades, insults, etc.

Per què recollim tot això? Recollim tot això per tal de fer
la planificació preventiva perquè després a l’hora de programar
els cursos el docent ha de saber a què s’afronten aquells
treballadors per poder-los donar les eines.
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També perquè la Mútua i el Servei de Prevenció de Riscs
Laborals ho sàpiguen. 

D’acord, arriba la sol·licitud de dades del Defensor del
Poble, demana... el 2019, bé, el 2018 demana per primera
vegada aquestes dades, dades de fugides, no-retorns,
agressions, que no s’havien demanat mai i, com les demana?
Les demana sense posar qui, què és, quin..., què és l’indicador?
És a dir, quan dius: “cantidad de agresiones”, d’acord, però,
què es considera agressió? És clar, això ho demana a tots els
centres de tota Espanya.

Es comenta, què hem de posar aquí? “Todo, todo”, és clar
nosaltres ho posam tot. Nosaltres ho posam tot, tot això que
us he dit, i també posam totes les fugides, tots els no-retorns,
els no-retorns fins i tot els d’un centre obert, com Es Mussol,
que simplement han d’agafar la porta i se’n van.

És clar, quan arriba l’informe a la consellera, perquè aquest
informe va a la consellera, i..., és clar, es veuen... i no quadra,
no pot ser que centres com el d’Andalusia tenguin zero no-
retorns o zero agressions, no? I aquí comença... i és quan se’n
comença a parlar, bé, hi ha una carta de la consellera al
Defensor del Poble on li especifica que, és clar, aquestes
dades, que a més són donades en nombres absoluts. A veure,
un estudi no es pot donar en nombres absoluts, s’ha de donar
en percentatges respecte de la població que tens, com a
mínim. Bé, idò no, es dóna una comparació en nombres
absoluts.

Quan resulta que a més sabem, per altres estudis anteriors,
que Balears és la segona comunitat, després de Ceuta, que té
el major nombre d’internats; és a clar, a major nombre
d’internats, majors incidències. Bé, idò s’envia una carta al
director... al Defensor del Poble, perdonau, i se li expliquen
totes aquestes... fallos, no sé com dir-ho, discrepàncies o
buits metodològics que hi ha. D’acord, és una carta de dos
folis. L’important, la contesta del Defensor de Poble que diu:
“consideraciones en su escrito” tal, tal, diu: “decisión: en
atención a su solicitud, en futuras peticiones de
información se incluirán indicaciones más precisas sobre
el tipo de información solicitada con el fin de reducir en la
medida de lo posible el margen interpretativo acerca de los
concretos datos requeridos”.

D’acord, enguany ja ha vengut la sol·licitud de noves dades,
no sol·liciten ni fugides ni no-retorns ni agressions, senyal
que s’han adonat que alguna cosa fallava, ens donen la raó.

Les agressions que hem tengut, les hem tengudes i els he
explicat com es categoritzaven. Després hi ha com lluitam
contra aquestes agressions o com donam..., eh?, però bé, això
ja seria un altre tema.

A veure...,bé, més mesures de seguretat ja ho he explicat
abans, vull dir, augmentant el nombre de vigilants, augmentant
les càmeres, ara tenim... sortirà en dos mesos ja la licitació de
noves càmeres per a la part del nou centre que es dirà Quatre
Pins, ho han triat els al·lots, i consta també de moltes càmeres
de seguretat tant internes com externes, tot el perímetre i la

part d’entrada des del carrer a la conselleria, polsadors
antipànic, etc. La licitació seran uns 155.000 euros de sortida,
jo ara estic..., 155.500 euros de sortida, després ja... Però, a
part de les càmeres, que són molt necessàries, i la veritat és
que van molt bé, també per protegir els educadors,
s’augmentaran..., això és en previsió, s’augmentarà el nombre
de vigilants, òbviament, perquè a més recinte més vigilants i
també control, i es dotarà d’un escàner el control d’entrada,
això ja està dins la licitació del plec de vigilant de seguretat.

Bé, del decret de centres jo els agrairia, com després de la
meva compareixença vendrà la directora general i és des de
direcció general que s’ha impulsat el decret de centres, ells
amb més... És un decret tècnic i ells ja els podran...

Què més? D’acord. L’increment de la plantilla, que vol dir
el 2 , 3 , 1 , ja que parlam de plantilla. Això ho he posat per
damunt però en parlaré un poc més. És una reivindicació que
ens demanaven els treballadors. Cada llar a Es Pinaret té unes
11 places d’interns, i a Es Fusteret són també entre 12..., 15
màxim. Aquesta ràtio 2, 3, 1, per què? Que per cada llar o per
cada grup d’11, 12 interns hi hagi dos educadors de torn, que
no vol dir amb presència directa amb els nins, de torn, això és
el que vol dir... per què? Perquè ells ens deien que, és clar, si
un d’ells falla, un d’ells ha de fer un acompanyament, no en
tenim cap, i llavors passava que un que en tenia 11, si n’hi
havia 1, 1, 1, un que en tenia 11 havia de passar a tenir-ne 22
perquè l’altre era a acompanyar un menor, potser a una sortida.
Llavors el matí només dos bastaven per llar, perquè hi ha
l’institut, i per tant tenen les activitats  docents i tenen el
professor, però també tenen un auxiliar tècnic educatiu que
ajuda el professor, sobretot en la contenció de grup.

L’horabaixa, com que no hi ha els docents, llavors en són
necessaris tres. Per què són necessaris tres per grup? Sempre
són necessaris dos educadors pel moviment de grup, un davant
i un darrere, i el tercer o bé fa feines de tutoria, d’emplenar el
projecte del menor, el diari, el que ha passat, o bé també els
horabaixes és quan es produeixen les visites i les visites
requereixen un acompanyament, almanco..., o bé hi ha
activitats externes, externes dins el centre, vull dir  a pati o
això. Per tant, l’horabaixa se’n necessiten tres. I després el
vespre, com que l’intern ha de ser al seu quarto dormint n’hi
ha prou amb un per llar per mirar, que no..., atén les
necessitats en aquell moment.

La seguretat, Sra. Mayor, vàrem passar de 47.000..., ara li
ho llegiré, perquè, clar... 47.300, si no me..., 47.328, 2015-
2016, a 86.061 hores anuals el 2019-2021. Això ens ha
permès tenir una persona més de torn de seguretat, a cada torn,
un vigilant més a cada torn. És important.

La gerent no ha participat mai a les reunions de
coordinació, no és objecte de la gerent, en principi. Sí que
estic coordinada, òbviament, amb la direcció general i amb la
conselleria i amb els directors; és a dir, les funcions de la
gerent són als estatuts , bàsicament pressupost,
infraestructures, política de personal i fer complir la
normativa que dicta, entre d’altres, la direcció general i la llei.
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Ja que estam amb aquesta, com ens coordinam? Crec que
era la Sra. Ribas. Doncs miri, cada setmana jo em reunesc amb
la directora general, cada setmana, un dia per setmana per al
dia a dia, i cada quinze dies ens reunim la direcció general i les
coordinadores. A la direcció general es va establir..., bé, hi ha
dues caps de secció, una d’internaments i l’altra de centres,
una de la part de la Fiscalia, de justícia, de la part de mesures,
i una de centres, i amb la cap de servei en parlam. D’altra
banda, que ja surt al decret, la Comissió de coordinació de
centres on participen aquestes dues coordinadores amb els
dos directors dels centres i tècnics de serveis generals per a
la coordinació dels internaments, trasllats... És una cosa molt
tècnica que aquí la gerent, com que és una qüestió tan, tan, tan
tècnica, hi vaig quan és necessari però no fa falta que vagi a
cada una. I després ens veiem amb la consellera, òbviament, un
pic al mes perquè també està bé per passar comptes, amb la
consellera, sí, per passar comptes. Però vaja, amb la directora
general, cada setmana. I jo després em reunesc amb els meus
caps de manteniment, el cap d’administratiu, periòdicament.

Portal web, Sr. Gómez. Sí, hem de fer una gran autocrítica,
no tenim el lloc web autoritzat i no tenim el lloc web
autoritzat perquè no tenim informàtic, ho hem de dir així. És
una de les plantilles que encara ens queden; ens queda
incorporar un jurista, que el tenim dotat, és així..., no, però és
una qüestió també de Funció Pública i de Pressuposts. Què
hem prioritzat? És que..., a veure, des del 2015, que hi havia la
llei Montoro i tota la tal, nosaltres hem augmentat 53
persones, és que tothom, els altres serveis públics
instrumentals i la resta de direccions generals ens tenen una
enveja... 53 persones, perdoni, eh. Per què? Perquè a la Llei de
pressuposts hi ha un afegitó  que, és clar, si diu que sí
s’autoritzarà si el servei es veu en perill  o no es pot donar
aquest servei. És clar, nosaltres ens trobàvem que si no teníem
augmentada la plantilla el servei no es podia donar.

Bé, sí, tenim l’ajuda d’informàtics de la conselleria però,
és clar, ells també van molt saturats. A poc a poc tenim una
persona que va actualitzant, per exemple, informàtica, però, és
clar, vàrem prioritzar la part primera d’atenció directa als
menors; una vegada que tenim l’atenció directa als menors
coberta, hem augmentat dotació amb una tècnica de recursos
humans, que era tan necessària per ordenar la part de recursos
humans, i després la part administrativa de contractació, que
també ho necessitàvem perquè hem començat a fer totes les
licitacions; vull dir que ens vàrem trobar molt poques
licitacions: la de menjador..., licitacions públiques, eh?, es
feien així amb contractes d’aquella manera, però servei de
menjador... Nosaltres ara hem augmentat molt les licitacions
públiques, i això ha dut tota una tramitació administrativa i, per
tant, també has de mirar a més la nova Llei de contractes, si
s’ha acumulat, etc., i hem dotat un altre administratiu. Ens falta
dotar un jurista, que està dotat però no està autoritzat encara,
i bé, m’agradaria que amb el temps tenguéssim un informàtic
i, si no, mirarem de fer una contractació externa, ja li ho dic
així. És a dir, ho intentarem. No, jo m’ho apunt; no, és feina
meva, per tant jo m’ho apunt.

Feines n’hi ha moltes, no les acabarem en aquesta
legislatura, eh?, però bé, anirem fent, el que passa és que hem
hagut de prioritzar, però bé, hem de fer autocrítica quan toca.

Supòs que era això el que em deia de millorar, però hi ha
més coses per millorar, és a dir, nosaltres tenim moltes idees,
eh?, vull dir no, no... Després el que falta de vegades és que
falten braços i falta temps. És tanta la mancança que no dones
l’abast, per tant...

Els protocols mai no són suficients, són bons, és ver, ara
estam en bon camí. Sempre s’han de repassar, quan tu trobes
que un protocol... -i això ens ho diuen els mateixos tècnics, és
a dir, els mateixos tècnics quan apliquen el protocol et diuen
“això aquí no s’entén gaire bé o això es podria... tal”-; idò es
reuneixen, es reuneix la comissió tècnica, tal, miram, i es
revisa, s’actualitza, ara vàrem actualitzar el de seguretat, ara la
Instrucció 1/2020, que venia d’una instrucció del 2017, per
què? Idò perquè ens varen sortir distintes coses, buits, i s’han
de... Els protocol són suficients? Mai no són suficients. Són
bons? Són bons però poden ser millors, sempre, per tant
l’important d’un protocol és que existeixi i que es repassi, i
que es vegi si..., s’actualitzi i es vegi que aquest protocol, si no
funciona, perquè t’ho diuen els mateixos tècnics, idò
l’actualitzis.

Totalment d’acord amb el reconeixement dels educadors
i de tot el personal, la veritat és que, gràcies a ells, hi fem
feina des d’un punt de vista participatiu al màxim, ho intentam,
sense ells no tendríem la part tècnica.

Bé, el director d’Es Pinaret va dir, quan nosaltres vàrem
agafar el director perquè, bé, va ser un moment, havia passat el
tràgic succés, li vàrem oferir, va dir dos anys, bé, doncs als
dos anys va dir: dimitesc. I bé, nosaltres ja havíem pres aquesta
decisió d’agafar qualcú de fora també, ens ha anat bé, ho donat
aire nou. Res més a dir, vull dir, va dimitir i bé, sí, e ll  va
dimitir, ell va dimitir, eh? -no, jo no he dit mai (...)-, ell va
dimitir, sí, sí, va dimitir, va dimitir, ell ja ens ho havia dit: dos
anys. Bé, ell va dir jo, com a molt dos anys, va dir, ell és un
psicòleg del centre, i va dimitir, molt bé. D’acord?

El comitè  d’empresa, òbviament, la seva funció és
reclamar, jo també he estat presidenta de comitè d’empresa i
la seva funció és reclamar, hi ha coses que poden ser
acceptades i coses que no, sempre depèn del pressupost que
tenguem i depèn de si les reclamacions s’atenen a llei o no
s’atenen a lle i, perquè hi ha reclamacions que els has
d’explicar que això, per normativa, no es pot posar. Per tant,
hi ha de tot, però bé, és el dia a dia entre una empresa i els
seus treballadors.

Crec que havia dit, les places. Jo, a veure, crec que he
entès, Sr. Gómez, que em deia com quedarà el nombre de
places una vegada que s’obre el nou centre, veritat? D’acord...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, no, ara ja és una fase, vull dir, perquè en fer Es Fusteret
centre de nines, aquella segona fase d’un principi ja es va
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abandonar, això crec que ho va parlar la consellera. Llavors,
bé, a no ser que es dediqui a una altra fase; ara mateix, dins Es
Pinaret tenim 60 interns, que és el mateix que teníem en el
2015, però ha estat per mor dels retards de les obres que han
passat, perquè l’empresa que va licitar no..., bé, hi ha hagut
aquest problema que es va haver de rescindir el contracte, per
incompliment, i vostès ho saben; 60 menors, oscil·lant entre
55 i 60, això depèn, perquè això cada dia varia, hi ha sortides,
hi ha no-sortides, hi ha..., per a 56 llits, això vol dir que de
vegades has d’utilitzar separació de grup a un moment donat,
però vaja, normalment, 56 llits oficials, per tant de vegades
qualque habitació que no havia de ser doble ho és.

Nosaltres esperam, nosaltres tot d’una que hagin acabat les
obres i estigui ja moblat i equipat, etc., que això més o manco
serà en prou poc temps, obrirem 16 places, que és el pis de
baix, seran 32, 16 places, que aquestes 16 places seran 16
places que vendran d’Es Pinaret, per descongestionar Es
Pinaret. Es Pinaret la idea és que..., i després ja queden les
places de dalt per omplir; la idea és que quan ambdós centres
estiguin en marxa Es Pinaret tengui 46 places, que són les
places oficials amb les quals es va crear i Quatre Pins 32.
Això s’ha de fer gradual, per què? Perquè quan buidem Es
Pinaret de dues llars es començarà la reforma de les llars d’Es
Pinaret; desapareixerà la llar..., la idea, la intenció és que
desapareixi la llar Migjorn, com a llar, torni ser un taller, i es
vagin reformant les llars adequant-les estructuralment i
dotant-les, aquesta és la idea.

Assecadores, té raó, ja li vaig explicar, no es compraven
assecadores als nins, hi ha assecadora a bugaderia, una
assecadora industrial, però no es compraven perquè durant uns
anys, els primers, hi havia molt de vandalisme, els nins
rompien les assecadores, al mes, no podies comprar cada sis
assecadores, cada més, ho enteneu? Ara que ja es normalitza,
gràcies que la plantilla comença a estar més tranquil·la i es
posa sobre tot el fonament educatiu de tolerància zero al
vandalisme, a les agressions, bé, a les agressions, als insults,
als comportaments, una vegada que s’ha posat això, a partir del
2018 les incidències han baixat molt, el vandalisme ha baixat,
i crec que podrem estar ara en aquests moment amb la tasca
que en aquelles llars que tenguin un bon comportament, per
exemple, com a premi, posar-hi una assecadora, són coses
d’aquestes que han d’anar jugant educativament, perquè és així,
i això és el que et diuen els educadors, això no m’ho invent jo,
això ens ho diu el director de centre , és a dir, són criteris
tècnics, no criteris polítics.

Bé, protocol de coordinació entre IMAS i fundació, a
veure, el protocol de coordinació que existeix és un conveni
entre la Direcció General d’Infància, Joventut i Família i
l’IMAS, i, òbviament, després el que pot afectar, per tant, si ho
volen demanar a la directora general també, amb molt de gust
els ho explicarà.

Els ATE. Els ATE ja ens vàrem trobar a l’RLT un nombre
determinats d’ATE, i són fixos, d’empresa, per tant no... són...
crec que n’hi ha 29 per a 53 o 54 educadors, això ja ens ho
vàrem trobar. Bé, vàrem fer un augment de plantilla, però no...
vàrem augmentar més educadors que ATE i, és clar, jo, aquesta

gent té uns drets laborals, si no per abaixar-los els hauria
d’acomiadar. Però ens trobam un altre problema, i aquí ve el
problema del que enllaça amb la selecció i la cobertura de
baixes, avui per avui no tenim prou educadors socials a l’atur
per cobrir totes les places.

Per què es produeix aquesta “rotativitat”? La “rotativitat”
no es produeix només per aquest clima, es produeix també...,
sembla, bé, idò no, no... perquè tenim molta població
femenina en edat fèrtil i tenim moltes baixes maternals. A Es
Pinaret, a les dotze setmanes d’embaràs la Mútua ens dóna la
baixa, per evitar riscs d’agressions a l’embaràs, per tant..., i
s’han de cobrir. Després tenim que en aquesta legislatura
passada s’han obert moltes ofertes públiques d’ocupació en
demanda d’educadors; òbviament, la gent, normal, vull dir, els
treballadors s’estimen més fer feina a una oficina o a un
treball més tranquil que no en el dia a dia amb aquests interns;
això provoca, no farem..., aquests interns els trobarem així,
sempre seran aquest tipus d’interns, per tant, a un futur, per
molt que el clima laboral millori, per molt que els plusos i les
retribucions puguin millorar, aquest fet el trobarem, per tant,
sempre hi haurà un tant per cent de treballadors que tenguin
excedència, però demanen excedència, no són baixes
voluntàries, perquè volen tornar, però estan un temps fora i
tornen. Ara, això vol dir que, és clar, nosaltres necessitam gent
per reposar.

Nosaltres quasi cada dos mesos fem una crida al SOIB,
però és que l’altra dia, l’altra dia no, fa..., deia l’altre dia de
pagès, fa un mes i mig vaig tenir una reunió amb el Col·legi
d’Educadors Socials i els vàrem exposar aquest tema i, bé, ens
han ofert tota la col·laboració, la veritat és que poden encetar
una col·laboració i, bé, anirem demandant, anirem oferint, fent
borses d’interins a educadors socials de manera que en
puguem tenir per reposar. Però jo això també ho vaig explicar
al comitè  i  els vaig demanar: a veure, què fem, deixam les
places sense cobrir perquè no hi ha educadors o posam gent
per cobrir? Vull dir, nosaltres tenim unes places que són
d’educadors socials i unes altres que són d’educadors de
centres socioeducatius que també ens les vàrem trobar;
aquests educadors de centres socioeducatius poden tenir una
altra titulació que no sigui educador social, són 20 i busques
de places, 25, parl de memòria, però vaja, disculpi’m si
m’equivoc, que n’hi ha prou que tenguin una experiència de 5
anys d’haver fet feina a centres socioeducatius, això ja ens ho
vàrem trobar i solen ser la majoria també fixos.

Aquestes places sí que les hem pogut cobrir  fàcilment
perquè pot venir un treballador social, un psicòleg, no es
demana habilitat; bé, jo també vaig explicar això al Col·legi
d’Educadors Socials, perquè, és clar, tampoc no ho entenien,
però ells és que també tenen uns drets i són unes places. Sí
que és ver que aquestes places, si a un educador d’aquests
centres li diem que no és educador social, diguem que deixa
la seva plaça no per excedència en reserva de lloc, sinó perquè
la perd, aquesta plaça la passam a augmentar educador social,
això era un pacte que vàrem fer amb el comitè i el respectam.
Però de moment hi ha hagut dues baixes, per tant, no..., de
moment vull dir en 5 anys.
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Bé, actualment, demanant i demanant i demanant canviam
totes aquestes places d’ATE, que eren places de, de... per
places d’educadors i això, perquè això va per tongades, eh, per
exemple, ara, pel mes de març, s’acabarà una remesa
d’educadors socials, llavors podrem tenir gent per incorporar.
Nosaltres ara esperam que pel mes de maig, si el Departament
de Recursos Humans no va molt saturat, es pugui fer una
convocatòria de borsa d’interins, la idea és aquesta, perquè els
doblers hi són, no és per una qüestió  monetària, és per una
qüestió que no trobam prou educadors socials a l’atur. I, a
més, els que són a l’atur, és clar, nosaltres demanam... de
vegades cridam per una baixa de tres mesos, una operació,
això, doncs, és clar, si no és un contracte de més d’un any no
volen venir, perquè, és clar, fan feina, m’entén? Llavors, és
això.

Ja està que això ho expliques un pic i una altra vegada, jo
ho entenc, però m’agradaria que hi hagués més educadors
socials, per això vàrem parlar amb el col·legi.

Suport a treballadors en cas d’agressió. Doncs, primer de
tot, se’ls crida des de direcció, se’ls crida..., bé, òbviament, si
hi ha hagut lesions a urgències i atenció per part de la Mútua
com a accident laboral, òbviament, això està clar; però, se’ls
ofereix el suport psicosocial, nosaltres vàrem contractar una
psicòloga que, en cas d’agressió, doncs pot atendre aquests
treballadors, en principi són unes sessions de xoc, com a
quatre sessions, però si en necessiten més... Però això és
voluntari, nosaltres els diem: existeix aquest servei, aquí hi ha
el telèfon; i el treballador, si vol, s’hi acull o no s’hi acull.

Igualment també li oferim el suport del Servei d’Advocacia
per si, en cas de..., segons hagi estat l’incident pugui posar la
demanda. I després el seguiment, el seguiment que li fem amb
la tècnica de Recursos Humans i Prevenció de Riscs Laborals,
però bàsicament, bàsicament és això: Mútua, oferir-los les
possibilitats de suport psicosocial, d’Advocacia i, en cas que
després presenti un trauma, que normalment són els mínims,
es pot canviar de torn o de llar perquè no es trobi amb aquell
menor, però això ja són casos, això cada cas puntualment, vull
dir individualment.

Incorporació de nous treballadors, selecció de personal.
Sí, aquí també, jo al comitè d’empresa li he dit: mira, la
legislatura passada va ser la legislatura de les infraestructures
i de les instruccions i aquesta hauria de ser la de recursos
humans, no només de plantilla, sinó de recursos humans de
selecció de personal. Jo venc del SOIB, i bé..., no intervenc
directament perquè trob que els polítics no hem d’intervenir
en la selecció del personal, però es mira el currículum, un
barem de mèrits, tenint en compte que nosaltres sempre
seguim el procediment de funció pública; llavors, currículum;
s’avalua en el currículum la seva experiència a centres
socioeducatius o a centres de menors, molta de gent de
Protecció ha vengut perquè hem de dir que els nostres
treballadors el sou mai no és suficient, però els nostres
treballadors cobren més que els dels centres de menors
privats, per què? Perquè estan equiparats a un laboral-CAIB i
cobren una sèrie de complements que el laboral-CAIB no
cobra. Si és prou o no, bé, mai no és prou un sou, i sobretot en

aquesta feina, però bé, també tenim uns límits per legislació
que no ens podem passar d’un topall. Bé, tot això és qüestió de
la negociació i sempre es pot negociar, vull dir, nosaltres
sempre... jo sempre ho he dit, a mi si em dones doblers jo
sempre puc negociar.

El que us deia, miram el currículum, miram els mèrits i es
fa una entrevista personal, això és el que avui per avui, de
manera ràpida, ens deixa fer Funció Pública. Què és el que
nosaltres treballam, però treballam, eh, som als inicis?
Treballam la possibilitat de passar proves tècniques, qualque
cas pràctic, i treballam la possibilitat de test psicològic; el que
passa és que això a Funció Pública seria molt innovador, per
tant, primer també hem de parlar amb Funció Pública, i també
hem de mirar quin tipus de test. Per tant, el primer que hem de
fer és definir quines són les competències adequades, bones
per a un educador i per fer d’educador i per fer de psicòleg, i
després fer un test psicològic que respongui a la determinació
d’aquestes competències i de la maduresa personal, de la
persona.

Bé, jo crec que m’he allargat molt, però si voleu tot el que
queda ho cont després? Tenc molt a dir, jo puc contar tres o
quatre dies.

EL SR. PRESIDENT:

Duem 58 minuts, si pogués fer un esforç de síntesi la
veritat que li ho agrairia, no sé si queden qüestions per
resoldre, però si pogués fer un esforç de síntesi la veritat és
que li agrairíem perquè després hi ha una altra compareixença.

LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

Sí, bé, la llicència d’activitat laboral, sí, sí, d’acord.

Borses de formació ja les he dit, s’ha format en explotació
sexual els menors, els menors, perdó, els professionals,
explotació sexual infantil, codi deontològic, abordatge
restauratiu, abordatge redi..., és a dir, s’ha fet una formació
molt tècnica. A la formació 2013-2015 es varen formar
unes... es varen fer 15 accions formatives, del 2016 al 2019,
87; si les volen, aquí les tenim, ens les poden demanar, us les
passarem.

I dels menors es fa una formació individualitzada, a Es
Fusteret a cada nina, segons la seva trajectòria i les seves
vivències personals; hi ha tallers diversos, també ara per
detallar-los serà allargar-me massa, però l’important és que
cada menor té una atenció, en aquest cas, de nines,
personalitzada, perquè cada menor ve d’una vivència personal,
pot haver estat abusada en el si de la família o a l’exterior o bé
simplement una qüestió de robatori o bé és una qüestió de
violència intrafamiliar, per tant, cada taller es fa de manera
individual. Hi ha la pedagoga i el psicòleg o la psicòloga que
determinen quins són els tallers que ha de fer cada intern i
cada menor.
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Sobre conductes inapropiades dels treballadors hem de dir
que tots, es varen... tres, la consellera va... i és ver, varen parlar
de cinc, la primera la va denunciar la mateixa menor, bé, no,
era major d’edat, la mateixa nina, va arribar a Fiscalia, Fiscalia
després ho va arxivar pel que nosaltres sabem.

Un altre eren actituds poc adequades i no hi havia indicis
suficients per... que va ser una que la vàrem acomiadar, per
negligència; es va actuar laboralment, amb totes s’ha actuat
laboralment, després, si hi ha indicis s’envien a la Fiscalia,
prou indicis, sempre es comuniquen, sempre es comuniquen
a la direcció general perquè es comuniqui i comunicacions a
la Fiscalia quant al menor; però, després, com a denúncia,
doncs algunes es fan.

Per exemple, un altre fins i tot es va..., bé, també es va
arribar a Fiscalia, no sabem com estan, no sabem com estan,
Fiscalia no té cap obligació de dir-nos a quin moment es
troben de la instrucció. Si la Fiscalia, a qualque cas, que no ha
estat en aquest, a cap dels cinc, considera que hi ha hagut
delicte doncs ens ho demana per aportar més informació, no
ens ha dit res.

Sobre la pregunta de si eren els menors que havien de tal...
Sí, mira, nosaltres, quan vàrem arribar i ens vàrem reunir amb
els educadors, ens varen explicar de manera general que no
trobaríem res, perquè no es feia cap informe del que havia
passat, però que era una tendència generalitzada, una relaxació
moral, etc. Això és el que ens conten, i, és clar, nosaltres
vàrem dir, i, a més, ens ho demanen, i nosaltres vàrem dir:
d’acord, tolerància zero. Què vàrem fer? El 2016 i el 2017,
bé, vàrem tenir aquell primer cas en el 2016, que va ser prou...
i hi va anar i vàrem dir, bé, doncs el 2016 i el 2017 va ser quan
vàrem fer la formació de codi deontològic als educadors.

Aquesta formació ens ha servit per definir quina és la
relació que ha de tenir, quin és el paper d’un educador, o
recordar-los quin és el paper d’un educador i del personal
educatiu enfront del menor, quin ha de ser? Llavors, és clar,
consciencies els  educadors i el personal educatiu de la
necessitat de detectar, de vigilar i de comunicar, i també a
través del menor. Els educadors poden veure una cosa rara,
però si, a més a més, en la seva feina educativa el menor li ho
corrobora és quan ho comuniquen a direcció, i direcció fa les
diligències formatives, investiga, demana més gent i, si hi ha
més proves, llavors inicia l’expedient disciplinari, que pot
arribar a una conclusió o a l’altra.

Jo el que li he de dir és que nosaltres sempre, és a dir,
arran d’aquestes dues formacions és quan el 2018 comença un
poc la vigilància, la consciència dels educadors, perquè abans
callaven, perquè si era... ens deien: no és que perquè ens diuen
chivatos i això, i ara hi comença a haver una consciència de
responsabilitat enfront de la mala praxis d’un company. I per
això en el 2018 tenim dos casos i en el 2019; és a dir, com
que hem posat les eines i hem fet la formació perquè es
detecti, això es comunica. I la nostra resposta és tolerància
zero, actuar, òbviament, laboralment i, si és necessari, si
veiem indicis, que això ja ho sabem, però hi ha d’haver uns
indicis, ho comunicam, sempre es comunica a Fiscalia i

Fiscalia que decideixi. No sabem a Fiscalia... perquè no té cap
obligació i no som qui nosaltres per demanar-ho.

Crec que ho he dit tot, crec que ho he dit tot, crec que sí,
però bé, puc dir més coses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam el torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Durán té la paraula, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. I tal com li he dit en privat, reiter la
queixa que ha fet abans la Sra. Idoia Ribas, de VOX, que
s’hagin posat dues compareixences avui horabaixa, li vaig dir
en privat, li he tornat dir ara i vull que sigui públic, perquè no
s’ha fet mai cap comissió de posar dues compareixences
seguides.

Dit això, Sra. Tur, li he de dir que si abans li he dit que
vostè havia dit una falsedat, ara em reafirm, estic convençuda
que ha dit una falsedat, vostè ha dit que s’havien denunciat els
no-retorns i quan ha llegit un trosset, un paràgraf, una línia,
que ha parlat dels retards dels no-retorns. I els retards dels no-
retorns a mi m’agradaria saber quants n’han denunciat vostès
a Fiscalia de l’any 2015 a l’any 2019, i, sobretot, ara
m’agradaria molt, perquè no n’ha dit res, ni ha dut cap paper,
ni ho ha mostrat, de l’any 2007 a 2011. Per tant, m’agradaria
molt que digui tota la veritat i no torni enganar la gent, perquè,
a més, jo no crec que fos vera, perquè si fos vera quan (...) el
2015 estic segura que vostè hagués fet les passes oportunes
i no les va fer. Per tant, quan vostè ho diu aquí ho diu, doncs,
com a un fals calamar que tira la tinta per emmascarar-ho tot
i per amagar-se i fugir.

Estan estrets, saben que han tengut una gestió molt
deficient aquests darrers anys, tenen uns casos d’explotació
sexual que els ha esclatat i els ha esclatat per mor d’una
violació múltiple que va passar dia 24 de desembre, en la qual
està investigat un intern d’Es Pinaret, està investigat en aquest
moment, per tant vostès saben que tenen molta responsabilitat
en aquests casos, molta.

No m’ha contestat moltes de les preguntes que li he fet, li
he dit a veure quin tipus de formació feien als potencials
captadors; li he demanat quin tipus de formació feien a les
potencials víctimes.

M’ha dit que vostè era partidària de la comissió
d’investigació, que també ho era MÉS partidària de la
comissió d’investigació, doncs hagués estat molt bé que
haguessin aprovat la comissió d’investigació, de fet poden
votar a favor, MÉS pot tornar votar a favor el dimarts, perquè
nosaltres el dimarts presentam una moció i a la moció, un dels
punts diu que donin suport a la comissió d’investigació
demanada al Consell Insular de Mallorca, per tant, ho tenen
molt bo de fer, Sr. Ensenyat ja ho sap, com a portaveu de MÉS,
votin a favor, com ha dit la Sra. Tur, el proper dimarts.
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Miri, estaria molt bé això de la comissió d’investigació
perquè potser que hagin d’anar a altres institucions a dirimir
responsabilitats, acusacions molt greus que es fan, quan no es
té justificació per als resultats de la feina feta aquests darrers
anys, em sembla molt greu. Nosaltres demanam les actes de
les reunions que s’han fet, demanam... hem demanat,
aproximadament, unes 30 peticions d’informació i
documentació tant a la Fundació S’Estel com a la Direcció
General d’Infància, i no ens ho faciliten.

I no em serveix, Sra. Tur, que vostè em tregui una línia, un
paperet, perquè vostè treu el que li interessa, jo vull saber què
és el que no treu. De fet, ja li faig saber, i ho anunciï aquí, que
nosaltres, el nostre grup parlamentari, demanarem totes i
cadascuna de les queixes que han fet els educadors i els
tècnics i tot el personal d’Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol
els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, perquè, evidentment,
ara que volem veure les queixes dels educadors les volem
veure totes, i no en tenim prou que ens digui que hi ha hagut un
retard, si hi ha hagut un retard, segurament, moltes vegades
passen retards, vostès també denuncien els retards?

M’hagués agradat veure-la a vostè amb una disposició a la
construcció i a millorar la feina que vostès tenen la
responsabilitat de fer. M’hagués agradat doncs que vostè
hagués fet una miqueta d’acte de contrició, perquè des de l’any
2015 vostè ha tengut moltes eines i la veritat és que no les han
posades en marxa, el resultat ha estat, com deia abans, molt
deficient.

Dels anys 2007 a 2011 també va ser la responsable
d’aquesta àrea la Sra. Fina Santiago, el mateix temps que
tampoc no tenia, supòs, la llicència d’activitats, doncs Es
Pinaret, crec que vostè deia abans. Vostè treu el que li dóna
gana treure per tirar terra a l’equip anterior, quan vostè ja fa
cinc anys que gestiona, i tot és perquè vostè no té res a treure
pit de la seva gestió, és molt deficient. I si el Defensor del
Poble diu que els seus centres, gestionats per vostè, Sra. Tur,
són dels pitjors d’Espanya, ja en pot donar de voltes, que són
els pitjors d’Espanya; haurà fet feina, faltaria més que no
hagués fet feina!, hauran fet coses, faltaria més!, i, a més, vull
alabar la feina que fan els tècnics, els educadors i el personal
dels centres que vostè gestiona, faltaria més!, una feina molt
complicada, molt difícil, però no ens serveix que vostè tiri
terra i es justifiqui.

I ja li dic una cosa, nosaltres hem demanat la dimissió de
la Sra. Consellera Fina Santiago, doncs evidentment tenim ben
clar que la Sra. Francina Armengol, tal i com li demanam al
segon de la nostra moció, que també veurem el dimarts, li
demanam a la Sra. Francina Armengol que, en virtut de
l’Estatut d’Autonomia i de l’article 56.1, cessi immediatament
la Sra. Final Santiago, també li demanarem que cessi
immediatament tot el seu equip, començant per vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula ara, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, no faré ús de la paraula, trob
que en aquestes tres o quatre hores de compareixença ja s’ha
dit tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. M’agradaria que contestés i que no em
sumés el temps en contestar dues coses que li he demanat, la
part terapèutica, sobretot, m’interessa molt. M’han insistit
molt, a més a més, els directors dels centres especialment, els
dels centres d’Es Mussol i d’Es Fusteret.

El centre d’Es Fusteret, faré via, i s i  no que l’ajudin els
seus companys de gabinet per prendre nota, perquè no tendré
temps, Es Fusteret: parets amb pintades, parets amb pintades
de la comunitat, intimidatòries o quasi quasi provocant les
menors que hi ha allà, pintades com “te espero”, “te quiero”
i això, jo crec que han de prendre mesures en això; quan els
vaig visitar, fins i tot el director del centre es trobava impotent
perquè és una comunitat de veïnats.

El pressupost, té el secretari general assegut aquí, de la
seva conselleria, que és membre del consell rector, o sigui
que el pressupost li demani, estic ben segur que el Sr.
Bacigalupe sí que ho farà i ho lluitarà, però ho demani, el té al
consell rector, que s’ho demani el mateix consell rector.

Igual que el tema de personal, estic d’acord que necessita
pressupost, vostè no m’ha contestat si el 0,5% era suficient,
jo crec que no.

Les assecadores, el director del centre la va demanar, m’ha
dit que no es preocupin quan la demaneu, ja cercarem
ubicació, supòs que evitarà el vandalisme, i  posi les
assecadores; no em sembla un càstig o un premi o una
assecadora, tenen la roba a les dutxes i queda humitat. Jo per
això li vaig... i, a més, vaig anar a la seva cap de gabinet o a
qualcú del gabinet i dir-li: escolta perquè t’hagi de fer una
pregunta, vostè no m’ha contestat en això, m’ha dit que era un
premi o no, evidentment l’he de manifestar aquí.

La valoració que... m’agradaria saber fermament, és molt
important, tant per a nosaltres, en aquesta comissió, com per
als mitjans de comunicació, quina valoració fa, ho dic perquè
se’n farà ressò d’això, quina valoració fa la directora de la
Fundació Institut Estel sobre el protocol que es va aplicar per
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donar permís a aquell jove major d’edat que va sortir la nit de
Nadal i va acudir a aquell pis, participant (...) en, com a
testimoni, com a mínim, de l’abús d’aquest (...). Jo crec que és
important.

Perquè nosaltres insistim en aquest protocol i els
programes no es poden seguir aplicant amb el que passa i ens
n’hem assabentat de la mateixa manera. Per tant, li vull
demanar si els programes que s’aplicaven, els programes
diferents dels que S’Estel aplica, no els qüestiono, li deman si
vostè considera que s’han de modificar o s’han d’ampliar, el
programa Mesura, el programa Atura’t, el programa Pila, bé,
els programes que vostè ja coneix si troba que s’han de
revisar, s’han de millorar o s’han de dotar més.

Pis d’emancipació i convivència, anem a un altre indret,
anem a un altre entorn, aquests joves que hi ha unes mesures
ja directes per a incorporació a la vida social com qualsevol
ciutadà. Hi ha un pis “okupat”, què passa amb això? Quantes
places té aquest pis que ara està “okupat”, amb k, per un
menor, per un jove i em sembla que per un familiar? Quan té
coneixement d’això? Quines mesures s’han aplicat? Com està
aquest tema? La consellera va dir que estava denunciat i que
s’hi treballava. Com és que es produeix això, directora? Qui és
el coordinador o el responsable o el tècnic o l’educador que
ha permès o que no ha conegut que aquest fet hi sigui? Quin
expedient s’ha obert a aquest treballador o treballadora? Quin
protocol aplica en la millora d’aquesta... perquè no passin
aquestes situacions?

Es que parlam d’un equip..., és a dir, allò no s’ocupa un dia,
supòs que hi ha un procediment de conducta, d’hàbits, no ho
sé, però crec que és prou important, saber des de quan i en
quina situació es troba. I sobretot aquest responsable si tenia
informació, no li he demanat per escrit, però esper que no li
hagi de demanar sobretot si hi ha un expedient obert sobre
aquest tema.

Es Fusteret ja li he comentat.

La Fiscalia, vull saber explícitament si els cinc casos
d’expedients oberts als treballadors o treballadores que hi
havia allà tots es varen comunicar a Fiscalia, el que hagi fet la
Fiscalia entenc que no, perquè és un procediment judicial, no
administratiu, però si els cinc s’hi varen comunicar. I si vostè
considera que tot tipus, tractant-se de menors, ha de ser la
Fiscalia de menors que consideri que es greu o no, no els
educadors d’allà o almanco vostè, com a responsable, si no, si
tots els comuniquen perquè sigui la Fiscalia que li ho digui, no
que vostès ho considerin, sinó que la Fiscalia pugui saber, si
en té coneixement perquè se li trasllada, si realment és
constitutiu d’unes mesures diferents.

Li vull demanar si vostè va presentar la seva dimissió o va
posar el seu càrrec a disposició de la consellera o de la
presidenta del Consell Rector de S’Estel en el moment que va
sortir el cas del que havia... que es va conèixer el cas d’abús,
i vull ser molt prudent, d’abús d’aquesta menor el desembre,
on va participar o almanco hi era present un jove resident d’Es
Pinaret.

Un segonet, per favor, els programes ja els hi he demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Acab ja, president. Els expedients que s’obrin al personal,
estic segur que vostè coincideix amb tots  nosaltres que,
sobretot, el primer objecte és ser garantista amb el menor, el
primer, o sigui, el primer que s’obre aquest expedient és, per
tant, qualsevol tipus d’incidència, entenc jo, que des de la seva
direcció s’obre un expedient, la tramitació és una altra, però
s’obre aquest expedient i, com a mínim, el coneix la Direcció
General de Menors, vull pensar que com a mínim, no queda
dins S’Estel, sinó que el coneix l’actual directora general, que
és presidenta del consell rector; però, a part d’això, té una
responsabilitat molt important la directora general, per això
vull pensar que els expedients es participen com a mínim a
aquests despatxos que té setmanals o mensuals amb la
directora general. L’expedient que s’obre al personal per una
qüestió de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, sí, sí, evidentment-, per a nosaltres és molt important
aquests casos.

I m’he de manifestar, president, és evident, ens queda una
altra compareixença. M’agradaria que traslladéssiu o
assumíssiu, si hi torna haver en aquesta comissió, que no torni
haver dues compareixences seguides i que no es qualifiqui mai
al membre de la Mesa dues compareixences de tal, ja no per
esgotador per a les persones que compareguin, sinó per a
nosaltres i per fer una eficàcia, ser més eficients i eficaç el
nostre treball de control al Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguint amb el torn de rèplica, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Jo li agraesc moltíssim tota la
informació que ens ha donat, extensa, i aquest esforç que ha
fet de respondre totes i cadascuna de les preguntes, tot i que
em fa l’efecte que hi havia qualque grup parlamentari que no
escoltava, és a dir, aquests que insistien molt que vostè
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comparegués, però crec que duen un rotlle abans que
comparegués i han seguit amb el mateix rotlle tot i les
explicacions que ha donat. I que entenen que tal volta és tirar
pilotes fora quan vostè parla precisament de quina situació es
va trobar el primer dia que va començar a fer feina al capdavant
de la Fundació S’Estel, independentment de qui hi fos, perquè,
evidentment, vostè ha parlat de tot un conjunt d’inversions,
d’actuacions, de millores tant a nivell d’infraestructures, com
a nivell laboral en recursos humans, que si ja haguessin estat
fets a la passada legislatura, és a dir, a la legislatura que la va
precedir, evidentment, vostè ja s’hagués pogut dedicar a altres
qüestions com les que ha plantejat, que algun grup li ha
demanat, els serveis jurídics, per exemple, tota una sèrie de
millores que, evidentment, es poden plantejar.

És a dir, crec que això és important, però..., i crec que és
sense acritud i sense voler atacar ningú, perquè precisament
parlam d’un problema que tenim, d’un debat necessari, d’una
segurament de les competències que té la comunitat autònoma
més complexes, precisament per la complexitat dels perfils de
joves i d’infants en què s’actua, abans la Sra. Pons feia
referència un perfil en concret, és a dir, no és l’únic, jo entenc
que el personal estigui moltes vegades davant situacions
d’estrès i davant situacions tenses perquè, precisament, és un
tipus de feina que provoca aquestes coses, i no tothom és bo,
no tothom s’hi pot dedicar, és un perfil professional molt
determinat, hi ha d’haver evidentment una part de component
vocacional, perquè, si no, no crec jo que ho aguantin ni que ho
resisteixin.

I d’altra banda, m’afalaga que la Sra. Durán lloés la feina
d’aquests tècnics i torn a això, vostè ha fet referència a tota
una sèrie d’informes, em pot dir qui firma aquest informe? Per
favor, ho pot tornar dir amb claredat, i crec que eren un parell
que es varen presentar amb diferents dates; perquè, a més, crec
que l’ha acusada de voler malinterpretar aquesta informació.
Per tant, jo li deman: aquests informes són públics? Supòs que
si han passat per un registre d’entrada deuen ser públics,
perquè parlam d’informes que han passat per registre d’entrada
o són mails que s’han comunicat a un moment donat? Perquè
si són informes formals d’aquests tècnics que la Sra. Durán
abans lloava, dic jo que supòs que tots els grups polítics hi
podem tenir accés i saber exactament què diuen, per tant, o bé
una còpia o bé si ens vol indicar el número de data i el registre
d’entrada o de sortida, en aquest cas.

Respecte del Defensor del Poble, crec que també ha donat
les explicacions oportunes de quins ítems utilitzaven per saber
què és una agressió i què no ho és, que és diferent. Em crida
molt l’atenció, per exemple, que la comunitat autònoma
d’Andalusia, que supòs que deu tenir molts més centres de
reforma dels que tenim aquí, no tengui cap ni una agressió,
almanco documentada, per part de l’informe del Defensor del
Poble. Per tant, també aquesta resposta, és a dir, no tant
l’informe o la carta que envia en primer terme el Defensor del
Poble, sinó també aquesta resposta que fa el Defensor del
Poble, que diu que la propera vegada intentaran ser més
precisos en el que consideren una agressió i què no
consideren una agressió. Si també ens pot donar aquesta
referència, més que res perquè ho puguem llegir tots i totes i,

per tant, ens estalviarem ja de fer futures declaracions que
tanmateix no condueixen absolutament a res.

Moltes gràcies, res més per part nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Tur, a mí me han quedado
bastantes cosas que he formulado sin aclarar, le  voy a
refrescar algunas de ellas por si puede aclarármelas en su
segundo turno de intervención.

Yo le había preguntado si los menores no informan de que
tienen una situación de abuso o una conducta inadecuada por
parte de un educador o de alguien del centro ¿cómo pueden
ustedes detectarlo, si tienen algún protocolo o alguna forma
de evitar esas situaciones y de poderlas detectar y que no
quede en manos del propio menor tener que decirlo? Porque
al final son menores, entonces se supone que tenemos que
velar por ellos, ya sé que son menores conflictivos, pero son
menores al fin y al cabo.

También quería si me puede indicar la fecha del último
caso del trabajador con conducta sexual inadecuada, yo sé los
primeros cuatro, conozco, no importa que sea el día y el mes
exacto, pero que me diga aproximadamente cuándo ocurrió
eso; creo que fue un trabajador al que se le acabó el contrato
y no se le renovó el último.

Después si tienen algún protocolo cuando detectan
posibles víctimas de explotación. Me ha hablado de que
denuncian a la Fiscalía los casos de los trabajadores con
conductas inapropiadas, que se han denunciado algunos, he
creído entender, otros no; pero yo le preguntaba por las
denuncias a la Fiscalía cuando ustedes detectan que una menor
ha sido abusada, o un menor, que también ha habido en el
IMAS, el caso de un menor, que los hayan comunicado.

En cuanto a..., ¡ah!, y me interesa especialmente saber
¿cuántos menores o qué porcentaje de menores que ingresan
en los centros de reforma provienen de centros de protección,
provienen ya de centros de los consejos insulares? Para saber
en qué grado están relacionados los menores, porque yo creo
que aquí se ha comentado, creo que por la Sra. Durán, que es
habitual pues que a veces hay menores que pasan por unos
centros y luego pasan por otros, yo quería saber qué
porcentaje tenemos de menores que estén bajo acogimiento
o tutela de los consejos insulares y luego pueden pasar por
algún centro de reforma del Gobierno balear.
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Y al revés, pero supongo que esto no me lo podrá
contestar, porque me ha dicho que usted no participa en nada
que tenga que ver de coordinación con el IMAS, con consejos
insulares, yo también querría saber, pues eso, los menores que
están en los consejos insulares qué porcentaje acaban en los
centros de reforma, pero esto supongo que no me lo podrá
contestar.

Y por mi parte, nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Reiter la queixa dels meus
companys diputats i diputades, no pot ser que hi hagi dues
compareixences el mateix dia sobre el mateix tema, ja ens ho
varen fer l’anterior vegada, quan va comparèixer el Serafín
Carballo, director de l’Oficina de Defensa del Menor, i la
directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Durán; és a dir,
és que sembla que no es pot fer oposició per esgotament, no
nostre tan sols, sinó també de tots els participants en aquesta
taula. En aquests moments, són, no sé quina hora és, ai!, perdó,
és que hi veig, són les set i  deu, encara som aquí i, és clar,
estam encantats que compareguin, però pensam que no sé si hi
ha una mica de mala intenció a l’hora d’acumular
compareixences.

Dit això, bé, Sra. Tur, vostè ha dit: jo  crec que ho he
contestat tot; em sap greu, però a mi concretament no m’ha
contestat gairebé res i em sent una mica frustrada per aquest
fet. Hi ha coses que... n’hi ha que sí que per sobre ens ha
contestat, que bé, ja em don per satisfeta, perquè a més ja
duem com a una visió en perspectiva després de tantes
compareixences i aquesta comissió de seguiment, com hem
dit, per fases i per etapes que vivim, per negar-se l’equip de
Govern a tenir-la de cop, tot i que jo ja sé que MÉS havia dit
que sí, però, bé, en això ja s’aclariran vostès.

En qualsevol cas, jo li he demanat concretament:
l’acompanyament dels treballadors nous, com es fa i quant
temps es fa, perquè si és un dia ens sembla molt poca cosa; és
a dir, si pensa que és suficient, com s’estableix i com es fa.

Una altra pregunta, vostè ha dit que sempre es pot
negociar, que tenen una sèrie de complements aquests
treballadors, ells demanen plus de perillositat; vostè ja ha dit
que fins i tot hi ha un protocol perquè les agressions haberlas
haylas, encara que ells no quedin tocats psicològicament, hi
ha possibilitat que tenguin aquest plus de perillositat que
demanen? I si és així, quan seria, com seria i de quina manera?

També li he demanat com funcionen les places d’alta
intensitat, places d’alta intensitat, aquestes quatre  places
individuals d’aquells  que són reincidents que actuen o es
comporten malament dins Es Pinaret; és a dir que, a banda de

tenir mesures judicials, es comporten malament a dins, per
tant hi ha aquesta contenció d’aquestes habitacions que hem
vist individuals.

Una vegada són majors i han complert la condemna, hi ha
un acompanyament quan surten al carrer, a la vida real?

Li he demanat també, però, bé, ara això ja no sé... de quina
manera s’involucren les famílies per a aquesta recuperació, o
rehabilitació, reinserció?

Li he demanat per les patologies duals, però és igual,
perquè ja he entès que passa amb adults, passa amb menors,
passa amb infants conflictius, és una gran mancança que té
aquesta societat nostra, que també hauríem de començar a
posar-nos fil a l’agulla.

I després, vostè ha dit l’informe del Defensor del Pueblo,
del Defensor del Poble, ha dit: no demana ja ni agressions, ni
no-retorns, no demana res de tot això; idò, en termes absoluts
o relatius, què demana? Què és el que demana ara el Defensor
del Poble? Nosaltres entenem que en termes absoluts pot ser
una injustícia, entenem el que vostè ens diu, però, idò, ara què
demana? I si tal vegada hi hauria aquestes dades, perquè
nosaltres pensam que és important saber les agressions que hi
ha, els no-retorns que hi ha en termes relatius o els que siguin,
però, bé, quines són les preguntes que fa el defensor.

I si em contesta això, em conformaré.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, però no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, contesta la Sra. Josefina Tur, ara
sí amb una limitació de temps de cinc minuts per als grups que
han intervengut, que són 25 minuts, com a màxim. Per tant, sí
que li pregaria que fes aquest esforç de síntesi.
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LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

Faré esforç de síntesi i si després a fora em volen demanar
qualque cosa més ja faré més via.

Mirau, començaré pel darrer, perquè així em venen sense
que es molestin.

Sra. Pons, el protocol d’acollida, miri, em varen passar...,
hi ha molt per fer aquí, es va passar que, com ens deien els
educadors, et donam el walkie i les claus i t’amollaven, això
és el que ens deien quan ens vàrem reunir, et donaven el walkie
i les claus i t’amollaven amb els menors a fer una formació,
una formació d’acollida, d’unes 12 hores, sobre legislació,
sobre codi deontològic, etc. Però, és una revisitació històrica
que han d’arribar a més i fa un any hem començat unes
reunions per establir el procediment d’acollida; és a dir,
nosaltres la formació d’acollida ja la donam, cada mes se’n
programa una, els dos darrers dies de mes per a aquells nous
educadors, siguin un, siguin tres o siguin, bé, deu no, eh. I
aquesta comissió tècnica que crea el procés contemplarà la
formació, bé, una bona selecció intentarem, la millor que
puguem, la millor que sigui al nostre abast, és a dir, mirarem
que els tècnics ens trobin un test i que Funció Pública ens ho
aprovi; una formació d’entrada, i després un acompanyament
durant el període de prova. És a dir, volem crear la figura del
mentor, és a dir un educador que sigui ja expert i  que,
òbviament, sigui un referent a cada llar, això ho triarà l’equip
directiu; acompanyi aquest educador durant les primeres
setmanes i faci una avaluació de com respon aquest educador.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara no, ho hem de reconèixer, i fa un any que treballam en
aquest tema de com ha de ser l’acompanyament, quines són les
competències que s’han d’avaluar, perquè un acompanyament
tot sol..., és a dir, hi ha un acompanyament de dies, però no és
suficient, ha de ser un acompanyament amb un guió que
expliqui en què s’ha de fixar l’educador i en què s’ha de
formar. I després una valoració abans del final del període de
prova si aquell educador serveix, això seria el que nosaltres
estam...

El plus de perillositat és una reivindicació i també ho puc
dir, hem obert la possibilitat, però ja els vaig dir al comitè
d’empresa que jo per a enguany no tenia el pressupost, en
capítol 1. Han de tenir en compte que l’assumpció del cinquè
conveni, que va ser l’any passat, sobre equiparació salarial i
“canosos”, “moscosos”, dies lliures, tot això ens significa per
plantilla 60.000 euros més, aquests 60.000 han sortit del
capítol nostre, no se’ns ha suplementat més. No ho descartam,
no ho descartam, bé, entrarà dins la negociació, de moment és
una cosa que hem de parlar amb Pressuposts, Pressuposts ha
de tenir el finançament, ens ha de poder donar aquests doblers,
etc., vull dir que això és una cosa que engloba. Però, bé, allà és
i jo ja vaig dir que jo, bé, jo ho reclamaria a qui pertoqui.

L’habitació de separació de grups són, diguem, tres de
separació de grup i una de protocol de suïcidi; és a dir, aquell

nin que, per exemple, té un problema de protocol de suïcidi,
doncs necessita una vigilància. I després les de separació de
grup és creiem que Mesura, no segueix el programa, en fi,
llavors és com a una sanció. Màxim poden estar-hi segons llei
7 dies, si no vaig equivocada. Tot això es troba sota les ordres
del director, és el director de cada centre qui determina quin
temps pot estar en separació de grup, com ha d’estar; estan
vigilats per un educador, tenen les càmeres, per tant és una
vigilància i són habitacions llises, per dir-ho així, amb el
mínim.

Vull dir que... no sé si li he contestat o volia qualque cosa
més, perquè tal vegada...

L’acompanyament posterior, a veure, una vegada que surten
del centre, s i estan escarcerats, poden passar a llibertat
vigilada, que això ho fa la Direcció General d’Infància i
Família; hi ha programes, entre els quals Mesures, que donen,
Mesures, Pila, que és d’orientació laboral que després li
explicaré o ja li explicaré ara mateix al Sr. Gómez: el
programa Mesura i Pila són programes de tallers
sociolaborals, tallers socioeducatius que es fan a aquests
menors de medi obert, que en diem; ara ens trobam en el
procés de transformació d’aquests programes a un centre de
recursos, que diem, unificar un poc els dos programes, però
ho construeixen els tècnics justament de Pila i Amb Mesura,
per tant, ara es troben en construcció, es troben en reforma,
perquè serveixi un poc més integral, acompanyament en la vida
educativa, en la vida social i en la vida laboral.

Fins i tot també tenim en projecte, bé, en aquest, dins el
disseny d’això, doncs convenis amb el SOIB, pel que fa a SOIB
Jove, com a col·lectiu vulnerable, és a dir, hi ha tot un
acompanyament. Però dins el centre ja hi ha una preparació
per a la vida labora, amb el certificat de professionalitat, que
ara passaran a fer-los els instituts; la formació professional
bàsica i els tallers prelaborals. I també Pila, l’orientació
laboral que es fa dins el centre. Per tant, l’acompanyament
posterior, en aquest cas, correspon als educadors de medi
obert, quan són dins se’ls prepara.

Involucració de les famílies, això sí que s’ha fet a través
dels treballadors familiars amb els tallers de famílies, a poc a
poc s’augmenta la involucració de les famílies en tot el
projecte educatiu, quan surten, hi ha famílies que s’hi
involucren més i menys. Encara, com que és nou, no tenim
dades de seguiment.

Patologies duals, bé, el que li contaré, bé, tampoc això no
és la meva especialitat, però el que sí li contaré és que per a
consum tenim un conveni amb Projecte Jove, tenim 7 places
de conveni, però, és clar, sempre són al·lots que tenen
consum, que presenten consum d’estupefaents però que volen
abandonar aquest consum, llavors és com a una unitat externa,
van allà, dormen allà i això, de vegades surt bé i de vegades han
retornat. Però bé, aquesta part sí que la tenim coberta.

En faltava una o no?
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(Se sent una veu de fons que diu: “El Defensor del
Poble”)

Ah, el Defensor del Poble què demana. Bé, ho demana a
direcció general, e lls ens ho demanen, vull dir que també,
però, per exemple el protocol de suïcidi sí que ho demana i
demana mesures, demana temps de les mesures, bàsicament.
Tot el que dèiem abans, però això no.

Al Sr. Gómez, ai!, la senyora de VOX anava abans, bé, però,
senyora de VOX, Sra. Ribas, detecció per evitar situacions que
no quedin en mans dels menors, per això vàrem posar el codi
deontològic; és a dir, volem..., no tenim un protocol establert,
ara treballarem també, ja he dit que era la legislatura dels
recursos humans, hi ha molta feina a fer, demanarem, també
crearem un equip per treballar el codi deontològic que ha de
tenir cada treballador de la FISE, perquè els treballadors
socials tenen el seu codi, els educadors socials tenen el seu
codi, els psicòlegs tenen el seu codi, que el fa el col·legi,
però intentarem que sigui un d’específic i l’hauran de firmar,
a l’hora de firmar el contracte l’hauran de llegir i l’hauran de
firmar i formarà part d’aquesta formació d’acollida. Si fa falta
se li farà, primer, perquè sàpiguen què s’espera d’ells i que no
s’espera, i després, i òbviament formaren la resta de
treballadors, per què?, perquè vigilin; és a dir què és el que es
pot considerar un comportament adequat i quin no. Això és el
que començarem a treballar aquest any.

De moment és la vigilància a través dels cursos que varen
fer, doncs quan vegin una cosa ho comenten, ells ho
comenten, ho comenten primer al director i el director
considera si m’ho ha de passar a mi, que és quan valoram si
s’ha d’obrir un expedient o no.

El darrer cas era, va ser, un comportament que es va
produir quan ja no tenia relació amb nosaltres, laboral, el que
passa és que després va tornar aquesta persona. I va ser quan
qualcú va dir que hi havia hagut qualque cosa fora del centre,
com que va ser fora del centre, i després ho varen dir, bé,
doncs no et renovam el contracte, perquè si ho has fet fora del
centre per ventura ho has fet a dins, i això va ser el setembre
del 2019.

El protocol (...) les víctimes d’explotació el que es fa és,
hi ha el RUMI, el que es diu, és a dir, el Registre Unificat,
això és un protocol que està penjat al nostre punt
d’informació; qualsevol educador, qualsevol treballador de la
fundació que, a través de la feina feta amb un menor, tengui
constància que aquell menor a un moment donat, fora del
centre, home si és... eh, perquè això són coses que els conta
els que han... de coses que han viscut fora del centre, ha pogut
estar sobre un cas d’explotació sexual; ho comunica
emplenant el Registre Unificat de Maltractament Infantil, és
un registre informàtic; això va a la Direcció General de
Menors i la Direcció General de Menors ho passa a la
Fiscalia, perquè continuï; és a dir, és un procediment, també
la directora general li podrà explicar també millor, es passen
directament, és un link, per dir-ho així, però ho ha de
comunicar, qualsevol treballador pel seu compte, ho ha de fer,
això està exposat així.

No sabem de moment, nosaltres tenim a Es Fusteret quatre
nines que hem tengut notícia, a partir que es va separar el
centre en nins i nines, les nines amb el treball educatiu varen
començar a comunicar coses. I això és el que ha permès, fins
aleshores no tenim anteriors... no tenim dades, i tenim quatre
nines, que aquestes si venien o no, jo, nosaltres, la gerent no
té accés als expedients dels menors, els expedients dels
menors són propietat de la direcció general, són els directors
dels centres els que tutelen cada expedient del menor i, bé,
poden saber si venen de Protecció o no. De totes maneres,
també aquestes dades són a la direcció general.

Crec que li he contestat tot.

I al Sr. Gómez, la part terapèutica, bé, ja he explicat un
poquet què és Amb Mesura i Pila, tenim Atura’t, Atura’t
bàsicament és un programa individualitzat de psicòlegs a cada
menor que té una mesura, una condemna per abús sexual, com
a abusador sexual. Bé, és un tractament individualitzat, s’ha de
mirar cada persona per què és un abusador, hi ha persones que
són abusadors que abans han estat abusats, necessiten un
tractament; és a dir, aquí ja el psicòleg en qüestió. Però el que
sí hem fet ha estat augmentar una dotació, és a dir, un psicòleg
més per poder donar.

I abans només hi havia una psicòloga per part nostra i una
treballadora social per part de la direcció general. Nosaltres
ara tenim una segona psicòloga, sempre van en parelles
terapèutiques, i també hi ha una altra persona la direcció
general. I a més a més es va fer una formació
d’acompanyament o de reforç a aquest programa per part
d’educadors, hi ha educadors que a temps parcial també fan de
parella terapèutica en aquests programes.

També vàrem augmentar una psicòloga al programa UTASI,
que és el de tractament de víctimes. Bé, Amb Mesura això no
és ben bé terapèutica, però és d’acompanyament més aviat.

Bé, les pintades, bé, sí, es varen... nosaltres vàrem oferir
( ...) al director que oferís tapar les pintades, però no hi ha
hagut manera de parlar amb la comunitat, crec que, bé... eh?...,
eran sus novios, diguem-ho així, d’acord? Sí, això depèn de
les pandillas en què estiguin ficades.

Suposam que quan ens traslladem, quan traslladem Es
Fusteret, a una banda, quan? Doncs esperam els permisos de
l’ajuntament, però ho tramita el Bisbat que és el propietari, per
tant, vull dir...

Si el pressupost no és suficient? Home, el pressupost no
és suficient mai, però li puc dir que fem merav..., no, ara... no
és suficient mai, però sí que li puc dir que del 2015, que eren
8.000 euros, hem passat a..., oi!, 8 milions d’euros, perdó, 8
milions d’euros, hem passat a 11 milions d’euros el 2020.
Això a part de les inversions que té el Consorci de Recursos
Sociosanitaris per fer les obres, que seran les obres de Quatre
Pins i l’adequació, la reforma d’Es Fusteret.

Hem tengut partides extraordinàries, vàrem aconseguir una
partida extraordinària de 300.000 euros per adequar...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, li queden deu minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ INSTITUT
SOCIOEDUCATIU S’ESTEL (Josefina Tur i Marí):

... -molt bé, gràcies-, per adequar el nou Quatre Pins. El que
fem és que... si, vull dir, gastam el màxim i ordenam el màxim
i prioritzam.

Les assecadores no es preocupi que es compraran enguany
i en menys del que... jo ja em vaig comprometre amb vostè,
però no només amb vostè, sinó amb el centre.

El protocol de sortir del nins immers, mirau, nosaltres el
protocol de sortida és la Llei del menor, és a dir, un menor, si
està internat i té un bon..., no som jo que li don la sortida, és
cada director de centre perquè és el que segueix..., això ho
marca la Llei del menor, per tant, jo no ho valoraré perquè no
som jurista ni molt manco. I les sortides programades, ja li he
explicat, les autoritza el director en base a la llei i en base a si
ha seguit el PIA, si segueix la mesura, i són comunicades a la
Fiscalia.

Ara bé, en cas, aquest al·lot, com que va incomplir, té una
restricció de sortides, és allò de la sanció si no acompleixes;
confiï en tu perquè tu t’estàs portant bé. Si ets a un lloc que no
te toca, maldament no hagis fet res dolent, que no ho sabem,
ja ho dirà el fiscal, has incomplert, per tant, ja tens una sanció,
i després ja es veurà.

El pis d’emancipació, l’emancipació no és un programa de
la fundació, nosaltres gestionam els pisos, el manteniment del
pis, però sé que està en mans de serveis jurídics, no és una
persona externa, és un menor que ja... no sabem..., jo no tenc
cap comunicació... eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, la direcció general-, sí la direcció general, però jo li puc
dir..., sí, però jo li puc dir que és un menor que estava ja
acabant la mesura.

Dels cinc casos, si s’han passat a la Fiscalia. Se’n varen
passar tres a la Fiscalia i un dels quals en quatre ocasions, un
d’aquests, que és el que vàrem considerar més..., es va passar
en tres ocasions a la Fiscalia de Menorca, tenim el registre
d’entrada, i un a Fiscalia d’Adults, tres. Per què els altres dos
no? Perquè un simplement era una abraçada, però varen dir
que, i era el nin que l’abraçava. I l’altre és aquell que ha passat
fora del centre i tots dos eren adults, quan tots dos són adults
no podem fer res, però tres sí i  tenim les dates, tenim els
registres de sortida i d’entrada.

I no vaig posar el càrrec a disposició de (...), no, ja li dic,
no.

Els expedients del personal, sí que ho sap, perquè ho
comunic sempre. Òbviament no li pas una... no tenc per què

passar-li perquè és un tema laboral de la fundació i, per tant,
queda a l’expedient del treballador, però sí que a les reunions
li dic, mira, passa això, això i això, iniciam.

Em sembla que li he contestat o... eh, ho intent.

I bé, Sra. Durán, doncs bé, ja està, no li coment..., ja està,
vull dir, són posicions enfrontades, vostè té una opinió,
nosaltres en tenim una altra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Finalitzam aquí, per tant, la
compareixença, li agraïm moltíssim haver vengut i haver-nos
dedicat aquest temps.

I res, si us sembla bé, suspenem per cinc minuts, mentre
surt la Sra. Fina Tur i entra la Sra. Marta Carrió.

Pregaria, si podeu obrir un poc les finestres, que entri un
poc d’aire pur, a veure si ens fuig la pardaleria o aquest “daixò”
que duem.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió d’avui.

1) Compareixença RGE núm. 3229/20, de la Sra.
Marta Carrió i Palou, directora general d’Infància,
Joventut i  Famílies, presentada per tres diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, adscrits al G rup Parlamentari
Popular (article 46.3) i  aprovada a la sessi ó  de la
comissió del dia 27 de febrer del 2020, per tal que
d’informar sobre la política general que desenvolupa i ha
desenvolupat la seva direcció general.

Seguim amb la compareixença de la Sra. Marta Carrió i
Palou, directora general d’Infància, Joventut i Família, que
compareix atenent el RGE núm. 3229/20, per part del Grup
Parlamentari Popular, i ve assistida del mateix equip que va
vengut abans amb Fina, del Sr. Xavier Bacigalupe, la Sra. Tur,
perdó; Xavier Bacigalupe Blanco, secretari general; del Sr.
Joan Mascarell Ramiro, cap de Gabinet; de la Sra. Maria
Eugènia Quetglas, la cap de Premsa, i del Sr. Joan Ferrà
Terrassa, interlocutor parlamentari.

Té la paraula la Sra. Marta Carrió, per tal de fer una
exposició oral, sense limitació de temps, però si que li
demanam, atès que és la segona compareixença, si pot fer un
esforç de síntesi i de resum, la qual cosa li agrairem
profundament. Té la paraula la Sra. Carrió.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL D’INFÀNCIA,
JOVENTUT I FAMÍLIES (Marta Carrió i Palou):

Gràcies, Sr. President. Diria bon dia, però bon vespre ja a
totes i a tots, senyores i senyors diputats. Primer deixau-me

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003229


296 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 17 / 5 de març de 2020 

agrair el detall que heu tengut en deixar-me canviar l’hora de
la compareixença, perquè crec que tots sabeu, sobretot si sou
mares i pares, esper que la conciliació laboral i familiar de
vegades és un Te-Trix, veritat?, difícil de composar.

Comparesc avui a petició del Partit Popular, i llegiré
textualment per centrar la compareixença: “per celebrar una
sessió informativa sobre la política general que desenvolupa
i ha desenvolupat la seva direcció general en relació amb la
infància, així com la coordinació duta a terme amb les altres
institucions”.

Per poder emmarcar bé la compareixença i l’explicació,
crec que és molt important centrar l’exposició i centrar-nos
primer en l’àmbit competencial que el Govern ha de
desenvolupar. Aquest àmbit competencial està regulat a la Llei
9/2019, que es va aprovar al Parlament fa un any, consensuada
i aprovada per unanimitat, on, als articles 71 i 72 es
determinen exactament quines són les competències de la
comunitat autònoma; aquestes, a nivell de detall són:
l’establiment de principis generals a l’àmbit de la protecció a
la infància; la gestió de les estadístiques; l’estudi, la recerca,
els congressos i els plans de formació de professionals;
l’elaboració de programes experimentals; la creació
d’equipaments i programes d’àmbit interinsular; la
representació i les relacions amb l’administració de l’Estat; i
la gestió del Registre Unificat Infantil.

A més a més, en el seu article 72 és on es desenvolupa tota
la gestió de competències en justícia juvenil.

Per desenvolupar i executar aquestes competències
emmarcades en aquests dos articles es divideix la direcció
general en dos serveis: per una banda, tenim el Servei
d’Execució de Mesures de Justícia Juvenil i, per una altra
banda, el Servei de Famílies i Infàncies. Deixau-me dir que
aquesta legislatura també s’ha incorporat Joventut, però que no
hi dedicaré ni un segon, veritat?, perquè no és objecte
d’aquesta compareixença.

Intentaré fer una explicació descriptiva de les àrees i dels
programes que són aquesta política general de Joventut i
llavors les mesures que hem pres.

En relació amb Justícia Juvenil, és una àrea sobretot
regulada amb legislació bàsicament estatal, la Llei 5/2000, de
responsabilitat penal del menor, i el Reial Decret 1774/2004,
que és el que aprova el Reglament de desenvolupament
d’aquesta llei, i per primera vegada, des de fa tres setmanes,
tenim la normativa autonòmica que regula l’àrea de Justícia
Juvenil a la nostra comunitat autònoma, que és l’aprovació del
Decret 19/2020, de 14 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament de funcionament i organització dels centres
socioeducatius específics del sistema de Justícia Juvenil a les
nostres Illes, decret que després detallaré, doncs ha estat una
iniciativa duta i liderada des de la direcció general.

Per tant, la direcció general és la competent en l’execució,
això està molt clar, és a dir, el jutge posa la mesura i la
direcció general és la responsable d’executar aquesta mesura

imposada per Justícia, dels joves que han comès un delicte,
d’edat entre els 14 i els 18 anys, i que han jutjat i se’ls ha
posat una mesura de Justícia Juvenil. He de dir-vos que 18
anys no és el límit d’edat, diguéssim, en què pot romandre en
un centre o que pugui estar a un servei de medi obert, perquè
tots aquells joves que són, diguéssim, jutjats quan són majors
d’edat però que el delicte l’ha comès quan era menor d’edat,
la legislació contempla que ha de ser jutjat amb la Llei
5/2000, de responsabilitat penal del menor, i, per tant, la
mesura ha de ser del sistema de menors i entren a formar part
i a executar aquesta mesura en el sistema de Justícia Juvenil.

A més a més, hi ha una tendència, amb els anys, ho diuen
les estadístiques, d’augmentar el temps de mesura durant les
sentències i això fa que s’incrementi el temps en què els joves
estan als nostres centres. Això és un detall, en el sentit que...,
i la Sra. Tur ho comentava, que el perfil i els nivells d’edat dels
centres de vegades poden suposar o aquestes situacions ens
produeixen certes dificultats.

De les mesures contemplades a la Llei 5/2000, tenim tres
blocs: les extrajudicials, que són de conciliació i reparació,
que és consideren extrajudicials; les no privatives de llibertat
i les privatives de llibertat. He de dir-vos que en el cas de les
extrajudicials i les mesures no privatives de llibertat
s’executen directament per personal de la direcció general, un
equip de 28 educadors, són els coneguts com a EMO, 28
educadors d’execució i mesures de Justícia Juvenil, repartits
en equips territorials  per totes les Illes Balears. Aquests
educadors executen les mesures que es recullen a l’article 7
de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal, que són,
bàsicament, el tractament ambulatori; l’assistència en centre
de dia; permanència de cap de setmana; llibertat vigilada;
convivència amb una altra persona o grup educatiu; prestacions
en benefici de la comunitat; tasques socioeducatives; i
amonestacions.

En els cas de les mesures privatives de llibertat, ja
coneixeu bé la situació, tenim els tres centres, la Sra. Tur us
ho ha explicat en profunditat, i són gestionades a través de la
Fundació S’Estel.

En el marc de les millores, des de l’any 2016, meitat del
2015 fins al 2020, que a mi m’agradaria destacar introduïdes
dins l’àmbit de Justícia Juvenil, dins l’àmbit de medi obert la
posada en funcionament dels dos pisos de convivència, ubicats
a Es Pil·larí, que es varen obrir dia 1 de març del 2017, i ho
vull remarcar per una raó i és perquè la mesura de convivència
és una mesura no privativa de llibertat que durant tot el Govern
Bauzá s’executava a centres d’internament privatius de
llibertat. Això, a part de ser crec una vulneració del dret del
menor, perquè el tens dins un espai de privació de llibertat
quan la seva mesura no implica una privació de llibertat,
produïa uns conflictes de convivència entre menors molt
grossos, precisament per aquesta diferència: perquè, com que
eren joves que no estaven regulats pel Reglament de privatives
de llibertat, no se’ls podia aplicar el mateix règim disciplinari,
no se’ls podien aplicar les mateixes conseqüències i, per tant,
convivien joves que per la mateixa conducta tenien
conseqüències diferents.
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Amb la posada en marxa d’aquests pisos aquesta situació
es recondueix i es crea un dispositiu nou que no havia existit
abans, dintre de l’àmbit de mesures no privatives de llibertat.

Per donar més informació, aquests pisos donen resposta
principalment a joves que han comès un delicte de violència
filioparental, és el perfil més comú dintre d’aquest pis.

I una millora important dins l’àmbit de medi obert és la
incorporació de dues psicòlogues dins l’equip d’educadors de
mesures privatives de llibertat. Tota la legislació i totes les
recomanacions dels experts indiquen que les intervencions
són més eficients i tenen més efectivitat si estan composades
per equips multidisciplinars. I fins ara teníem tot un equip
d’educadors, però no teníem un altre perfil professional que,
amb la incorporació d’aquestes dues psicòlogues, crec que
complementa i millora aquesta intervenció.

A l’àmbit de mesures privatives de llibertat, em remet a
l’exposat per la Sra. Consellera a la compareixença de dia 28
de gener del 2020 i a tot l’exposat per la Sra. Tur les passades
hores, és a dir, s’han contractat 53 professionals, 49 d’atenció
directa, 2 psicòlegs, un per al programa Atura’t, un treballador
social i un auxiliar d’infermeria. Es va finalitzar a l’any 2017
la reforma completa de la llar Gregal. S’han elaborat dos plans
estratègics de formació 2016-2019, 2019-2021 amb
programació anual de formació. S’han elaborat el protocol
d’acollida i la formació. S’ha reestructurat el sistema de torns.
S’ha incorporat atenció psicosocial per als treballadors. S’han
canviat tot el sistema de contraincendis, en general i s’ha
instal·lat on no hi era. S’ha augmentat el contracte de seguretat
i la instal·lació de càmeres de videovigilància que han passat
de 16 a 63 i s’han creat les normatives internes dels centres i
una guia d’acollides.

Només voldria afegir dos elements més, impulsats més
directament per aquesta direcció general i torn a la normativa
autonòmica: ressaltar l’aprovació del Decret 10/2020, el
primer de la nostra comunitat, on aquest decret el que fa de
qualque manera és assegurar la igualtat i l’harmonització de la
intervenció i del procediment a tots i a cadascun dels centres;
dóna un marc de garantia i dóna un marc de seguretat als
nostres treballadors.

A grans trets es recullen coses que es recullen dins del
decret: seria el procediment d’ingressos, trasllat i baixes; les
normes de funcionament de cada un dels règims, això és molt
important, no s’ha d’intervenir igual amb un règim tancat que
amb un obert i amb un semiobert, i a tots els centres s’ha de
garantir que s’intervé de la mateixa manera amb cada un
d’aquests règims; es regula l’activitat quotidiana del centre; la
normativa comuna de vigilància i de seguretat; es regulen els
sistemes i els mitjans de contenció; la política de participació
dels joves interns, que jo crec que aquí és un punt important a
destacar, vull dir que ens omplim la boca moltes vegades que
el jovent ha de participar i ha de dir i té molt a dir, i jo crec
que garantir un sistema de participació també, on els  joves
interns puguin dir la seva i prendre decisions en el marc de les
seves possibilitats, de la seva estada, crec que és un punt de
qualitat important; regula el règim disciplinari; el marc general

de l’actuació educativa, és a dir, aquells mínims comuns
d’acció educativa que han de tenir tots els centres; i
l’organització general del personal on es detallen -la Sra. Tur
els ho comentava- aquests espais mínims de coordinació i de
treball.

Assenyalar també, em permetreu que ho faci, perquè per a
mi és un dels objectius importants, durant aquests quatre anys
amb l’ampliació de la plantilla i l’estabilització dels equips de
feina els treballadors han tengut capacitat de fer un bot molt
qualitatiu en el marc de la seva intervenció. I la producció
tècnica de programes, de projectes, d’intervencions que s’han
fet aquests quatre anys ha estat reconegut, i crec que és un
orgull per a la nostra comunitat autònoma, en diverses
ocasions a multitud de congressos aquests darrers anys. I si us
interessa aquest espai d’aprofundiment, ho podem fer més
endavant.

I la tercera mesura que m’agradaria destacar, impulsada des
de la direcció general i la conselleria, ha estat la creació del
primer curs d’especialista universitari en intervenció
socioeducativa a l’àmbit de Justícia Juvenil en col·laboració
amb la Universitat. Teníem clar que existeix un problema
d’especialització dins aquest àmbit, que la carrera i el
currículum a nivell de titulació directa no té capacitat per
poder indagar en una especialització tan clara com són els
nostres centres, i que havíem de posar a l’abast dels futurs
treballadors nostres una formació més especialitzada.

Fins aquí la meva exposició  dins l’àmbit de Justícia
Juvenil. Passaré a detallar l’àmbit de política general en
matèria d’infància que fem al Servei de Famílies i Infància.

Tenim una sèrie de programes, em centraré en els que hem
considerat que tenen més impacte dins d’aquesta política
d’infància. A un primer moment, el programa Alter. El
programa Alter, si no el coneixeu, és un programa
d’intervenció social i educativa que va dirigit als joves entre
14 i 16 anys, que es troben en una situació de risc social i que
no s’adapten al sistema educatiu ordinari; són aquests joves
generalment absentistes que no aconsegueixen mantenir i
finalitzar el cicle d’escolaritat ordinària. El programa Alter el
que fa és: s’inicia una escolaritat compartida on una part de la
jornada d’escolaritat es fa dintre de l’institut, amb
competències bàsiques, i una altra part es fa a empreses i
tenen una formació molt més pràctica, molt més relacionada
i vinculada amb el món professional.

Durant la passada legislatura, d’aquest programa que ja fa
15 anys que està en marxa, es varen incrementar 53 places
d’Alter i es varen incorporar 12 municipis que no tenien
aquest servei.

Un altre programa d’atenció a la infància és el programa
d’Atenció i Violència Filioparental; és un servei de tractament
psicològic d’aquells joves que presenten conductes de
violència filioparental, no importa que ho expliqui, jo crec que
tots ho coneixeu, la violència filioparental són aquelles
conductes reiterades de violència física i d’agressió física o
verbal cap als pares i als progenitors. Els derivants d’aquest
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servei són, principalment, els serveis socials comunitaris o
són aquells joves que ja tenen imposada una mesura per haver
comès aquest acte. La mitjana d’intervenció, més o menys,
són uns 100 casos anuals, que atenem des d’aquest servei, a la
memòria del 2019 en veureu 93; el 2018, 113; el 2017, 96.

I en relació amb les millores incorporades en aquesta
legislatura crec que en destacaria dues: per una banda, el
contracte ha anat augmentant a nivell d’hores i a nivell
d’intervenció, de l’11 al 15 era un servei que es mantenia a
través de contractes menors; el darrer contracte licitat, que és
del 20 al 22 és per un import total de 196.205 euros;
incorporam dues modalitats noves, a part de la intervenció,
que crec que són importantíssimes, perquè van dirigides a un
àmbit de prevenció, que és, per una banda, l’assessorament a
professionals, és a dir, aquells professionals dels serveis
socials comunitaris que puguin detectar una sèrie
d’indicadors, que puguin dir, ui!, en aquesta família és possible
que hi pugui haver un cas de violència filioparental, donar
atenció perquè sigui aquest mateix professional qui pugui
contenir i qui pugui revertir aquesta situació; i, per l’altra
banda, la intervenció terapèutica grupal.

Un altre programa important i conegut és el Punt de
Trobada Familiar que està regulat pel Decret 57/2011 i que és
un servei social especialitzat en la intervenció i el compliment
del règim de visites en aquelles situacions de separació o
divorci. La manera d’entrar al punt de trobada és per resolució
judicial, no n’hi ha cap altra, és el jutge qui t’hi envia. I les
modalitats bàsicament són dues, que són intercanvis, el punt
de trobada només fa de punt de contacte entre progenitors i
s’intercanvien els fills, i visites tutelades, que és l’altra
modalitat, que és quan el menor té la intervenció amb un dels
dos progenitors amb presència d’equip tècnic.

L’objectiu final d’aquest servei sempre és la normalització
d’aquestes situacions de conflictivitat.

A nivell d’usuaris a l’any 2018, la dada del 2019 encara no
la tenim, a l’any 2018 vàrem tenir 237 usuaris en el punt de
trobada. En el darrer contracte, actualment en vigor, es
contemplen dues grans millores: per una banda, l’increment
d’hores setmanals d’atenció a les famílies, creixem un 12%
perquè notam un increment anual d’aquest tipus de casos, i
s’incrementen les hores de treball fora de l’horari d’atenció a
les famílies. Us pos el detall aquí, això és important perquè de
qualque manera hi ha una intervenció que s’ha de fer més enllà
d’aquest intercanvi, que s’ha de fer més enllà d’aquesta visita
tutelada, que és el treball amb els progenitors per tal que es
puguin reconduir aquestes situacions “anèmola”... -ara no em
surt la paraula-, aquestes situacions que no haurien de passar,
no?

Cal destacar també la incorporació de dues psicòlogues en
aquest equip per fer, precisament, una intervenció dirigida a
les situacions on es detectin interferències parentals. A l’any
2016 aquest contracte tenia una despesa de 199.936 euros, a
la reserva de crèdit de l’any 2020 és de 459.107,88 euros.

I el darrer dels serveis és la Unitat d’Atenció d’Abús
Sexual, que és una unitat d’intervenció psicoterapèutica per a
aquells menors i les seves famílies que hagin sofert un abús
sexual. És important detallar que a aquest servei hi arriben les
famílies que tenen pares protectors, aquells nins que han
sofert un abús però que la seva família no és protectora no són
ateses pel Govern i són ateses pels consells respectius. Es va
posar en marxa a l’any 2009 i la passada es va incorporar una
psicòloga més.

Tots aquests programes són els programes que dins
política d’infància aquesta legislatura hem reforçat, però hem
ampliat i hem millorat, però hem engegat programes nous que
abans no existien, us detall els que són: per una banda, el
programa d’Atenció Psicològica per a Víctimes de bullying,
això és un servei d’atenció psicològica per a aquells nins que
han estat víctimes de bullying; és un servei molt lligat a la
Conselleria d’Educació i per a mi això és una gran fortalesa,
qui deriva a aquest servei és la Conselleria d’Educació, són els
orientadors de les mateixes escoles, en el moment que s’ha
activat el protocol que Educació va aprovar, que, com bé
sabeu, Educació va aprovar fa un parell d’anys el protocol de
bullying, va ser un dels objectius de la passada legislatura, els
orientadors valoren i deriven a Atenció Psicològica aquelles
víctimes quan consideren que sigui necessari.

Durant l’any 2019, per tenir la informació hi han passat 31
menors.

Segon servei nou que engegam, que és la posada en
funcionament de la Renda per a Orfes per als nins víctimes de
violència de gènere, la coneixeu bé, es va aprovar en el marc
de la Llei de famílies; la posada és amb el Decret 67/2019, de
23 d’agost. I actualment hi tenim 12 nins que són beneficiaris
d’aquesta prestació. Aquesta prestació crec que és important
tenir en compte i ressaltar que complementa i millora la
prestació estatal en el sentit que no està subjecte al límit
d’ingressos i incorpora un nou cas, que és en els casos que
l’agressió ha estat la responsable d’un grau de discapacitat
superior al 33%. Aquests dos supòsits no estan contemplats
a la Renda d’Orfes estatal i, per tant, ampliam drets.

I la tercera, i jo crec que és importantíssima i que és la que
marcarà la feina en aquesta legislatura i els reptes d’aquesta
legislatura, que és l’aprovació de la nova Llei d’infància i
adolescència 9/2019, de 19 de febrer, consensuada per
unanimitat. Jo crec que aquí destacaria sobretot dues coses:
per una banda, perquè és molt llarga, ja la coneixeu bé, dos
elements, primer, és més àmplia i més inclusiva, que era una
demanda de les principals entitats d’infància, UNICEF i
Universitat reclamaven fer una llei que aglutinàs molta
legislació, que fos un referent únic, i així ho férem, i posa el
focus a l’àmbit preventiu; però no amb literatura, no amb un
article que és molt important fer prevenció, sinó amb un
sistema que permeti executar-la; és a dir, permet traslladar les
declaracions de risc al municipi, acompanyades de la dotació
econòmica corresponent.

Això és una acció concreta i palpable de fer política de
prevenció.
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Dins l’àmbit de coordinació, que concretava la pregunta,
dins aquest àmbit i dins aquest servei mateix, tenim presents
sempre les competències referides al principi de la
compareixença, cal ressaltar dos espais de coordinació
establerts i un espai de feina tècnica estable. Per una banda,
existeix la Comissió interinsular de protecció de menors, que
és la comissió regulada per l’article 226 de la Llei 9/2019,
que és l’antic article 119 de la Llei 17/2006, en la qual
participen el Govern, mitjançant la Conselleria de Serveis
Socials, i hi participen els consells, a través de la conselleria
que tenen la competència en protecció de menors, i els he de
dir, com ja va comentar la consellera, que entre l’any 2016 i
el 2020 aquesta comissió s’ha reunit 8 vegades: dues el 2016,
una el 2017, dues el 2018, dues el 2019 i el passat 27 de
febrer del 2020.

De manera general, en el marc dels acords presos, en
podem destacar tres: l’acord, a proposta de la Conselleria
d’Afers Socials del desenvolupament de la xarxa
d’emancipació, pres a principis de la legislatura de l’any 2016;
l’aprovació dels objectius anuals de la Comissió
interinstitucional de seguiment del protocol marc de
maltractament infantil, amb les feines clares i els objectius
marcats; i l’aprovació de les modificacions legislatives i dels
protocols d’actuació general. Aquests són els tres blocs de
decisions preses.

El segon espai de coordinació és la Comissió
interinstitucional de seguiment del protocol marc de
maltractament infantil. Aquesta comissió neix quan s’aprova
el protocol a l’any 2010, el protocol interinstitucional de
maltractament infantil, i està composat, a nivell de Govern, per
la Conselleria de Serveis Socials, la Conselleria d’Educació,
la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Interior; els consells
insulars; la FELIB; la Delegació del Govern i les forces de
seguretat, Guàrdia Civil i Policia Nacional. D’aquesta
comissió hi ha hagut cinc reunions en total, del 2016 al 2020,
i en pengen tres grups de feina tècnics, que duen en
funcionament des de l’any 2016 i que tenen un calendari
aprovat ja de feina durant l’any 2020.

Dels objectius treballats, executats  i  realitzats més
importants dintre d’aquesta comissió els en detall els
següents: jornades formatives d’explotació sexual infantil que
es varen dirigir, sobretot, a educadors de centres de justícia i
de protecció, serveis socials comunitaris, una específica que
es va fer independent per a forces de seguretat i per a policies
tutors. En total varen ser deu accions formatives i hi passaren
804 participants.

Per una altra banda, la formació específica en detecció i
notificació de maltractament, especialment d’abús i
d’explotació en els centres escolars de les Illes Balears, els
tres darrers cursos escolars, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-
2019, s’han desenvolupat jornades de formació dirigides a
diferents col·lectius de professionals al llarg dels tres anys.
EOEP, equips de suport, equips directius, tutors de primer i de
segon d’ESO, equips d’inspecció educativa, centres de 0 a 3 i
centres d’ensenyament especial.

La direcció i la coordinació d’aquesta formació ha estat de
la direcció general de la Conselleria de Serveis Socials, però
l’execució ha estat amb estreta relació amb la Conselleria
d’Educació i la decisió dels professionals o dels grups de
professionals diana on era més important incidir.

L’objectiu d’aquestes jornades sobretot és que s’aprengués
a detectar, a conèixer els indicadors, que s’aprengués a
detectar un possible abús o una possible explotació sexual o
maltractament en general també, i que es coneguessin els
circuïts i els mecanisme per notificar aquesta situació. Es
realitzaren durant aquests tres anys 90 accions formatives,
aproximadament amb la participació de 1.100 professionals de
l’àmbit educatiu.

Un tercer bloc de formació és la formació l’instrument de
valoració de risc Valora. Valora és una eina tècnica, és una
eina d’avaluació de risc de desemparament creada en el marc
de la Universitat del País Basc. Es va elegir aquesta eina,
aquest instrument en concret, a proposta dels equips tècnics,
dels grups, d’aquests grups que us deia que estaven en
funcionament. Aquesta formació es va dirigir a equips de
serveis socials comunitaris i especialitzats, com poden ser
Protecció i Justícia Juvenil. Els anys 2016, 2017 i 2018 són
els anys en què es varen executar aquestes formacions i es
donaren 641 hores de formació amb 1.905 participants en
aquestes.

Per una altra banda, s’ha aconseguit introduir el contingut
del protocol marc d’avaluació i tractament del maltractament
i el protocol d’abús dins del Pla de formació de l’ib-salut; és
a dir, no fem una formació independent, sinó que dins el seu
mateix pla aquesta formació hi està integrada. S’ha fet la
redacció, l’acord, l’aprovació i l’inici de seguiment del
Protocol d’avaluació i tractament de l’abús sexual infantil i
l’explotació sexual infantil de les Illes Balears que es va
redactar durant l’any 2017 i que es va aprovar en el Consell de
Govern el dia 31 d’agost del 2018.

I d’aquests grups de feina també i per finalitzar, hi ha una
línia de feina de revisar l’accés i les notificacions dels serveis
socials comunitaris, és a dir, amb els ajuntaments, i que, per
això, tenim constatades 89 reunions de feina amb ajuntaments.

A la reunió de la Comissió interinsular de protecció de
menors de dia 31 d’octubre del 2019 es varen aprovar els
objectius que es traslladaren a la Comissió interinstitucional
de seguiment de protocol el 30 de novembre del 2019.
Aquests objectius són, són objectius per al 2019 i per al 2020,
principalment: reeditar el Pla de formació a l’àmbit
d’Educació, Salut i Serveis Socials adaptat a les noves
necessitats que ens aniran marcant aquests equips tècnics;
mantenir el seguiment bilateral amb els ajuntaments per a la
millora de les notificacions al RUMI; desenvolupar un
esborrany de protocol d’avaluació i tractament de
maltractament infantil en general; i continuar amb el
seguiment de l’aplicació del protocol d’avaluació i tractament
de l’abús sexual i l’explotació sexual. Aquests foren els
objectius que aprovàrem de cara a la feina d’enguany.
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A més a més, dins l’àmbit de la coordinació
interinstitucional, remarcar l’espai de coordinació en el marc
de l’Estat, que són dos espais, per una banda, la Comissió
interautonòmica d’infància i, per l’altra banda, l’Observatori de
la infància, que la veritat és que poca feina podem destacar,
doncs pràcticament tota la legislatura va ser paralitzat per
l’estat que tots coneixeu, de l’estat polític de l’Estat.

Fins aquí el que hem considerat que donava resposta de
manera informativa, com deia la sol·licitud de la política
general d’infància i de la coordinació. En qualsevol cas,
esperant haver estat el més breu possible, qued a la vostra
disposició pel que necessiteu aclarir o per al que vulgueu
demanar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carrió. Correspon ara demanar als
diputats si volen una suspensió de la sessió, per un temps
màxim de 45 minuts, o podem procedir.

(Remor de veus)

La senyora directora general vol contestar globalment o
s’estima més contestar individualment després de cada
intervenció.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL D’INFÀNCIA,
JOVENTUT I FAMÍLIES (Marta Carrió i Palou):

Globalment, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, gràcies, Sra. Carrió, per les
explicacions que ens ha donat. He de dir que a mi m’agradaria,
i ho vull dir perquè quedi constància a l’acta, que ens contestàs
de manera individual, de manera separada, perquè després de
la darrera compareixença, a la segona intervenció jo no he
tengut contestació, per tant, em quedaven moltes preguntes
perquè em contestassin, i m’hagués agradat que hagués
contestat de manera individual. Però bé, haurem d’acceptar la
seva decisió, senyora directora.

Miri, jo intentaré fer-la el més breu possible i separada, el
que li demanaria, per favor, és que em contestàs les preguntes
que li faré, perquè vostè ha fet una exposició molt àmplia, jo
em concretaré més en una sèrie de coses que més
m’interessen.

Miri, vostè ha parlat de la comissió interinsular, vostè ha
explicat molt bé els menors que tenen mesures extrajudicials,
ha explicat els menors que tenen mesures no privatives de

llibertat i els menors que tenen mesures privatives de llibertat,
que ha tengut explicació abans de la directora de la Fundació
S’Estel, jo, evidentment, volia parlar dels menors que tenen
mesures de protecció i de la tasca de coordinació que té vostè
assignada a la seva direcció general; ho ha dit per activa i per
passiva la consellera, vostès tenen la tasca de coordinació amb
tots els consells de Mallorca, per aquí vostè ens ha explicat
això de la Comissió interinsular de menors, i també tenen la
competència, l’obligació de tots els cursos de formació que
siguin necessaris, que els puguin donar als consells.

Ha dit que d’aquesta comissió interinsular hi ha hagut del
2016 al 2020 8 reunions, ja li dic que nosaltres demanarem
totes les actes d’aquestes reunions; esper que ens les donin,
perquè tota les actes que hem demanat fins ara no hem rebut
cap acta ni una, però bé, nosaltres seguirem, seguirem
demanant, seguirem demanant.

Li vull dir, a l’any 2017 va sortir una informació
periodística al diari El Mundo per dues periodistes, i arran
d’aquesta informació periodística, al Consell Insular de
Mallorca, la Sra. Catalina Cirer va fer una pregunta a la Sra.
Margalida Puigserver, que era la presidenta de l’IMAS en
aquell moment, ella va dir que s’havia constituït una Mesa de
coordinació, va dir, textualment en aquell moment, una Mesa
de coordinació i que tenien unes reunions bimensuals, això és
textual, de fet tenc l’àudio al mòbil, i si tenguéssim temps li
podria posar l’àudio del mòbil de la Sra. Puigserver d’aquell
moment, talment; i va dir que es reunien de manera bimensual.

Evidentment, va dir que en aquestes reunions es tractava de
revisar protocols, de revisar processos terapèutics i de revisar
els centres per intentar pal·liar de qualque manera tots aquests
casos que tenien, que sobre la informació periodística ja es
deia que s’estudiaven 88 casos, això era la informació
periodística, 88 casos el 2017. Jo li deman: quantes reunions
s’han fet amb la seva direcció general? Quines persones
participaven de la seva direcció general en aquestes reunions
amb l’IMAS? No sé si en diuen comissions tècniques, si en
diuen reunions tècniques, si en diuen meses de coordinació,
jo el nom que vostès li posin no ho sé, jo només li puc el que
va dir en aquell moment la Sra. Margalida Puigserver.

I vull saber si en varen fer de manera bimensual i, a més,
vull saber què es va decidir, perquè nosaltres hem demanat les
actes d’aquestes reunions i no ens les han donades encara.
Nosaltres volem saber si es va decidir modificar un protocol,
si es va decidir que les nines, que tenien sospites que ja eren
abusades sexualment, bé, sí, exacte, que eren explotades
sexualment, doncs quin procediment es va decidir. Perquè el
gran problema que han tengut tots els centres, tant propis de
l’IMAS, com els centres concertats, han estat doncs les
fugues, les sortides no autoritzades i els no-retorns.

De fet, fa un mes aproximadament, amb unes actuacions
policials varen trobar 31 menors a quatre centres d’oci
nocturn i dues d’aquestes menors eren menors tutelades. Les
dues eren fugades, una de les quals feia quatre mesos que
estava fugada; la varen dur al mateix centre allà on ella s’havia
fugat i al cap de dotze hores tornava estar fugada. Segueix
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fugada en aquests moments aquesta menor. Per tant, nosaltres
volem saber si a l’any 2017 la gran preocupació del Defensor
del Menor, perquè ara li han canviat e l nom, el director de
l’OBIA, però abans era el Defensor del Menor, ja en aquell
moment deia que tenien una problemàtica molt greu que era el
tema de les fugues, què s’ha fet durant aquest temps?

Volíem saber exactament això, quins processos terapèutics
es varen canviar?

Quins cursos de formació específica s’han fet en aquests
anys?

Si es va fer qualque tipus de mesura especial de seguretat
a aquestes nines. Si es va posar qualque tipus de control de
seguiment amb aplicacions determinades o amb un control
decidit amb la policia, i què és el que es va fer.

Quantes denúncies es varen a la Fiscalia durant aquests
anys, des de l’any 2017 a l’any 2020, i parl ara de la tasca de
coordinació, competència de la seva direcció general?

Quantes denúncies a Policia i quantes denúncies a la
Fiscalia. Si s’ha fet un seguiment d’aquestes denúncies quan
s’han posades.

Li volia demanar a veure si vostè no creu que els menors
tutelats mereixen protecció. També li volia demanar a veure si
vostè creu que els menors tutelats mereixen que hi hagi una
comissió d’investigació al Consell Insular de Mallorca. També
li vull demanar a veure si vostè creu que els menors tutelats i
els menors amb mesures judicials, que n’hi ha de captadors i
n’hi ha de víctimes d’agressions sexuals, es mereixen una
comissió d’investigació al Parlament de les Illes Balears.

Li volia demanar a veure com creu vostè  que s’han de
sentir uns familiars que els han retirat la tutela o han estat
apartats els seus fills del seu àmbit familiar, per l’interès
superior del menor, i en aquells moments el seu fill o la seva
filla es troba fugat quan ha estat sota la tutela de l’IMAS o d’un
centre concertat de l’IMAS, i sota la tutela o la coordinació de
la seva direcció general.

Ara, passant a un altre  tema, voldria parlar també de
menors, però voldria parlar de menors extutelats. Com vostè
sap, a l’any 2015 es va aprovar, el mes d’abril, la Llei 7/2015,
era la Llei d’autonomia personal de menors, ja sigui amb
mesures de protecció, exmenors, evidentment, és quan fan els
divuit anys, perquè hi havia un buit, hi havia un buit i es
considerava que aquests menors quan arribaven als divuit anys,
ja fossin menors de reforma o menors de protecció, doncs,
havien de tenir un procediment.

A l’any 2016 vostès presenten el Pla d’emancipació de
menors extutelats, Pla 2016-2020, pla que nosaltres el tenim
aquí, pla que jo li vaig fer una pregunta a la consellera, pla que
nosaltres hem fet 64 preguntes, entre preguntes i entre
peticions de documentació, n’hem fet 64 sobre aquest pla,
perquè, Sra. Directora, aquesta pàgina web seva és un autèntic
desastre, un autèntic desastre. Nosaltres, ja li  dic  aquí, que

nosaltres demanam que en el portal de transparència hi hagi,
així com hi ha en el portal de transparència una pestanya
exclusiva per a l’àrea d’educació i n’hi ha una d’exclusiva per
a l’àrea de salut, demanarem que n’hi hagi una de transparència
per a l’àrea de serveis socials.

No trobam cap memòria publicada de cap programa, de
cap, perquè..., -perdó, ja em qued sense veu, president, però
res continuarem, continuarem, m’avisarà, per favor, quan em
quedi un minut? Gràcies.

Miri, de què serveix que facem plans? Queda molt bé, fer
un pla autonòmic en contra de la prostitució i de l’abús sexual
de dones i nines menors, queda molt bé fer un pla autonòmic
per a menors extutelats, però no podem fer el seguiment del
pla. Tenim el pla, sabem que contemplava tota una sèrie de
mesures, hi havia unes subvencions econòmiques, hi havia un
plans de formació, hi havia un pla de seguiment i hi havia un
pla d’habitatge, en aquest moment és impossible saber els nins
als quals hem arribat amb aquest pla d’habitatge, les
subvencions que han arribat el 2016, el 2017, el 2018, el
2019 i el darrer any el 2020. No ho sabem. Hi hauria d’haver
una execució del pla, ho hauríem de saber, tenim el
pressupost, tenim el pla aquí, jo li puc dir aquí, però no tenim
temps, tenim el pla i hi havia unes quantitats per destinar a tots
aquests conceptes que desenvolupava el pla, però no tenim
l’execució posterior. Per tant, nosaltres volem que ens ho
expliqui, perquè vàrem saber que com a poc un dels pisos
havia estat ocupat per una de les persones que havia estat
intern a aquest pis, doncs, s’ha fet “okupa”, fa mesos i mesos
que és allà, no sabem si fa més d’un any, també ho hem
demanat, hem demanat molta informació sobre aquest pis, s’ha
assignat l’educador que hi havia en aquest pis se l’ha assignat
a una altra banda i al final, doncs, no sabem si s’ha posat una
denúncia o una demanda per treure aquest jove d’aquest pis, no
sabem res i per això també ho hem demanat.

També sabem que hi ha altres pisos que en aquest moment
estan en molt baixa ocupació o pisos que no s’utilitzen com a
habitatge per a aquests menors emancipats.

Ens agradaria saber també..., ara jo voldria parlar de la llei.
Està molt bé..., nosaltres som aquí al Parlament, nosaltres tots
defensam el poder legislatiu, però evidentment el poder
legislatiu sense un desenvolupament posterior de les lleis no
serveix de res. Vostès poden estar molt orgullosos, nosaltres
hi vàrem participar activament, la Sra. Sandra Fernández va
participar activament a la Llei 9/2019, en el mes de febrer. Bé,
doncs aquesta llei, la Llei 9/2019, a l’article 35 diu: dret a la
prevenció i a la protecció contra la violència, i aquí, en els
punts 1, 2, 3, 4 parla expressament de les agressions sexuals,
els abusos sexuals i l’explotació sexual. Moltes gràcies.

Per tant, d’aquesta llei queda molt a desenvolupar. De la
Llei d’igualtat queda molt a desenvolupar i de la llei que vostè
ha mencionat abans, de la Llei de les famílies, també queda
molt a desenvolupar. Vostè ha fet una menció només d’una
mesura que han desenvolupat, que ha arribat molt bé una
subvenció a dotze nins víctimes de violència de gènere,
d’acord, però queda molt per desenvolupar. Nosaltres volem
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que s’apliqui, nosaltres creiem que vostès tenen la
responsabilitat d’aprovar aquesta llei i no creiem, no sabem
com és que s’ha pogut mirar cap a un altre  costat amb la
responsabilitat que tenien des de la direcció general i des de
la conselleria.

Per acabar, Sr. President, només dir-li que del decret de
mesures judicials, que vostè ha explicat, hi ha passat un poc
per sobre, a mi m’agradaria saber per què s’han torbat tres
anys. Nosaltres també hem demanat l’expedient complet
d’aquest decret, que cada vegada que vostès diuen una cosa,
com que no podem arribar a la informació, nosaltres ho posam
en quarantena perquè no ens creiem res del que vostès ens
diuen, per experiència bàsicament, i ho hem demanat i tampoc
no tenim l’expedient complet, volem saber quins han estat els
motius que han dut que aquest expedient duri, la creació
d’aquest decret duri tres anys.

Moltes gràcies. Després continuaré. Per favor, contesti’m
el que li he demanat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Carrió,
per venir aquí a comparèixer avui i, bé, per totes les
explicacions que vostè ha donat.

Aniré directament a fer-li una sèrie de preguntes. A la seva
intervenció vostè ha comentat que s’han reunit amb la
Comissió Interinsular de Protecció dels Menors, que s’han
reunit -si he apuntat bé- entre l’any 2016 i el 2008 una, ai!, el
2020, perdona, unes vuit vegades, dues en el 16, una o dues en
el 17, dues en el 18 i dues en el 19, i ara el passat mes de
febrer. El dimarts passat, si no vaig equivocada, la Sra.
Consellera, Fina Santiago, va dir que a la legislatura anterior
no es convocaven aquestes comissions. M’agradaria saber a
veure si és veritat, si teniu constància i quantes vegades
s’havien reunit.

També vostè a la seva intervenció ens ha detallat tots els
tipus de formacions que han fet, d’atenció psicològica per a
les víctimes de mobbing, renda per a..., no, -esperi, perdó, bé,
aquí és, perdó-, jornades formatives d’explotació  sexual
infantil, han fet també formacions específiques en detecció i
notificació i maltractament, formació d’instrumentalització de
la valoració del risc de valora. Existia cap línia de formació
referent a l’explotació sexual infantil quan vàreu arribar
vosaltres? I després, es té previst reforçar amb més formació
a part de tota la que vosaltres heu fet?

Després, quines directrius varen seguir per determinar les
línies de feina front de l’explotació sexual infantil?

Li faré una pregunta que no sé si hi ha qualque tipus de
mesura en això, però es preveu o heu actuat algunes accions
que es duen a terme per arribar als  explotadors des de
Menors?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, que quines actuacions es duen a terme o es preveu, si
preveieu en aquest cas, per arribar en aquest cas als
explotadors, als explotadors infantils, de sexualitat infantil.

Després, aprofitant la compareixença que vostè avui és
aquí, el dimarts que ve, en el Ple del Parlament, debatem una
moció presentada pel Partit Popular, on a un dels punts
proposen una sèrie de mesures, li demanaré a veure quines són
les mesures que ja hi ha de les que posa, si m’ho pot contestar
li agrairia. Una d’elles proposa dissenyar i implementar una
diagnosi acurada sobre el tràfic de nins i nines en explotació
sexual a les nostres illes, voldria saber si es té aquesta
diagnosi o si es preveu tenir aquesta diagnosi.

També demanen realitzar un estudi sobre les necessitats
dels nins i nines víctimes d’explotació sexual detectats. 

Després demanen confeccionar un programa de formació
específica i especialitzada sobre l’explotació sexual infantil
adreçat a totes les institucions. És tot el detall que vostè ha dit
i després també la pregunta que li he demanat si també es
preveu, però bé. 

El darrer punt era finançar i implementar els itineraris
integrals dels projectes de recuperació psicològica d’inserció
social. 

M’agradaria saber si totes aquestes mesures es duen a
terme o si hi ha la previsió de dur-les a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Directora, jo crec que com que ha fet
el seguiment de to t el que ha estat aquest debat en
compareixences, en preguntes, en la interpel·lació a la
consellera, per tant, el context d’aquesta comissió, tot i que
vostè ha vengut aquí a explicar-nos quines són les línies
generals i estratègiques, els programes, els serveis,
lògicament, l’únic espai que ens quedava als grups
parlamentaris que sí trobàvem que hi havia d’haver una
comissió d’investigació és aquest, fer-li preguntes envers la
vinculació, la relació, el coneixement i les mesures del que va
passar i ens hem assabentat pels mitjans de comunicació. Per
tant les meves preguntes seran molt concretes dins l’àmbit de
les competències, i un poc és fruit del debat que hi ha hagut,
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on sense entrar en detalls se’ns ha qüestionat certa tasca o
certes iniciatives dels grups de l’oposició en temes de si eren
competència o no, si en tenia coneixement, no en tenia
coneixement.

Funcions de la Direcció General de Menors o d’Infància,
Famílies i Joventut. Jo no sé si també és un problema del
portal de transparència que no està actualitzat, però
mentrestant diu el següent..., vostè ho sap, però esmentaré de
totes les competències, tres concretes que fan que nosaltres
enteníem que hi havia d’haver una comissió d’investigació
global de tot el que havia passat i per fer les propostes millors
d’actuació: prevenció del delicte juvenil, ordenació -sempre
l’ha tenguda, la comunitat autònoma, ordenació i planificació-
ordenació de la protecció dels menors i, finalment, protecció
de les famílies. Nosaltres enteníem que dins aquest àmbit era
a la seu parlamentària on s’havia de, de manera global, de
manera transversal, parlar de tot el que s’havia succeït, i si hi
havia ser part d’experts, part política i interinstitucional era el
lloc, entre altres coses perquè sí hi ha un reglament molt clar
que regulava tot això i que ens permetria fer un debat molt
més global que no únicament d’experts, i esperar la conclusió,
perquè aquesta comissió permetia un dictamen, un informe,
etc., i un itinerari.

Per tant, la primera pregunta que li faig -la hi vaig fer a la
consellera, la hi vàrem fer a la consellera diferents grups, la hi
hem fet a la directora gerent de la Fundació, la hi fem a la
directora general- és si vostè  és partidària, i el seu
posicionament, que aquesta seu parlamentària tengui una
comissió d’investigació amb tot el succeït. Li diuen
d’investigació i (...) amb la por que fa la paraula investigació;
era d’informació, seguiment, proposta i tal; jo li donaria que
és la filosofia que el meu grup parlamentari almanco, quan es
va proposar, pretenia, pretén i pretendrà endavant.

Li demanaria la seva valoració sobre el que va dir i hem
pogut constatar amb les visites i a les memòries de les places
dels centres de mesures juvenils, sobretot a Es Pinaret, envers
la sobreocupació que el director -i llista d’espera- que el
director de l’OBIA ja comentava el 2017, si vostè considera
que amb les 78 places que s’aconseguiran amb l’ampliació del
Quatre Pins seran suficients per donar resposta al que se’ns
trasllada per al compliment de les mesures judicials als joves.

Hem conegut els àmbits de coordinació, els programes,
els protocols, la dotació pressupostària, les millores
d’instal·lació, la capacitació i l’augment de places del
personal, del que competeix a l’àmbit que vostè gestiona de la
comunitat autònoma, vostè creu que això ha estat suficient, pel
que ha passat? Vostè creu que continua essent suficient?, i no
parl només de recursos, sinó dels programes que ha esmentat
vostè, i els que no ha esmentat, que també coneixem, i e ls
protocols, perquè ha passat el que ha passat.

La resposta, que la trob inapropiada, per qualificar-la d’una
manera prou respectuosa, és que això passa a altres comunitats
autònomes, és que això és un tema fruit de la problemàtica que
hi ha, etc. Vostè és responsable d’un departament precisament
per aplicar evitar això, i li deman: vostè creu que amb els

programes actuals i els que ha anunciat des de la Fundació
S’Estel, que s’estan ampliant o millorant els protocols
presents, que també és ver que els protocols estan per revisar,
si no, no seria un protocol, els pressuposts que té assignats a
la direcció general i a la Fundació S’Estel són suficients? Per
evitar que es resolgui..., ja no no citaré les frases que va dir la
consellera perquè ja l’he esmentada a la intervenció d’abans.
De moment vostè ha augmentat el..., vull dir, la Fundació ha
augmentat el pressupost un 0,5%, amb tot el repte que suposa,
i som el mes de març, per aplicar tot el millor, és a dir, totes
les millores per evitar i per perseguir aquest tipus
d’actuacions, dins el mateix centre. Recordem que uns menors
que hi han participat han estat presents en aquesta situació que
es va donar als centres tutelats del Consell de Mallorca.

Es Fusteret, ens podrà dir si tendrem un nou centre i el
tendrem aviat? L’hem visitat; les condicions i la situació ja la
coneix vostè també, la coneixem nosaltres, i sobretot perquè
ens ho han demanant els mateixos treballadors.

Vull parlar ara del tema de transparència; he fet una
menció, perquè ja és transversal, inqüestionable,
inqüestionable. No tornem dur al Ple del Parlament una xacra
de l’oposició quan parlam de transparència, quan cliquem i els
ciutadans no poden consultar ni les memòries ni les
actuacions, i ja veig que afecta també la direcció general. A mi
m’agradaria que a les comissions interdepartamentals o a la
reunió de secretaris aquest tema sigui plantejat, i fa colló que
haguem de fer nosaltres una interpel·lació a no sé qui, a la
mateixa presidenta, sobre el tema de transparència. És
fonamental, insistesc, no per a nosaltres que la podem
demanar i esperar vint dies, per al ciutadà, per a les mares, els
pares, qualsevol familiar que vulgui consultar aquesta eficàcia
dels programes. 

I finalment..., bé, finalment dins el primer torn
d’intervenció, el pis d’emancipació entenc que són dos pisos,
un no sé si era d’emancipació, i l’altre, de convivència,
corregeixi’m els conceptes, vull saber les places i que ens
informi del que ha passat amb aquest pis ocupat, perquè quan
he fet la pregunta a la directora gerent de la Fundació ens ha
dit “nosaltres ens encarregam del manteniment”, supòs que
paguen el lloguer, fan net, o sigui manteniment i això. Per tant,
ni el responsable coordinador, ni l’equip directiu, ni el que
obre un expedient, i voldria saber si s’ha obert un expedient
sobre el tema de...., des que es va detectar, i m’agradaria que
ens fes la cronologia un poc, des que es va detectar que aquest
pis estava incomplint la conducta del menor, no sé si hi ha una
persona més allà, familiar o no, allà dins, qui era el
responsable, si segueix essent responsable la mateixa persona,
si aquesta persona va complir amb les seves obligacions o no,
perquè tot això de què..., no dic que presumim, però que sí
fem veu que estan funcionant els programes i els protocols,
d’aquell no es va esmentar, i ja vàrem demanar sobre aquest
tema, aquest pis ocupat, a una compareixença.

Sobretot què passa amb aquestes places que si hi ha una
persona ocupada, on són i si hi pot donar resposta, i sobretot
supòs que, com que és una via d’inserció i de procurar que els
joves tenguin un itinerari habitual com qualsevol ciutadà,
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estam privant d’aquest recurs i supòs que hi ha d’haver gent
que no s’hi pot incorporar, a això.

I finalment sobre..., vostè considera que quan s’ha donat un
cas d’un menor amb mesures judicials, que suposadament ha
participat, segons les diligències de la Fiscalia sí que era allà,
ell mateix ho ha confessat, va tornar, efectivament, vostè
considera -gràcies, president- vostè considera que la directora
general, la directora de la Fundació S’Estel no hauria d’haver
assumit la responsabilitat immediatament davant els fets
davant l’opinió pública, davant els familiars dels menors, i
presentar el seu càrrec a disposició de la consellera, o a
disposició de vostè com a presidenta del consell rector de la
Fundació S’Estel?

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, molt breument. La
consellera va comentar en aquesta seu que a l’any 2015, a la
seva entrada, els tècnics varen informar sobre l’existència
d’episodis d’explotació sexual infantil; ens pot confirmar
aquest fet? És a dir, què li varen comunicar exactament? Parl
de l’any 2015.

Entenem que s’ha desenvolupat molta feina a nivell de
protocols, coordinació i formació, hauria ajudat tenir
actualment una millor situació el fet de trobar a l’any 2015
elaborats una sèrie de protocols o un protocol, un pla de
formació i una coordinació estable dins les institucions?

I el fet de separar al·lots i al·lotes en diferents centres de
justícia juvenil, quins beneficis aporta aquest fet?

I per part nostra res més de moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Carrió buenas tardes. Como usted
sabe, nuestro Parlamento, ya se lo han comentado aquí otros

diputados de otras formaciones, nuestro Parlamento ha vetado
una comisión de investigación sobre el escándalo que sacudió
a nuestra comunidad autónoma el pasado mes de enero, y que
afectó a los niños que están siendo tutelados por las
instituciones de esta comunidad autónoma. También este
Parlamento, gracias a los partidos de izquierdas que sustentan
al gobierno al que usted pertenece, ha vetado la
comparecencia en esta comisión de dirigentes del Consejo
Insular de Mallorca y del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales (IMAS), con la excusa de que es una administración
diferente a la de la comunidad autónoma, entre otras excusas
de difícil consideración, pero que no han dudado en manifestar
en esta cámara para intentar defender lo indefendible.

Por ese motivo a los grupos que sí queremos llegar hasta
el final de este asunto, no nos queda más remedio que utilizar
esta Comisión de Asuntos Sociales y las sesiones plenarias de
control al Gobierno, para obtener la información que en
calidad de diputados autonómicos de esta cámara y como
representantes públicos de los ciudadanos de estas islas, pues
tenemos la obligación de obtener, para garantizar el correcto
funcionamiento de nuestras instituciones.

Dicho esto, le paso a relacionar para ponernos en contexto
y que entienda usted cuál es nuestro posicionamiento cuando
viene usted aquí a comparecer y por qué le vamos a preguntar
sobre este tema. Dicho a esto, le paso a relacionar las
preguntas que me gustaría contestase de forma sincera, con el
fin de poder arrojar luz sobre este preocupante asunto,
teniendo en cuenta que usted dirige la dirección general
encargada nada más y nada menos que de la aplicación de las
medidas de justicia juvenil, la prevención de delito juvenil y,
como bien ha introducido mi compañero del Grupo
Ciudadanos, también la ordenación de protección de menores,
entre otras. O al menos, ya no es que lo diga la página web, es
que lo dice incluso el Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la
presidenta Sra. Armengol, por lo que se le atribuyen a su
dirección general dichas competencias. A pesar de que hay
quien ha dicho en este Parlamento, que el Gobierno balear no
tiene nada que ver con la protección de menores, cuando éstos
se encuentran acogidos en centros de protección. Pero lo
cierto es que usted tiene la competencia en la ordenación de
menores de la comunidad autónoma, por tanto, en la
protección de menores.

Por tanto, en primer lugar, me gustaría que usted nos
aclarase, ¿cuándo ha tenido usted conocimiento de los
gravísimos hechos que afectan a menores tutelados o acogidos
en los centros de menores de esta comunidad, consistentes en
prostitución de menores y agresiones sexuales a los mismos?
¿Lo ha sabido por la prensa como el resto de ciudadanos, o fue
usted informada con anterioridad de estos hechos? La Sra.
Consejera ya nos aclaró, que ella sí que lo sabía, me gustaría
saber si usted también lo sabía.

¿Sabe si sus antecesoras en el cargo que usted ostenta,
tuvieron conocimiento de situaciones de menores prostituidas
o agredidas sexualmente, estando bajo la tutela de los
consejos insulares, o en centros de reforma gestionados por
el Gobierno balear? O sea, no solamente si usted lo sabía, sino
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también sus antecesoras, si tiene usted algún conocimiento, le
ha llegado algún informe de aquella época.

También me gustaría que explicase a esta comisión, en qué
consiste la función de ordenación de la protección de
menores que usted ostenta. Esto es importante, porque, como
le decía antes, hay quien ya ha manifestado en esta cámara que
el gobierno autonómico no tiene competencias en materia de
protección de menores, cuando están bajo acogimiento o
tutela de los consejos insulares, que es una cosa atribuida a los
consejos insulares y prácticamente nos han venido a decir que
no va con ellos el hecho de que en esta comunidad autónoma
se esté prostituyendo de forma generalizada a menores que
deberían estar bajo la protección de instituciones públicas.

Siendo usted la encargada de la ordenación en materia de
protección de menores, ¿qué medidas concretas ha adoptado
para evitar que estos gravísimos hechos vuelvan a suceder
desde que tiene usted conocimiento de que suceden? Si hay
constancia de hechos similares desde el año 2010, tal y como
nos informó la propia consejera de la que usted depende, la
Sra. Santiago, ¿qué medidas concretas en materia de
ordenación de protección de menores se han implementado
desde entonces, para evitar que los niños caigan en manos de
redes de prostitución, o sean agredidos sexualmente cuando
salen de los centros donde se encuentran acogidos?

En cuantos a los centros de reforma, donde se aplican
medidas de justicia juvenil, también competencia suya, me
puede indicar ¿qué actuaciones se llevan a cabo para evitar que
los propios trabajadores lleven a cabo conductas sexuales
inapropiadas? ¿Cómo se realiza el control? ¿Hay algún tipo de
supervisión efectiva, o lo dejan ustedes a la casualidad de que
se sepa por algún despiste del abusador, o porque el propio
niño o la niña lo denuncie, como ha pasado en los casos que
nos ha comentado la consejera, que han sido 5, 4 abusadoras
mujeres o -perdón-, cuatro trabajadoras mujeres con
conductas sexuales inapropiadas y 1 trabajador hombre? Pues,
como le decía, estos casos los hemos conocido porque los
propios niños lo  han denunciado. Pero si no lo hubieran
denunciado los menores, ¿cómo habrían podido detectarlo? Se
trata de que nos explique las medidas concretas de vigilancia
y seguridad para evitar estas situaciones, si es que las hay
claro, y si las hay desde cuando están implantadas.

Sabemos también que existe esa mesa de coordinación,
que no sabemos muy bien cómo llamarla, sabemos por la
prensa que se instauró en 2017, si me puede aclarar usted si
tiene algún nombre oficial esa mesa de coordinación con los
consejos insulares, también nos lo ha indicado la propia
consejera. Y además, en su día, este hecho, como decía, se
recogió en medios de comunicación, por tanto, es público y
notorio que el Gobierno balear tiene conocimiento de lo qué
ocurre en los centros de menores, o al menos debería tenerlo,
los centros de menores tutelados que gestionan los consells.
Por cierto, también quería aclarar, si está de acuerdo conmigo,
de que se trata de competencias ejecutivas, nunca legislativas,
dado que es a este Parlamento al que le corresponde aprobar
las normas legales que afectan a los consejos insulares. Por
tanto, pues quería preguntarle qué información han obtenido

ustedes en estas mesas de coordinación, ya se lo han
preguntado otros compañeros, sobre los menores que han sido
agredidos sexualmente, desde cuándo se ha informado al
Gobierno balear de estos hechos, si dispone usted de las actas
de estas reuniones, quién custodia esas actas, si es usted o si
es otro departamento.

Cada cuánto tiempo se reúnen con los responsables de los
consejos insulares. Usted ha comentado, creo haber
entendido, 8 veces en 3 años. Pero es que la consejera nos
dijo que era una 1 vez cada 2 meses. Entonces, no cuadra. No
sabemos quién miente, si usted o la consejera, nos lo tendrá
que aclarar. Entonces, bueno, ¿cada cuánto tiempo se reúnen
con los responsables de los consejos insulares para llevar a
cabo esa función de coordinación que le corresponde al
Gobierno balear, como responsable de la ordenación de la
protección de los menores?

También nos han hablado algunos cargos públicos que han
pasado por aquí, en concreto el Defensor del Menor..., perdón,
de la Infancia y la Adolescencia, que luego algunos se ofenden
con la moda del lenguaje inclusivo, como decía, el Defensor
de la Infancia y la Adolescencia, -ya son muchas horas, estoy
cansada y me ha fallado el lapsus de cómo se llama ahora-, de
la Infancia y la Adolescencia, y la propia consejera nos ha
informado que conocen los pisos donde se están llevando a
cabo los gravísimos delitos que hemos conocido. ¿Desde
cuándo disponen ustedes de ese mapa de pisos?, en palabras
textuales del Defensor de la Infancia, Sr. Carballo, ellos dicen
que hay un mapa de pisos. ¿Desde cuándo usted conoce esto?

Por otro lado, también me gustaría saber qué tratamientos
se les está ofreciendo a los niños y niñas que han sido
víctimas de agresiones sexuales, qué seguimiento se está
realizando de su evolución.

Querríamos saber también si ha habido algún tipo de
iniciativa por parte de las familias de estos menores y cómo
se les está atendiendo, en su caso. Las familias de los menores
que han sido abusados sexualmente, o agredidos sexualmente,
o prostituidos sexualmente y que están bajo la tutela o
acogimiento de centros de protección. Si estas familias, si ha
habido algún tipo de iniciativa por su parte y si ustedes están
atendiendo a estas personas y les están dando las
explicaciones oportunas.

En cuanto a la financiación de los centros de menores, si
me puede indicar el coste de los centros de menores para los
presupuestos de la comunidad autónoma y de los consejos
insulares...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, li queda un minut.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

..., me gustaría preguntárselo a los responsables del consejo
insular, pero ya le digo que estos grupos que sustentan al
gobierno al que usted pertenece, pues nos han vetado poder
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hacerlo. Entonces si lo sabe usted, ya que forma parte de estas
mesas de coordinación, presupuesto, de la comunidad
autónoma y de los consejos insulares.

Y por último me gustaría que me indicase qué porcentaje
de menores tutelados o acogidos por los consejos insulares
acaban ingresando en los centros de reforma que gestiona la
comunidad. Se lo he preguntado a la Sra. Tur en la
comparecencia anterior, pero no lo ha aclarado. Entonces, me
gustaría saber si usted me puede aclarar esto, porcentaje de
menores tutelados o acogidos por los consejos insulares que
acaban pasando en algún momento de su vida por centros de
reforma que gestiona la comunidad autónoma.

Y también, si lo sabe, el número de menores que hoy por
hoy tienen medidas de internamiento y de cuántas plazas
dispone el Gobierno balear en sus centros de reforma, más
que nada porque también se lo he preguntado a la anterior
compareciente, pero no me lo ha dejado claro . ¿Cuántos
menores hay con medidas de internamiento hoy y de cuántas
plazas disponen ustedes para ofrecer a estos menores que
tienen esas medidas judiciales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a la Sra. Carrió i al seu
equip per acompanyar-nos avui cap vespre en aquesta
compareixença al Parlament de les Illes Balears. Jo seré molt
breu, li han fet moltíssimes preguntes i no incidiré en aquelles
que segurament ens contestarà a continuació quan faci
aquestes respostes globals.

En qualsevol cas, sí que m’agradaria insistir en una cosa
que sembla que sempre falla com és el tema de la coordinació,
perquè el mateix Serafín Carballo va dir  que ell tenia la
sensació que quan... que IMAS trobava que la policia no feia,
que el Govern trobava que la Fiscalia, que si el Defensor del
Menor trobava que..., això; és a dir, que sembla que hi ha una
manca de coordinació i si vostè hagués d’apuntar al bessó del
problema, que no importa que sigui la institució del problema
quan parlam d’aquestes nines tutelades víctimes d’abusos o
de... si directament d’explotació sexual, quin creu que és el
focus del problema, perquè a partir d’aquí pensam que podem
trobar la solució.

Se’ns ha parlat d’aquestes menors tutelades dient que elles,
és clar, elles i ells perquè també hi ha un nin, hi ha una
banalització de la sexualitat, hi ha les xarxes socials, que per
10 euros fan pràctiques sexuals molt concretes o per unes
sabates o per qualsevol cosa. Això justifica, és la meva
pregunta, que fallin els protocols, o no ho justifica? És a dir,
que elles siguin..., que elles banalitzin la sexualitat, que no li

donin importància, si això justificaria - nosaltres pensam que
en cap cas- aquest fet. És a dir, on és el problema i si pensa
que això ho podria justificar o no.

I llavors voldria saber quantes persones fan feina a la seva
direcció general, és una..., si és que ho sap, per saber una mica
la dimensió del que vostè controla, si no ja li ho demanarem
per escrit o ja m’ho contestarà.

I bé, no incidiré en aquest mateix tema, pensam que hi ha...
que s’han de fer tal vegada canvis legals a l’hora de fer
contractacions per poder tenir, afinar més el tir..., el tir no
perquè nosaltres som antibel·licistes, però per poder afinar
més la punteria en qüestions de contractacions, de personal
específic, que estiguin ben remunerats, etc., protocols, però
sí que incidiria en una cosa que pensam que tot a la fi està
relacionat i que és la violència filioparental. Pensam que
frenant aquest tipus de violència, posant límits a aquests
al·lots tal vegada moltes coses les podríem evitar. 

Per tant, m’interessa molt saber quina és la tasca que fan
i sobretot quin tipus d’educació fan als pares, és a dir, perquè
sabem que suposa vergonya per a ells a l’hora de denunciar-ho,
“el meu propi fill em pega”, que suposa... pors després a l’hora
de retrobar-se amb ells. És a dir, si es fa feina amb els nins,
que jo sé que el títol del seu càrrec és directora general
d’Infància, també de Família, però si amb els pares es fa una
feina concreta o no; és a dir, fins a on s’arriba i quan se’ls pot
donar l’alta, no sé si m’explic bé, és a dir, quan acaba aquest
procés.

I no faré més preguntes, gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Fernández, també per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, tal com han fet
els grups que m’han precedit, vull donar les gràcies a la Sra.
Carrió per la seva presència avui a aquesta comissió i per les
seves extenses explicacions sobre el funcionament de la seva
direcció general.

Òbviament moltes de les preguntes que jo volia fer o ja
s’han contestat en la seva primera intervenció o les han fet els
altres grups, ací que no..., com que ja és tard no tornaré a
repetir-me, tal com han fet els meus companys.

Ja gestió de la justícia juvenil és complicada per
l’heterogeneïtat dels menors, per la diferència entre les seves
circumstàncies i els seus perfils i és per això especialment
que la coordinació i la col·laboració entre els actors que han
de participar en el procés de reeducació juvenil és molt
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imprescindible per a l’èxit i per a la sostenibilitat del sistema.
És necessari comprendre que quant a la justícia juvenil sempre
hem d’actuar des d’un enfocament interdisciplinari,
multisectorial i multinivell. En aquest sentit, vostè ha explicat
en la seva intervenció tota la formació que s’ha donat durant
aquests anys, ha parlat de xifres molt elevades, de milers
d’hores i molta gent a la qual ha arribat aquesta formació, però
m’agradaria que valorés l’efectivitat real que ha tingut la
formació. I si pensa que de la mateixa forma com s’ha acordat
a la Comissió Interinsular aquesta formació s’hauria
d’estendre a més nivells professionals.

A la Comissió Interinsular s’ha parlat que arribi també al
sector sanitari la formació, al sector educatiu també en aquest
cas dels menors judicialitzats , potser seria interessant que
arribi a altres nivells o a les seves famílies també, com deia la
Sra. Pons.

I per acabar, sortint una mica del tema de la justícia juvenil,
vostè ha fet esment de la xarxa d’emancipació de joves
extutelats. Ens pot dir com funciona i com valora també el seu
funcionament?

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula ara la Sra.
Carrió per anar contestant les diferents preguntes que els
diferents grups parlamentaris li han formulat. Sra. Carrió.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL D’INFÀNCIA,
JOVENTUT I FAMÍLIES (Marta Carrió i Palou):

Gràcies, Sr. President. M’acostaré el micròfon, veritat?...
Us promet que intentaré contestar totes les preguntes.

Una comú en relació amb els grups, per situar-nos...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... als grups de feina, a les comissions, etc. Agafaré per no
equivocar-me...

Repetesc, tenim l’espai de la Comissió Interinsular de
Protecció de Menors regulada per la Llei 9/2019, Govern i
consells, obligatorietat per llei de reunió anual una a l’any,
mínim. 

Aprofit una de les preguntes de confirmar si teníem
constància que s’havia convocat aquesta reunió a l’anterior
legislatura i li he de dir que no, que nosaltres vàrem demanar
quines havien estat les actes, quina havia estat la darrera i, de
fet, a la reunió del dia 17 del 2 del 16, que és la primera
reunió d’aquesta comissió interinsular que es va fer a la
legislatura 2015-2019, es du a comunicació, no a aprovació,
perquè no es va poder aprovar perquè els membres no hi eren
presents en aquell moment, ja eren uns altres, l’acta del 18 de

novembre del 2019. Per tant, comissió interinsular, àmbit
aquest polític.

Llavors tenim la Comissió Interinsular de Protocol, que és
la que neix del protocol marc interdisciplinari de protecció
de... de maltractament infantil, perdonau, que n’hi va haver
cinc. Aquesta neix a l’any 2010 i d’aquí esdevenen els grups
tècnics. Aquests grups tècnics són tres grups tècnics que s’han
fet al llarg de tota la legislatura del 2016 al 2019, al 2020, 29
reunions de feina.

Quan la Sra. Margalida Puigserver que crec que la paraula
bilateral, mesa de coordinació, apareix als mitjans de
coordinació, però no apareix en el nomenament del que diu
expressament la Sra. Puigserver, sinó que diu “reunions
bimensuals amb Direcció General de Família de la CAIB,
Fiscalia de Menors, policia i Guàrdia Civil” es referia a
aquestes reunions de blocs de feina que, com veieu són
moltes, 29, que tenen una periodicitat més o manco estable de
dos mesos.

Actualment fins i tot el calendari aprovat, que us deia, a la
passada reunió de dia 30 de novembre en què es va aprovar tot
el calendari de feina i es va aprovar el calendari de reunions
per a l’any 2020, hi ha una reunió mensual a excepció dels
mesos de vacances, venc a dir..., per tant, coincideix en aquest
sentit.

No m’estranya que s’embulli perquè embulla. Venc a dir,
són espais de coordinació, són molts de platillos volants, però
són molts d’espais de coordinació i aquestes són les..., no, no
són falsedats, venc a dir, li passarem totes les actes, no passi
gens de pena perquè les tenim.

Per tant,...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... crec que... crec que amb això els situo, si no al torn de
rèplica us ho acab de concretar si teniu qualque dubte més en
relació amb aquests espais.

M’han demanat diversos diputats si som partidària d’una
comissió d’investigació. Jo i el meu partit som partidaris
d’una comissió d’investigació en el marc del consell insular,
que és l’espai competencial on es poden dirimir les
responsabilitats polítiques, que crec que són importants les
explicacions polítiques on es pugui parlar, i l’espai tècnic, que
és l’acord que la setmana passada es va adoptar i que ara
mateix es treballa i es desenvoluparà en els propers mesos.
Per tant, ens mantenim dintre d’aquesta línia.

Més coses que m’heu demanat. Sra. Durán, en relació a les
mesures de seguretat en relació amb les fugues, si les seguien,
si no les seguien, és a dir, jo no li puc contestar perquè jo no
tenc competència en la gestió de protecció de menors, i això
és així. Li dic, li agradi o no li agradi, no jo puc anar a donar
una ordre a un funcionari del consell insular i dir-li: faci vostè
el favor de perseguir aquella nina; això no és competència
meva. Per tant, no li puc donar explicacions en aquest sentit i
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conec amb aquest concepte que contestava, que deia la Sra.
Ribas d’ordenació de protecció de menors. Nosaltres entenem
que l’ordenació de protecció de menors és l’àmbit general de
procediments de legislació, de procediments de treball, i aquí
tenim la Llei de protecció de menors, 9/2019, i els protocols
generals.

Llavors, aquesta llei i aquests protocols s’han de davallar
i cadascú ha de fer el que li pertoca dintre de l’àmbit de les
seves competències. La llei diu clarament, el Govern té unes
competències, els consells tenen unes competències, els
ajuntaments tenen unes competències; en el protocol també,
el Govern en té unes, el Consell, la Fiscalia..., policia, serveis
comunitaris. Aleshores, l’ordenació entesa com a tal és això
i és el que fem.

Per tant, quines mesures hem adoptat, em demanava; les
que podem i les que competencialment se’ns dirigeixen, la
llei, la formació, els protocols i l’atenció a les víctimes i als
agressors que competencialment tenim que són els que estan
en el marc de justícia juvenil i els que estan en el marc
d’aquelles víctimes que han estan abusades o han estat
agredides, que la seva família és protectora i que, per tant,
passen a la unitat de tractament d’UTASI, i connect amb la
darrera pregunta que em feia.

Què hem fet aquí aquesta legislatura? Augmentar el
personal, un psicòleg a Atura’t i un psicòleg a UTASI, per
millorar els ritmes d’intervenció.

En relació amb si tractam o no tractam a les famílies
relacionades amb protecció de menors, li contest el mateix
que a la Sra. Durán, jo no li puc respondre per l’activitat que
està fent el consell perquè això és competència seva, li puc
respondre de la nostra.

Hi ha un espai comú, que heu demanat, que són els..., us
heu interessat en relació amb el pis d’emancipació que tenim,
però si us sembla podem parlar del desplegament abans i
acabam amb la concreció del pis concret, de la xarxa
d’emancipació per poder entendre una miqueta el volum. Si
em permeteu que agafi la documentació per no deixar-me res.

Efectivament, Sra. Durán, el 10 d’abril s’aprova la Llei
7/2015, que dóna un marc de cobertura a l’acompanyament
d’aquests joves que surten del sistema de protecció o de
reforma. El 2016 s’aprova un pla estratègic, del 16 al 2020,
que contempla quatre línies d’intervenció molt clares i molt
genèriques perquè és un pla estratègic molt concret i molt
pràctic des d’aquest punt de vista, parla de l’activació d’una
renda d’emancipació, parla d’establir una xarxa d’habitatge per
a aquests joves, parla d’un servei d’acompanyament, de suport
tècnic d’acompanyament, i parla d’un quart objectiu que és
constituir una xarxa de famílies amigues. A l’any 2016 es posa
en marxa la renda d’emancipació i efectivament, vostè
emmarcava que existia un buit, que hi havia un bot i
efectivament existia un buit i en aquesta comunitat hi existia
un buit més gres perquè precisament el Govern Bauzá va
derogar la renda d’emancipació a l’any 2012 que havia posat

en marxa el pacte anterior. Per tant, hi havia un buit encara
més gros.

Posada en marxa, la reprenem, ja la teníem feta, va ser una
feina prou més fàcil de fer perquè va ser reactivar el que ja
estava en marxa. Actualment, a dia d’avui, hi ha 178 joves en
nòmina de renda d’emancipació i es varen invertir l’any passat
un total de 774.604,90 euros en renda d’emancipació.

El concert de la xarxa d’emancipació es posa en marxa a
l’any 2017, s’aproven els decrets de concertació que regulen
aquest procediment. Fixau-vos en la paraula concertació, és a
dir, e l desplegament de la xarxa d’emancipació s’ha fet
directament des de la concertació social, i això crec que és un
element de qualitat importantíssim. El 2017 es posa en
marxa..., s’aprova el decret i es treu la concertació de 53
places actualment concertades, la xarxa pública d’emancipació
de pisos actualment són 53 places concertades i 22 que es
gestionen o bé directament des de la direcció general, que són
places pròpies, o bé a través d’un contracte amb una entitat
externa, que aquesta no es va poder fer via concertació perquè
la casa d’emancipació o el pis d’emancipació, l’espai
d’emancipació és una casa cedida al Govern i la Llei de
concertació no contempla en aquests espais aquesta situació;
per això no ho vàrem poder fer així.

A l’any 2017, paral·lelament que es posen en marxa els
pisos es posa en marxa el servei d’acompanyament perquè és
un decret comú i actualment hi ha 130 places disponibles de
servei d’acompanyament tècnic. Dir-vos que des del primer
moment les places estan plenes, venc a dir..., per tant, Sra.
Durán, no sé quina informació té en el sentit que les places no
s’ocupen, però no és la informació que jo li donaria, no tenim
pisos buits, però li contestaré també el mateix que li estic
contestant ara, venc a dir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, li puc assegurar que li contestaré el mateix perquè és la
informació.

Des de 2016 al 2020 hi han passat 473 joves en total, en
algun o diversos programes; hi ha serveis que poden ser
dobles: hi ha un nin que pot tenir renda d’emancipació i que
pot estar a un pis. Per tant, hi pot haver dualitats en aquest
sentit.

El pressupost total per a l’any 2020, en un principi i quan
venguem a retre comptes sobre el pressupost del 2020 aquesta
xifra no serà, serà més, perquè tendrem un repte dins
d’emancipació que hem d’assumir enguany, a l’any 2020, que
és la incorporació o l’augment de volum de nins que surtin del
sistema de protecció que s’hauran d’incorporar a la xarxa
d’emancipació, per tant, però bé, sortim a 1.909.500 euros de
pressupost a la nostra direcció general per tots aquests
serveis.

Concretament aquí sí, és a dir, tenim un jove a un pis, a un
dels pisos de servei d’habitatge, de 473 joves tenim un
problema amb un i actualment el tenim en mans d’Advocacia,
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és a dir, es varen fer les gestions oportunes a nivell jurídic i es
fa tota la tramitació per poder expulsar aquest jove del pis on
està perquè és una situació que ens preocupa, és clar, invalida
una sèrie de places. El Sr. Gómez em demanava quantes places
són, són quatre places, i tenim joves que esperen per poder
entrar i és una situació que ens preocupa molt i que esperam
que es resolgui de la millor manera possible. Crec que dins
àrea d’emancipació us he pogut contestar.

Bé, centrant-nos una miqueta en informacions o demandes
de l’àrea de justícia juvenil, Sr. Gómez, he de dir-vos que la
pregunta d’Es Fusteret, quan tendrem un nou centre, es treballa
en el contracte de lloguer un espai nou per a Es Fusteret, i és
un dels objectius d’aquesta legislatura -esperem que es pugui
complir perquè tenim moltes dificultats d’espais, i vostès ho
saben- la ubicació per a un nou centre. Tenim clar que ara hi
haurà una millora davant la situació d’infraestructures que
tenim dintre d’Es Fusteret, però que igualment no renunciam
que en el marc d’aquesta legislatura puguem trobar un espai
millor.

En relació amb les mesures que demanava la Sra. Ribas en
relació amb contractació, jo crec que la Sra. Tur ha explicat
quins són els mecanismes i els elements que hem posat en
marxa per tal de millorar el procés de selecció, el procés de
seguiment del procés d’incorporació. Jo si m’ho permeteu no
m’estendré més; si considera que ho he de fer torni-m’ho a
demanar.

He de dir-te..., l’únic que et puntualitzaria, Sra. Ribas, és
que no totes les denúncies han estat de menors, és a dir, els
mateixos treballadors han donat la veu d’alarma dels seus
companys; per tant, no donam la responsabilitat sobre aquest
menor, i això sí que és important. La Sra. Tur ha incidit en la
importància de fer feina sempre amb un altre company i fer
feina des del punt de vista del codi deontològic.

Els pressuposts de la CAIB, que em demanava, per a
protecció són 11.096.430 euros. Li puc dir un percentatge de
tutelats que acaben als nostres centres de justícia juvenil i que
tenen mesura doble; és un percentatge que pensi que no és
estable, perquè cada divendres hi ha entrades i sortides de
nins, per tant no ho pot ser, que és aproximadament d’un 20%.
I el nombre de menors avui, avui no l’hi puc dir perquè no tenc
aquesta dada concreta, l’hi puc dir de divendres passat, si
serveix, que són 54 joves a Es Pinaret, 6 a Es Fusteret, 13 a Es
Mussol, i 3 a Projecte Jove, amb dada de divendres passat.

Vostè em demanava abans si jo sabia..., en quin moment
havia tengut coneixement -ara ja he perdut el paper i tot- en
quin moment havia tengut coneixement dels casos d’ESI. La
Sra. Consellera ho va explicar a la compareixença del passat
gener; aproximadament el mes d’octubre diferents tècnics de
la direcció general em verbalitzaren directament que hi havia
nines que estaven en aquesta situació. Es va demanar un recull
de quants nins i nines podien tenir sospita que estiguessin
dintre d’aquesta xarxa o dintre d’aquesta situació, i dia 19 del
10 del 2015 es fa la primera comunicació a la Fiscalia d’una
relació que els tècnics ens havien referit. Es fan -com va dir
la consellera, em repetesc en aquest sentit- tres

comunicacions a la Fiscalia, col·lectives, el 19 del 10 del 15,
el 27 de l’1 del 16 i el 4 del 7 del 17, i a partir d’aquí, amb el
protocol a la mà, s’aplica el protocol i totes i cada una de les
comunicacions es fan cada vegada a través de comunicació i
de l’expedient del menor.

Si sé si los antecesores sabían...? Jo què vol que li digui?
Hi ha quatre plans estatals, el primer del 2001; hi havia
notícies que han sortit en els mitjans de comunicació i que fa
anys que van sortint a comptagotes, deduesc que llegien els
diaris; tenim casos en els nostres serveis de tractament..., però
jo li diria que sí, sí que ho sabien. Què feren? Res, nosaltres
ho tenim clar. I el nivell de responsabilitat és fàcil de
contestar.

Demanava el Sr. Diputat Ensenyat si hi havia una
obligatorietat de fer un pla. Existeix en el darrer pla..., en el
darrer no, perdonau, en el P la del 2010, aproximadament,
2010-2013, que és el tercer Pla d’explotació sexual estatal,
d’infància, es diu que les comunitats autònomes desenvolupin
plans específics d’explotació sexual. Hi havia una feina. Jo li
ho diré , a la legislatura del segon pacte es crea la unitat de
tractament d’abús, es crea la unitat de tractament
d’explotadors o abusadors, i s’aprova el primer protocol de
maltractament. La legislatura Bauzá no es fa res, ni reunions,
que no costaven ni un duro. I la legislatura passada, 15-19,
s’amplia amb un psicòleg Atura’t, s’amplia amb un psicòleg
UTASI, i s’aprova el primer pla estatal d’explotació. Crec que
no importa afegir res més.

Sr. Gómez, vostè em demanava si jo crec que és suficient.
Jo li remarcaré: crec que places sí que són suficients, estam
més o manco a nivell de..., fins i tot de tant per cent de
població, tantes places; hi ha estudis que demostren que
cada..., ara li ho dic de memòria, però cada 100.000 joves hi
ha d’haver 104 places, i nosaltres ens mourem en 140 i
busques; per tant places, jo crec que sí. Ara, protocols, euros
i feina mai, mai no és suficient, mai. Els protocols estan en
funcionament cada dia, la Sra. Tur els ho explicava, és a dir,
estan en contínua avaluació, en contínua revisió, en contínua
millora. Euros..., què us he de dir? I feina, per les butxaques,
perquè tenim marge de millora, hi ha moltes línies de feina
encara a fer.

Sra. Pons, no m’oblid. El bessó del problema, on posaria
jo el focus del problema. En els captadors i en els
consumidors, aquí hi ha el focus dels problemes, aquí, aquí hi
ha el bessó, aquí hi ha el bessó. I llavors hem d’emparar totes
les víctimes d’això, però el bessó és allà, i això ho hem de
tenir clar.

Això justifica que fallin els protocols?, vostè em demana;
jo no crec que fallin els protocols, crec que els protocols són
molt millorables i que estan en contínua evolució, i que tenim
les comissions de treball marcades i els objectius clars perquè
aquests protocols millorin, i el marc de garantia dels treballs
tècnics perquè millorin, però fallar, no fallen, en el sentit que
els protocols en part serveixen per detectar, i detectam, tenim
números damunt la taula, miram cap allà on toca. Per tant, jo
potser no diria que fallin, no, no fallen, necessiten millora i
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necessiten treball continu, i ho necessitaran sempre, però jo
no diria que fallin.

Les persones permeti’m que li ho contesti per escrit,
perquè ara...

En relació amb la línia de feina que vostè em demana de
violència filioparental, nosaltres fem dos focus de...,
diguéssim, dos programes de feina, fem tres programes de
feina, fins i tot li diria: fem la feina que es fa amb aquests
joves que són als centres d’internament, per als quals tenim
programes específics liderats pels treballadors socials i
l’equip de psicòlegs i educadors; la feina que es fa en el pis de
convivència, que hi ha educadors però que és una mesura de
medi obert i que per tant no penja de la Fundació S’Estel, sinó
que penja directament de la direcció general, i aquí hi ha un
psicòleg específic que dóna atenció a aquests pisos, hi ha un
equip d’educadors, i llavors hi ha un psicòleg; i llavors tenim
la feina del contracte que li explicava amb les línies del servei
de família que és el contracte  d’atenció a violència
filioparental, que són tots aquells que vénen derivats
principalment, hi ha la immensa majoria són aquells que vénen
derivats dels serveis socials comunitaris i sempre, sempre,
sempre en totes aquestes informacions es fa en intervenció
amb la família. Li dic com a psicòloga ja, ja no li dic com a
directora general, és que, si no, no funcionen, sempre hi ha
intervenció de la família.

Crec que..., ah!, sí, la diputada del PSOE em demanava
l’efectivitat de la formació, que n’hem feta molta,
efectivament, hem fet moltes hores de formació i sí la tenim
programada. 

Miri, jo li diré que la meva opinió, i em bas en dades, la
meva opinió de la formació de tota la legislatura passada que
hem feta si és efectiva o no jo li diria que sí, i em bas en una
dada molt concreta, miri, l’any 2015 en el registre unificat, en
el RUMI, hi havia un total per a l’any 2015 de 2.375
notificacions; a l’any 2019 n’hi ha 6.167. Funciona, la
formació que hem fet ha funcionat. N’hem de fer més? Sí, i
està dintre dels objectius que us he detallat en els objectius
que s’aprovaren a les reunions de coordinació el novembre i
l’octubre del 2019.

Sra. Mayor, vostè em demanava si existia cap línia de
formació a l’any 2015 i li he de dir que no, no existia cap línia
de formació específica dins ESI quan nosaltres vàrem arribar.

Sí es té  prevista més formació, està planificada la
continuïtat de la formació dins educació, està planificada la
continuïtat de formació dins salut i dins del marc dels serveis
socials continuant amb la implementació de l’eina d’avaluació
Valora. Llavors es va consensuar amb els consells una
formació extraordinària a diferents nivells dirigida a
explotació sexual infantil, el passat mes de febrer.

Crec que si me n’he deixada alguna en el torn de rèplica
me la recordau, per favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carrió. Començam el torn de rèplica
per un temps màxim de cinc minuts. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Carrió, sí, s’ha deixat
moltes respostes, almanco a nosaltres, a nosaltres sí.

Jo li he demanat a veure si no creu que els menors tutelats
es mereixen més protecció.

Li he demanat a veure que li sembla que separin de les
famílies uns fills, una nina, un nin, per mor..., per vetllar pel
seu interès superior del menor i que després ara, a dia d’avui,
aquest menor estigui fugat.

Li he fet moltíssimes preguntes. Li he demanat també que
m’explicàs com preveien i quan preveien desenvolupar la Llei
9/2019. També li he demanat la Llei de família. 

Miri, a mi em queda de les seves explicacions, em queda
una cançó, em queda una sintonia i és que vostès es basen en
protocols, lleis, reunions i plans i, al final, la realitat és la que
és, la realitat és que, per mor del cas que vàrem conèixer tots
d’aquesta presumpta violació el vespre de Nadal, esclata
aquest tema i resulta que a Mallorca s’han reconegut per part
del president de l’IMAS 16 casos de menors tutelats explotats
sexualment, quinze nines i un nin. A Menorca són dos més. La
conselleria l’altre dia a la Comissió Interinsular de Menors va
dir que n’hi havia 30 més potencials. Escoltin!, qualque cosa
ha fallat. 

A mi que vostè  em digui, per dues vegades aquí, que
funcionen els protocols, que funcionen, i que vostè es basi en
què funcionen perquè de l’any 2015 a l’any 2019 han duplicat
els casos que s’han denunciat, que s’han posat per part de
Balears al RUMI, escolti’m!, és que aquí hem escoltat el
director de l’Oficina del menor i ens va dir clarament que a
partir del 2016 es troben tots els centres tutelats  amb una
tipologia d’adolescent molt complicada, amb unes
problemàtiques molt complicades, amb uns formadors, amb
uns educadors que no estaven preparats per a aquesta
formació, els propis educadors han dit que tot això quan
esclata, esclata partir de 2016 i 2017 i és quan vostès havien
de posar remei i és quan després a vostès els  hem de jutjar
pels resultats. Està molt bé que hagin fet coses, faltaria més,
i és veritat que tenim aquest protocol, el mateix protocol que
el Sr. Serafín Carballo va dir que ja s’havia de revisar, i que no
havia resultat i que de qualque manera havia fallat i que no
podien estar del tot contents. Això s’ha dit aquí.

Després tenim aquí a la directora de l’IB Dona que jo li
deman a veure què s’ha fet amb el Pla autonòmic en contra de
la prostitució i en contra de l’explotació sexual de dones i
nines i em diu, però talment, que ella dels nins, de les nines
no, que ella només s’encarrega de les dones, que en aquest pla
autonòmic hi ha una separació, les dones són de l’IB Dona i
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les nines són de la Conselleria d’Afers Socials. Això es va dir
aquí. 

A partir d’aquí, en aquest pla autonòmic, que hi ha tota una
sèrie de mesures que s’han de fer, nosaltres volem que
s’apliquin i volem que es facin com més aviat millor. I part
d’aquestes mesures que ha mencionat la Sra. Cristina Mayor,
si són importants o no són importants, és que són al Pla
autonòmic d’explotació sexual, és que hi són, i nosaltres les
hi posam i posam un calendari, les posam uns terminis, perquè
ens va reconèixer aquí la directora de l’IB Dona que s’havien
d’implantar i que, a més, tocava fer-lo a la Conselleria d’Afers
Socials. Per tant, entenc que aquestes mesures de les nines
que s’han d’aplicar a través del Pla autonòmic en contra de
l’explotació sexual a les nines li tocarà a vostè, li tocarà a
vostè.

Per tant, el que nosaltres volem és que es faci, és un pla
autonòmic amb 2.800.000 euros, té recursos. Per tant,
escolti’m, la problemàtica, i ho diuen tots els educadors i
totes les persones amb qui nosaltres hem parlat, no vol dir que
no hi hagués qualque cas esporàdic perquè així com vostè
diuen que n’hi havia algun el 2015, ara després la consellera
per involucrar la Sra. Francina Armengol diu també que n’hi
havia l’any 2010, per això de dir a ver si me entiendes, però
la problemàtica, on realment hi ha una problemàtica perquè hi
ha una adolescència que canvia, perquè hi ha una cosa que
esclata i que ningú no està preparat, passa del 2016 al 2017 i
es reconeix en el ple, perquè en el Ple del Consell Insular de
Mallorca l’any 2017 la Sra. Margalida Puigserver no parla de
l’època de Bauzá, no parla de l’època de l’IMAS de la passada
legislatura, perquè sap perfectament que quan això esclata
d’aquella manera és del 2016 al 2017. 

Ja dic, no em diguin que no hi hagi pogut haver un cas
esporàdic, però quan esclata d’aquesta manera és després. Ja
li dic, a mi m’agradaria veure, doncs, escolti’m!, una miqueta
de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, si pot anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... hem de millorar i una miqueta de contrició. Em queda un
minut. Ah!, d’acord, doncs anirem acabant.

Veig que tots vénen alliçonats amb el tema de l’època de
Bauzá o de l’època de Bauzá. Anteriorment a l’època de Bauzá,
Es Pinaret estava com estava i hi va haver del 2007 al 2011 la
Sra. Fina Santiago. Anteriorment, aquí hi ha molta
responsabilitat compartida ,i a mi m’agradaria veure que
després de cinc anys realment hagin solucionat i no..., som un
escàndol a nivell nacional, a nivell nacional.

I no em quadra, i perdoni, només seré molt breu, no em
quadra, i aquí algú ha dit mentides, m’és igual si la Sra.
Margalida Puigserver en el ple o és vostè ara, que em digui, i
l’entesa perfectament, que d’aquests tres grups tècnics 29

reunions i aquestes 29 reunions, quan aquest grup tècnic per
aquesta comissió interinsular per aplicar el marc del protocol
que s’havia aprovat, el protocol s’aprova a l’any 2018, s’aprova
a l’any 2018; aquestes comissions tècniques, aquests tres
grups tècnics, aquests tres grups tècnics que es fan per aplicar
el protocol que vostès varen aprovar a l’any 2018 es fan
després, i quan ella va dir això no parlava de la Comissió
interinsular, parlava d’una comissió, direcció general, Fiscalia,
policia i l’IMAS.

Per tant, contesti’m el que he demanat i després, per favor,
reconeguin que no ha funcionat, que tenim ja a Balears 18
casos. 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Carrió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. President. Bé, sí, Sra. Carrió,
simplement això, si podria... si ha contestat les preguntes, la
veritat és que li demano excuses perquè no m’ha semblat
sentir-ho, idò si podria repetir les mesures que li he detallat
a la moció que fa el PP referent a la diagnosi, a un estudi de
necessitats i formació, si ja es fan o si ja es preveu fer-ho.
Aquesta era bàsicament la pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. El que passa quan són les nou i mitja
del vespre i vostè ha de venir aquí tan tard a contestar i
nosaltres duim des de les quatre, entenc que no contesti tot el
que li demanam perquè no ha pres nota o perquè jo he tengut
un to de veu baix o em trepitj, ja no ho sé, directora, però li
puc assegurar que hi ha dues coses..., i no vull ser susceptible
ni que em prengui vostè així, però just quan li he demanat dos
posicionaments, respostes sobre responsabilitats tant d’un
tècnic al pis de règim obert, amb el que havia passat, on hi ha
el tècnic o el coordinador, si s’havia fet informe, si hi havia
hagut expedient, quines mesures s’han pres, des de quin dia en
tenia la direcció general coneixement i se li va traslladar i a
partir d’aquí quin calendari ha seguit dins... que es denuncia o
es prenen mesures o..., és a dir, un poc la periodicitat damunt
aquest tema li ho he demanat.

Llavors li he demanat si vostè considerava, com a
presidenta de la Fundació S’Estel del consell rector, si havia
de demanar el cessament o la responsabilitat almanco i fins i
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tot si ella li havia presentat el càrrec a la seva disposició com
a presidenta quan es varen conèixer els fets, per aquest tema
exclusivament. No en deman d’altres. Per tant, això trob que
és molt important. Recordi que nosaltres sí hem demanat
responsabilitats forçats perquè se’ns negués la comissió
d’investigació i ens vàrem veure abocats..., perquè és clar la
vàrem demanar de la titular de la conselleria i de la directora
gerent.

El pis d’emancipació per a nosaltres és important perquè
és precisament una eina eficaç, molt eficaç per aconseguir els
objectius els joves. Tenim un pis que trob que són greus les
incidències que s’hagi ocupat o s’hagi impedit el seu
funcionament.

El tema d’Es Fusteret és greu, és greu, no hi ha solars a
Palma. Jo entenc quin és el projecte d’Es Fusteret, el conec i
el compartesc, ha d’estar dins un entorn d’integració i de
convivència, normal, ha estat allà, guaiti , l’entorn on està,
l’hostilitat que hi ha en aquell entorn i, a més a més,
l’estigmatització per debats irresponsables en què estan les
nines, no només les tutelades, sinó les que estan dins Es
Fusteret. Per tant, no és fàcil, no és fàcil. La instal·lació no és
l’adequada, però és que, a més a més, no deu ser ni fàcil per a
ells li per als familiars fins i tot quan hagin de fer visites o
interactuar amb ells. 

Per tant, crec que és urgent, s’ha de cercar dins aquesta
legislatura el més aviat possible una mesura i crec que vostès
han de pitjar per aquí en aquest sentit.

Vull saber si des de la direcció general es fa inspecció i
supervisió precisament del funcionament de S’Estel, no
només vostè com a presidenta, sinó els tècnics de la direcció
general, e ls  caps de servei dels departaments, si es fan les
visites, el seguiment que estigui funcionant i que s’estigui
aplicant, perquè parlam del sector públic instrumental i parlam
de la direcció general que sí té la responsabilitat sobre aquest
tema... i de tutelar aquests protocols, aquests protocol, aquest
funcionament, si és quotidià. Ho fa la direcció general,
inspecciona l’IB Jove, idò exactament igual... de Joventut,
volia dir, per posar un exemple.

El tema del no retorn. Ens ho han manifestat, directora, no
citaré ni l’entitat ni els lloc, l’entitat vull dir ni el centre ni les
persones, però ens han manifestat que hi ha una impotència
per part dels educadors perquè saben que hi ha menors que no
retornen i que són a ca seva, a ca seva, amb les famílies o amb
un parent i saben on és. Es va esmentar que la Fiscalia no
atenia o que la policia no atén. No entraré en detalls
d’irresponsabilitat de debats, però la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil, facin cas a les entitats que són agents socials,
sindicats o associacions quan no tenen la possibilitat perquè
són forces armades encara la Guàrdia Civil que denuncien que
es troben impotents, impotents per poder aplicar... Sabem on
són, quan fem batudes, sabem que són allà, però ningú no ens
ha cridat que ens els enduguem.

Gràcies, president, sí.

Per tant, d’aquesta comissió interinstitucional on hi ha la
Guàrdia Civil, on hi ha Delegació del Govern, on hi són vostès,
on hi ha el Govern i els consells... una altra comissió que
funciona, que es reuneix, que hi ha protocols, que hi ha
programes, però no atenen la demanda dels treballadors de les
forces i cossos de seguretat que manifesten la voluntat..., ni
tan sols dels educadors que són als centres que es troben
impotents. Crec que ha de ser una prioritat a l’ordre del dia
d’aquesta... de la propera reunió que vostè tengui.

Menorca, Consell de Menorca, crear una comissió
d’investigació o una comissió d’experts, jo ja vull pensar que
MÉS per Menorca o almanco MÉS per Mallorca, atès que està
d’acord amb la comissió d’investigació, els suggerirà, ja
haurien d’haver tengut la iniciativa a crear alguna cosa, a crear
alguna cosa que doni resposta a les famílies i la societat
menorquina allà.

Li faig preguntes que no m’ha contestat abans la directora
de la fundació, per això els hi faig i a vostè com a presidenta
de la fundació . I ens demanen els directors dels centres,
sobretot del medi més obert, Es Mussol i Es Fusteret, però
especialment Es Mussol, que hi ha d’haver una independència
de la direcció dels centres perquè funcionin (...), no l’hagin de
compartir.

Jo entenc que vostè ho suporta, vull pensar que serà una
qüestió de dotació pressupostària o de cercar el perfil, no ho
sé, però ho demanen. Vaig anar a acompanyar una diputada que
és testimoni que, en positiu, no cap tipus de denúncia, en
positiu, que seria el millor per a l’eficàcia i el funcionament
que fos una direcció autònoma, independent de cada centre, i
llavors que hi hagués una educadora social presencial al
centre, a cadascun dels centres, una educadora o un educador
presencial als centres. Això ens ho van traslladar, per ventura
ho vaig prendre malament. Si ho he entès malament, vostè
m’ho aclarirà, els centres, a cadascun dels centres, a Es
Fusteret i a Es Mussol.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, si vol anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sra. Carrió, usted nos habla aquí de
formación, de cursos, de reuniones, de comisiones técnicas,
de subcomisiones de las subcomisiones, de protocolos, pero,
¿de qué ha servido? Es que al final nosotros le preguntamos
qué medidas está adoptando para evitar que estas cosas pasen,
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o sea, no para contabilizarlas cuando pasan, porque ustedes
nos vienen aquí y nos dicen: “no, es que ahora ya sabemos
cuántos hay, es que ahora tenemos...”. Bien, pero si es que
ustedes tienen que proteger a los menores, no contar como
van cayendo, que es lo que ustedes están haciendo.

Y vienen aquí a vendernos su gestión maravillosa cuando
lo único que nos dan son cifras de las personas que han caído
en redes de prostitución o que han sido abusados o que han
sido prostituidos. Entonces, creo que usted, que es quien debe
ordenar la protección de menores, lo que tiene que hacer es
demostrar que con su gestión está evitando que esto pase y
hasta ahora, y han pasado por aquí varias personas del
Gobierno balear, hasta ahora nadie nos ha demostrado que
hayan hecho nada eficaz, ya no eficiente, eficaz para evitar que
los menores caigan en manos de desaprensivos y de
delincuentes que abusan de ellos.

Es que a mí me parece gravísimo, es que yo cada vez que
viene aquí alguien a comparecer me voy con los ojos más
abiertos y mas estupefacta de lo que estoy oyendo.

¿Usted de verdad cree que nosotros nos vamos a ir
tranquilos pensando que, bueno, es que ahora ya tienen ustedes
unos protocolos y ya contabilizamos y ahora ya pues sabemos
que..., mire, hemos detectado cinco abusadores, ahora hemos
detectado dieciséis niñas, quince niñas y un niño? No, que no
se trata de contarlos cuando ya han caído. Se trata de prevenir
y de protegerles.

Su gestión como le digo no está resultando, yo es que creo
que deberían ustedes poner su cargo a disposición de verdad.
O sea, yo me veo en estas... yo... y me planteo si soy capaz de
gestionar el servicio.

¿Usted se imagina una familia..., qué le pasaría a una
familia en la que los niños son abusados y van ustedes a los
padres y... ¿ustedes...?, “ah, no, no, pero es que lo tenemos
contado ya las veces que les ha pasado; sí, sí, y además hemos
hecho un protocolo para ir avisando a la Fiscalía o a quien sea
de las veces que a nuestros niños les están abusando”?
¡Hombre, por favor! A esta familia se les quita la custodia,
pero de inmediato, ¿o no? Dígame la verdad, perdón, la tutela.

Por tanto, esto es lo que ustedes tienen que hacer como
comunidad autónoma, proteger a los menores y no lo están
haciendo. Así que dejen por favor de tomarnos el pelo, de
venir aquí a contarnos, a decirnos datos.

¿A usted le parece que es normal, que el sistema funciona
cuando me ha dicho que el 20% de los niños que están
tutelados por el IMAS o por los consejos insulares acaban en
centros de reforma? Dos de cada diez acaban delinquiendo,
¿cómo les están ustedes protegiendo? ¿Cómo les están
tutelando? ¿Cómo les están educando? Porque esta gente no
tiene..., estos niños no tienen familia, no tienen padres que
velen por ellos.

¿Qué valores están ustedes transmitiendo a estos niños
para que dos de cada diez acaben internados en un centro? Y

solamente le he preguntado por los que acaban internados, no
por los que tienen medidas judiciales que sean de otro tipo,
porque hay otras medidas judiciales que no son de
internamiento, que son de ir a talleres o que son de régimen
semiabierto.

Ya se lo preguntaré por escrito, pero, vamos, me parece
lamentable y, de verdad, creo que deberían ustedes fer un
pensament, como se dice en mallorquín, y poner su cargo a
disposición, porque desde luego han demostrado que son
nefastos dirigiendo este servicio de protección de menores.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Carrió, simplement dues
puntualitzacions que m’agradaria que em fes de la pregunta que
li he fet. Nosaltres, com que hem tengut diferents
compareixences de diferents responsables que fan feina amb
menors, estic absolutament d’acord, i aquesta reflexió ja l’he
feta en veu alta, que la societat s’ho ha de fer mirar quan no fa
tolerància zero a aquests abusadors. Sabem cert que són ells
els  que tenen el focus, però jo no li he demanat això, li he
demanat on ha fallat aquesta coordinació entre institucions,
perquè, bé, des de l’IMAS ens diuen que la policia no fa; la
policia diu que no pot anar als pisos on exploten sexualment
les nines, que saben perfectament on és, perquè no poden
pegar una coça a la porta si e l jutge no ho diu; que estan
cansats de fer de pares d’aquest nins perquè l’IMAS no fa la
seva feina... En fi, que sembla que sempre s’ha mirat cap a
l’altre a l’hora de veure responsabilitats. Per tant, m’agradaria
saber on posa el focus vostè a banda de l’abusador, que per
suposat és el primer al qual han de perseguir com a societat i
com a responsables polítics.

I llavors també li he demanat si aquesta banalització de la
sexualitat, perquè m’ho ha dit una alta responsable del Govern
de les Illes Balears, aquesta banalització que fan, i ho diré ja
clarament, una fel·lació per 10 euros, o fan qualsevol pràctica
per unes sabates noves, si això justifica el fet i si això justifica
el fet que aquestes coses passin i no es puguin evitar.

Simplement això; si em contesta això, per favor, clarament
li ho agrairé. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim
de cinc minuts.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Només vull reiterar que des del
nostre grup nosaltres sí que creiem en la formació; és
imprescindible, o sigui, formar els professionals és molt
important i no és una cosa banal que un pugui pensar “han fet
formació, no han fet res”. No només la formació als
professionals és important, i a les famílies, i a altres sectors,
com deia abans, educatiu, sanitari, sinó que l’educació, a banda
de la formació, és molt, molt important des del principi, des
de l’escola. I no només l’educació en general sinó l’educació
sexual. Molts de problemes que té la nostra societat no els
tendria si tinguéssim una bona educació sexual a l’escola.

És una llàstima que se n’hagi anat la Sra. Ribas, perquè sé
que el seu grup no està molt d’acord amb aquesta tesi, que
l’educació sexual ens ajudaria a tots a tenir una vida més plena
i a tenir menys problemes d’aquest tipus.

Res més, per la meva part, donar les gràcies a la directora
general. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara començam el torn de contrarèplica de
la Sra. Marta Carrió, que té cinc minuts per a cada una de les
rèpliques dels intervinents, per tant un màxim de 30 minuts.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL D’INFÀNCIA,
JOVENTUT I FAMÍLIES (Marta Carrió i Palou):

Sr. Gómez, em centraré primer en les vostres preguntes.
Compartim la preocupació de l’espai d’Es Fusteret,
indiscutiblement farem tot el que puguem per arreglar-ho.

En relació amb el cas del pis d’emancipació, s’ha estat
esgotant fins pràcticament fa un parell de setmanes tota la via
educativa, evidentment, primer hem intentat esgotar la via
educativa en aquest sentit, i quan s’ha considerat que la via
educativa no tenia més recorregut ha estat quan s’ha iniciat la
via del procediment jurídic. Efectivament, hi va haver un canvi
de tècnic en aquest servei que va afectar dos serveis, i que
coincidia amb una reestructuració i una sèrie d’objectius no
només en el servei d’emancipació sinó també a altres serveis. 

En relació amb el cessament de Fina, jo li demanaria
cautela. Aquest jove no està jutjat, aquest jove no està jutjat.
Per tant si tan protegim els menors, cautela, per favor, cautela.

En relació amb la inspecció en els centres, bé, primer vos
he de dir que a l’altra legislatura férem un canvi i la presidenta
de la Fundació és la Sra. Consellera, sí, ara jo sóc la
vicepresidenta. En relació amb la inspecció en els centres,
vegem, nosaltres no fem inspecció en els centres, nosaltres
treballam en equip. Això és la filosofia, és un treball en equip.
La Sra. Tur he escoltat que us detallava els espais de
coordinació; i jo amb la Sra. Tur m’hi veig setmanalment, amb
la Sra. Consellera també, setmanalment; hi ha unes reunions de
coordinació en què participen tècnics de la direcció general
i els directors; us explicava que està regulada en aquest decret

i que per tant dóna força a aquesta visió d’equip; és a dir, el
decret formalitza i dóna, diguéssim, context a aquesta visió
d’equip, és a dir, caps de servei, coordinadors de centre, caps
de secció de la direcció general treballant amb directors i
tècnics de gerència, que aquest és el model que nosaltres
pensam que ha de ser, i és el que hem plasmat en el decret.

En relació amb les preguntes de la Sra. Mayor, de Podem,
té raó, m’he oblidat de contestar-li aquest punt, disculpi.
Demanava si es feien o hi havia previsió de fer-se. Dissenyar
una diagnosi d’ESI i un estudi de les nines es troben com a
línies en el Pla de tracta que es va aprovar fa pràcticament un
mes i mig, que coordina IB Dona.

Formació específica, sí, efectivament, ja li hem dit que
s’havia fet i que està aprovada en el marc d’aquestes reunions.

I millorar l’atenció social a aquests joves -entenc que es
referia a la psicosocial-, sí; crec que la vàrem millorar la
passada legislatura amb la incorporació de professionals, però
no és suficient, en aquesta legislatura haurem d’augmentar
aquesta dotació.

Sra. Durán, jo  crec que tots els joves de tot el món
mereixen ser protegits, absolutament tots, i el context social
és punyent a segons quines fronteres aquests dies.

Com preveim desenvolupar lleis? La Llei 9/2009 és la
prioritat d’aquesta legislatura. Creiem i estam convençuts que
les declaracions de risc i l’àmbit de prevenció s’han de fer en
els serveis comunitaris i s’han de fer amb un equip dotat, no es
pot traslladar sense dotació econòmica, i tenim uns terminis
que treballarem per complir-los.

En relació amb la Llei de família no és exacte que només
s’hagi desenvolupat només l’àmbit de renda d’orfes, perquè
dintre de la Llei de pressuposts estan incloses exempcions
fiscals per a aquestes famílies que estaven reconegudes; està
finalitzant la tramitació del reconeixement de les famílies
monoparentals, i estam treballant en la resta de plans.

On ha fallat aquesta coordinació? Vegem, aquesta
coordinació és complexa, és a dir, parlam de quatre consells
insulars, un govern, Delegació del Govern, policia, Guàrdia
Civil, Fiscalia, equip tècnic..., ajuntaments, Sanitat,
Educació..., això és un engranatge molt gran, amb molts de
professionals, amb moltes persones implicades, que necessita
d’una feina constant, i poden menysprear les reunions però jo
les trob absolutament fonamentals, i si el 2010 es creen els
mecanismes d’aquesta coordinació i de l’11 al 15 no es fa res,
idò és un problema. Del 15 al 19 s’ha activat; del 19 al 23
continuarà, i jo esper que no s’aturi mai, jo esper que no
s’aturi mai perquè és l’única garantia, és a dir, l’engranatge de
tot això és el que farà que donem una bona resposta. A
problemes complexos no podem donar respostes senzilles,
això està claríssim, és a dir, si poguéssim unilateralment
separar això.

On ha fallat...? De què ha servit, o qualque cosa ha fallat?
La Sra. Ribas, m’ho demanava..., -ja no és a la sala per
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escoltar-me, es veu que no li interessa el que li he de
contestar-, però jo li diria que se situàs, perquè em demanava
que per què no tutelam; idò perquè és competència del
consell, és que jo ja no sé com ens hem de situar, no?, en
aquest àmbit.

De què ha servit i què ha fallat? Mirau, jo faria una
pregunta: com vol protegir si no es coneix? Menyspream el
fet del coneixement, el fet de detectar, i a mi em pareix
contradictori que facem això, perquè com vols que la policia
actuï, que la Fiscalia actuï, que es sentenciï, que detectem la
víctima i que tractem la víctima si no sabem què passa. És que
és el primer pas de tots, el primer, és l’element que
desencadena tota la resta. Per tant, dia 15 d’octubre del 15
enviam una llista amb una relació de noms, i no hem de ser
il·lusos, no varen aparèixer del juliol del 15 a l’octubre del 15,
hem de mirar allà on toca, hem de mirar allà on toca.

Per finalitzar voldria sobretot, per una banda, agrair als
partits que donen suport al Govern i a Ciutadans i a El Pi que
emmarqueu, que s’emmarqui, que es faci amb les vostres
intervencions una mirada ampla, una mirada oberta, perquè
cessi l’explotació sexual. No és un fenomen ni recent ni aïllat,
ni recent ni aïllat, tenim multitud d’elements que així ens ho
confirmen i no importa que siguin elements polítics, són
elements absolutament tècnics.

Cal posar el focus en el fet que tenim un problema social,
un problema social provocat i conseqüència directa que hi ha
unes persones que són demandants d’aquesta situació, unes
persones que donen i posen damunt la taula aquestes nins i
aquests nins, i que aquí hi ha el focus primer i el focus gros,
i que aquí hi ha unes víctimes, que els hem de donar una
resposta, i que per donar-los una resposta les hem de mirar, i
les hem de localitzar, i les hem de tenir clares, i a partir d’aquí
la Fiscalia, les forces de seguretat, Sanitat, Educació i Serveis
Socials, a tots els àmbits, Govern, consells i serveis socials
comunitaris, cadascú ha de fer allò seu, cadascú ha de fer la
seva part d’aquest trencaclosques, perquè aquestes nines i
aquests nins que han tengut la desgràcia de passar per una
situació d’aquestes tenguin una resposta efectiva. Hem de
prevenir, perseguir, protegir i tractar, i cadascú té la seva part
de responsabilitat. El Govern hi és, aquests partits hi són, som
aquí lluitant i treballant, i no ens cansarem mai d’esperar que
el Partit Popular i VOX se sumin a aquesta lluita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marta Carrió i Palou, directora
general d’Infància, Joventut i Família, i també a tot l’equip que
l’ha acompanyada en aquesta compareixença.

Moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió.
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