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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat:

I. Compareixença RGE núm. 13741/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular (article 192.1), pel procediment
d’urgència, de la consellera d’Afers Socials i Esports, per
tal de donar complida informació sobre la gestió que està
portant a terme en els centres de menors amb mesures
judicials i en els centres de menors tutelats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la consellera d’Afers Socials i
Esports per tal d’informar sobre la gestió que està portant a
terme als centres de menors amb mesures judicials i als centres
de menors tutelats, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 13741/20.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral de la consellera per un temps màxim
de 30 minuts. A continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els diputats i diputades puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions;
seguidament intervindran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt, el grup a què pertany
la presidència del Govern intervindrà en darrer lloc, article 85.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts. Aquest
temps podrà utilitzar-se en una o en dues intervencions. Per tal
de dur a terme el diàleg interactiu en cadascuna d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes i/o observacions sense que en cap cas
no s’admetin interrupcions a la persona que estigui en ús de la
paraula.

Avui assisteix la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera
d’Afers Socials i Esports, acompanyada de les persones
següents: Xavier Bacigalupe i Blanco, secretari general; Marta
Carrió i Palou, directora general d’Infància, Joventut i Família;
Fina Tur i Marí, gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel..., -perdó..., ah, disculpi-, em diuen que només la Sra.
Marta Carrió i Palou i la Sra. Fina Tur i Marí.

Els pregaria, per favor, que facin un esforç per ajustar-se el
màxim al temps de què disposen ja que a les sis en principi hi
ha una altra comissió.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral per un temps de trenta minuts. Sra. Santiago, quan vulgui.

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

Gràcies. Bones tarda a tots i a totes. I si la presidenta ho
permet m’agradaria repartir aquestes carpetes per facilitar més
la comprensió dels fets que relataré a cadascun dels membres
del Parlament, vaja, dels diputats i per al lletrat..., gràcies.

La conselleria... ja hem vengut diverses vegades a fer una
compareixença en relació amb els centres del servei de justícia
juvenil, tant he vengut com a consellera, també la directora
general i també la gerent. Per tant, em cenyiré en aquesta
compareixença, després ja contestaré les preguntes que vostès
considerin oportunes, al que inicialment es demana que són les
notícies aparegudes el 25 d’agost “en relació amb els aldarulls
i fugides de menors al centre d’Es Pinaret que fa necessària i
urgent que la consellera d’Afers Socials i Esports doni
complida informació a la Cambra sobre aquest assumpte”, que
és cert que després també fa referència a altres serveis dels
centres de FISE, de la fundació. En tot cas, vostès em faran les
preguntes concretes.

Els fets que surten dia 25 d’agost succeeixen dia 22 d’agost
del 2020, afecten dos educadors i sis menors, tots..., és a dir
que amb aquest aldarull a què fa referència aquesta petició
s’inicia a les 21 hores i 32 minuts a la llar Embat. Finalitza tot
aquest aldarull a les 22 hores i 02 minuts. Els fets succeeixen
d’aquesta manera: l’educadora A surt de l’espai de la tutoria i
un intern l’empeny cap a l’espai de la tutoria i acte seguit
entren tres menors a aquest espai de tutoria, mentre que un altre
es dirigeix a l’educadora B, que estava relatant el diari del dia,
l’agafa pel coll i l’amenaça amb un objecte amb punta, que és
un mànec d’un raspall de dents amb la capçalera rompuda.

Mentrestant, un altre intern li lleva els walkie, arrabassa el
telèfon, li lleva les claus i també li lleva el punt antipànic.
Surten de la tutoria, llencen els walkie i els antipànics al vàter
i obre la porta i surten. 

Si veuen vostès la fotografia núm. 1 que tenen a la carpeta
que els he posat, la fotografia núm. 1 que tenen a la carpeta,
perquè vegin una mica el relat, els menors surten en aquesta llar
afectada, que és la llar Embat, que és aquesta llar afectada.
Com veuen això és una doble llar, normalment són doblers llars
i estan xapades per enmig, la llar afectada és la que està més
senyalada en vermell.

Les educadores, mentrestant, tancades a la tutoria,
aconsegueixen a través d’un altre sistema d’informació, avisar
el punt de control que està a l’accés a Es Pinaret. Entre el que
succeeix i aquest avís de control han passat dos minuts.

Els menors, com veuen vostès, es dirigeixen a l’edifici de
l’administració, l’edifici... surten, caminen... vull dir, sempre
per terra, se’n van a aquest edifici de l’administració que és on
veuen vostès que han entrat, es dirigeixen a aquest... amb les
claus que han pres a l’educadora obren l’edifici i pugen al
primer pis.

El vigilant de seguretat que havia d’estar posicionat davant
de la porta d’aquesta llar, ho veuen senyalat amb una ve, no hi
era.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202013741
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Com els deia, amb les claus obren les oficines, pugen al
primer pis i bloquegen amb mobles l’accés a la sala dels
educadors; comencen a manipular la finestra aquesta que veuen
vostès que està en un lateral, no veuen la finestra, però veuen
el lateral marcat amb una fletxa taronja, que està situada al
primer pis i aconsegueixen obrir aquesta finestra, pugen al
terrat i per aquí surten cap a camp obert. Això és la trajectòria
de fugida que varen produir aquests tres interns.

A les 21.35, això havia passat -com els he dit- a les 21.32,
a les 21.35 cinc vigilants de seguretat ja estan actuant per
intentar evitar aquesta fuga. Prèviament havien anat a cercar els
escuts, els cascos i una escala. Dos pugen al terrat a través de
la cuina i tres es dirigeixen a l’edifici de l’administració, un
d’aquests es dirigeix a l’edifici de l’administració, surt i bota la
reixa per veure si els pot aturar.

Dels quatre menors fugats d’aquesta llar tres aconsegueixen
pujar al terrat i un és bloquejat pels vigilants de seguretat. Com
els he dit els tres que aconsegueixen pujar pel terrat, passen tot
aquest terrat, passen també aquesta línia més fina i... la reixa
aquesta més fina, i boten a aquest camp obert que... i
comencen, diguem, per aquí comencen a córrer i fugen.

S’intenta per part d’un dels vigilants jurats que havia sortit
aturar aquests joves, ho intenta amb un, no ho aconsegueix i a
més a més és agredit per aquest menor. Mentrestant, el menor
que sí ha aconseguit que el vigilant de seguretat...
aconsegueixen aturar-lo, el duen, el condueixen a l’espai
Gregal que és l’espai de separació. A les 21.50 arriba la
Guàrdia Civil que col·labora amb la conducció del menor a
aquell espai Gregal. A les vint-i-una (...) s’autoritza a entrar a
tres guàrdies civils més per si hi hagués resposta per part
d’altres llars que a vegades sol passar. A les 22 la Guàrdia Civil
se’n va sense haver fet cap tipus d’intervenció.

Això és el que va passar, és el relat objectiu i certificat pel
director i observat a les càmeres que tenim de seguretat, el relat
que va passar.

Em centraré ara a explicar les fugides que tenim en Es
Pinaret, que ja ho he explicat en diverses ocasions, però crec
que avui és un moment per explicar-les. L’any 2016 en vàrem
tenir quatre, l’any 2017 en vàrem tenir set, l’any 2018 en vàrem
tenir tres, l’any 2019 en vàrem tenir una, i l’any 2020 n’hem
tenguda una. Totes elles, d’aquestes setze fugides, les quatre de
2017, de 2016, dues eren protagonitzades pel mateix menor,
pel mateix intern; el 2017, de les set, dues; el 2018, de les tres,
les tres; el 2019, l’única que hi va haver; i el 2020, també
l’única que hi va haver. És un al·lot que té una capacitat
excepcional de lideratge i, a més, de trobar punts de fugida. 

Per què s’han produït aquestes fugides en Es Pinaret? En
aquesta carpeta que els hem donat intentam explicar, els volem
explicar, a vostès, quin és el motiu d’aquestes fugides, per què
s’han produït aquestes fugides, i una mica explicar tal vegada
un fet que nosaltres fins ara no ens hem atrevit a fer però que
ara pensam que ho hem de fer. Si vostès veuen aquesta foto,
que és la 3, veuran que això és Es Pinaret, i que Es Pinaret, si
vostès ho miren a la 2, era un espai que tenia un perímetre de
seguretat; aquest perímetre de seguretat els nins normalment
què fan?, d’aquestes setze fugides, disset fugides, setze es

produeixen perquè els menors, des dels patis pugen al terrat i
fugen pel terrat. Això, quan succeïa això, s’aturaven aquí
perquè no podien seguir passat, aquest perímetre de seguretat
existia perquè els menors quedaven al terrat; si botaven,
botaven dins Es Pinaret. L’any 2014 es varen iniciar unes obres
que varen tancar aquest perímetre de seguretat, i per tant és
això que els mostr; aquest perímetre de seguretat, aquí on
veuen aquesta retxa vermella, és on hi ha un edifici en aquest
moment. Per tant aquest perímetre de seguretat s’ha tancat, i els
al·lots pugen del pati, pugen per aquí damunt, i segueixen;
abans no podien seguir i ara segueixen. Aquest perímetre de
seguretat es va tancar.

Nosaltres a les fugides produïdes el 2016 efectivament
vàrem veure això. Una de les propostes que ens varen donar va
ser esbucar l’edifici. Les propostes que ens feien eren esbucar
l’edifici. Era un edifici construït l’any 15, acabat de construir
l’any 15, per tant absolutament nou, que havia costat 175.000
euros, i que a més a més responia a unes necessitats de falta
d’espais, que no teníem en aquell moment resposta per donar.
Què vàrem intentar nosaltres davant aquesta situació?, intentar
protegir aquesta inversió pública, perquè a més era un espai
que necessitàvem perquè eren espais de les oficines i de tal. La
resta de fotografies que vostès tenen és perquè vegin totes les
instal·lacions que hem anat fent de reixes per evitar que els
menors, una vegada que pugin..., evitar que pujassin, no? Tots
els sistemes hem anat envoltant progressivament tot Es Pinaret
amb reixes, perquè vegin la situació; intentàvem evitar que
quan un al·lot puja tengués un efecte dissuasiu o tengués
dificultats per pujar, i per tant totes aquestes fotografies que els
hem mostrat o que els hem donat és perquè vegin la inversió
feta per evitar les fugides.

Per tant per què aquests al·lots, aquests tres al·lots, fan
aquesta fugida per aquí?, perquè tenen reixes, i per tant aquest
menor, que ja no és un menor, que ja té 18 anys, té una
capacitat excepcional per trobar punts de fugida i detecta
aquests punts de fugida i fa... Vull dir que lleva les claus... Per
això és molt més aparatosa aquesta fugida, perquè normalment
era pujam al terrat, correm pel terrat, i ja ens aturaran. En
aquest cas ha hagut d’activar una situació violenta contra les
mateixes educadores, perquè els havien de llevar les claus,
havien d’obrir la porta de la llar, havien de sortir, havien de
pujar i havien d’anar aquí i fet tot aquest procés.

A part de les reixes que hem posat hi ha un vigilant de
seguretat al terrat sempre que hi ha activitat en el pati, o sempre
que es produeixen canvis de llar o sempre que hi ha activitats
en el pati; hi ha un vigilant jurat permanentment en aquest terrat
perquè, a part de les reixes, també hi hagi una persona
físicament que dificulti o impedeixi aquesta fugida.

Per tant nosaltres en aquest moment..., què ens passa, a
més? Que aquestes reixes no poden ser unes reixes altament
sòlides per motiu que l’estructura de l’edifici no ho permetria,
per tant han de ser reixes que siguin flexibles i de poc pes. Això
ja una vegada que vàrem instal·lar tota una paret de reixes hi va
haver una ventada d’aquestes que ara de tant en tant ens
acompanya i les va tomar totes; aquí, mentre vàrem haver de
posar les reixes, es varen produir fugides. No pot ser un continu
perquè per temes de seguretat hi ha d’haver espais enmig, i per
tant a vegades per aquí també ens han fugit.
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I després hi ha errades humanes que fan que no hi hagi una
observació permanent durant les 24 hores, sobretot als punts de
sortida o en els moments d’activitats col·lectives i els al·lots
ens fugen. 

Per què hi havia un guarda de seguretat assenyalat amb una
ve en aquesta llar? Perquè aquest al·lot que havia protagonitzat
set fugides era en aquesta llar, i per tant el director va ordenar,
i per escrit, que sempre on fos aquest al·lot, a la porta de la llar
on fos, en aquest cas aquesta, sempre hi hagués un guarda de
seguretat, i el dia que es va produir aquesta fugida no hi va
haver aquest guarda de seguretat. 

A nosaltres la seguretat d’Es Pinaret és un dels temes que
ens preocupa, perquè érem conscients que aquest nombre de
fugides no era raonable, no era normal, havíem de millorar.
Creim que l’any 2017 vàrem tenir unes fugides considerables,
crec que hi ha diversos motius; a partir del 18 baixa, l’any 2019
només en tenim una, i l’any 20, de moment, i esperem que sigui
així, només..., també baixa. Quins són els factors que pensam
que han millorat aquest ritme o que aquest volum de fugides
s’hagi reduït? Primer, posar tot aquest sistema de reixes i posar
el guarda jurat a dalt. L’any 2015 teníem 47.000 hores de
guardes de seguretat; l’any 20 en tenim 86.000; l’any 19 en
vàrem tenir 86.000; l’any 20 en tenim 85.000. Hem passat de
16 càmeres a 63 càmeres que observen tota la situació, i també
aquesta tanca. I sens dubte també han millorat els 53
professionals que la fundació ha contractat durant aquests
quatre anys, dels quals 51 són d’atenció directa en Es Pinaret,
atenció directa -perdonin- als menors, als residents de centres;
49 d’atenció directa, 1 treballador social i 1 infermera més. 

Això són els fets que es varen publicar a un diari de la
nostra comunitat autònoma i que responen bàsicament a
aquesta fugida. Els ho hem volgut explicar en detall i els ho
hem volgut explicar amb aquestes fotografies, perquè a vegades
sense les fotografies és difícil explicar com s’han produït
aquestes fugides, i tota la feina que s’ha fet en relació amb la
seguretat, les reixes, de com protegim per on surten..., i que era
difícil. Per això hem volgut fer totes aquestes fotografies.

Crec que no m’estendré més, crec que no sé si he vengut
quatre vegades ja per aquest tema. Insistesc, la directora també;
la gerent, també. La darrera vegada crec que va ser el febrer o
el març d’aquest any, i per tant m’he centrat molt en això, que
és el que va motivar aquesta compareixença, i qualsevol
pregunta que vostès em vulguin formular sobre aquest tema, si
les podem contestar les contestarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de quinze minuts.

En primer lloc, té la paraula la Sra. Durán, del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Just li volia fer una pregunta,
aquests quinze minuts són en una intervenció o en dues, o puc
fer una intervenció i després una altra de cinc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè els pot repartir en una, o dues intervencions. Si li
sembla bé, jo quan vostè acabi la intervenció li diré el temps
que vostè ha emprat.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Idò jo li agrairia que, per favor, als deu minuts
m’avisessin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Jo li agrairia que als deu minuts m’avisessin, si només en
tenc quinze, deu els empraré ara i cinc després.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, moltes gràcies, primer de tot Sra. Consellera i a tot el
seu equip, les persones que l’acompanyen per haver vengut
avui aquí.

També li he d’agrair aquesta explicació que vostè ens ha
donat, perquè jo volia començar revelant els fets, vostè ho ha
fet i li agraesc que ho hagi fet. També li agraesc les fotografies,
perquè sí que és vera que en anteriors ocasions quan hi ha
hagut fugides, i jo me’n record a l’anterior legislatura que he
mirat en el Diari de Sessions i unes preguntes que li vàrem fer
sobre el tema de les fugides, una d’aquestes, crec que era a
l’any 2017, es va fer també per damunt les teulades, les
teulades que es varen rompre i demés i, a més, varen fer mal a
un dels guardes de seguretat i tot això. Vostè sempre ens ha
comentat aquest tema, ha comentat que el problema de les
fugides parteix, o el principal problema és a partir d’aquest
edifici que facilita de qualque manera, no hi ha un perímetre, i
facilita que surtin per aquí.

Vostè, ja tant a l’any 2017 a les preguntes, com a l’any
2018, com a mi mateixa l’any passat, a l’any 2019, quan va
sortir l’informe que va fer el Defensor del Poble que va dir que
els centres de menors amb mesures judicials de les Illes Balears
eren dels més conflictius d’Espanya, vostè em va dir que ja
estudiaven qualque mesura de seguretat perquè això no passés,
vull dir que ja ens va parlar de les reixes i ja ens va parlar de tot
això, no és una cosa nova, a mi no m’ha vengut de nou, sí que
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és vera que és la primera vegada que veig les fotografies, però
sí que ja sabia quin era el tema, vull dir que no és una cosa
nova, però sí que és vera que és el motiu. De fet, d’aquests 3
al·lots, si no vaig equivocada, el jove de 18 anys que vostè ens
diu, crec que ha fugit 5 vegades més, si no vaig equivocada i
sempre fuig més o manco per allà mateix. Per tant, és un
problema que tenim de seguretat a Es Pinaret i que s’hi ha de
posar una solució.

Jo crec, sempre dic el mateix, que no es perd pel que s’ha
fet, sinó que es perd pel que s’ha deixat de fer. Vull dir, s’han
fet coses? Sí. Han estat suficients? No. Què hem de demanar
nosaltres als nostres representants polítics, o a la directora de
la Fundació S’Estel, o a vostè mateixa com a darrera
responsable? Que al final el resultat sigui bo, li hem de
demanar resultats, ens poden contar tot el que han fet, però si
no és abastament, si no és abastament li haurem d’exigir un
plus, i supòs que vostè em dirà després quina decisió han pres,
perquè crec que ho volia dir, però al final no ho ha dit, quina
decisió han pres a partir d’ara, perquè si amb el guarda de
seguretat damunt el terrat no és suficient, si amb aquestes
tanques no és suficient i segueixen fugint per aquí, doncs
evidentment es passa la veu si hi ha un punt dèbil de la
instal·lació, per tant, s’ha de tallar aquest punt dèbil i jo (...).

Què ens diuen a nosaltres les persones amb qui ens hem
assegut, després de demanar aquesta compareixença jo em vaig
asseure amb unes persones, què ens diuen? El problema de falta
de seguretat ve de fa prou temps i, a més tots, els sindicats han
traslladat tant a la directora del centre, és a dir, la directora de
la Fundació S’Estel i que vostè n’és perfectament coneixedora.
De què es queixen? A més, també dir-li que totes aquestes
mesures de seguretat que nosaltres creiem que s’haurien
d’implantar, o una millora que hi hauria d’haver en la
contractació de la seguretat amb aquesta empresa externa,
farem una PNL que ja està preparada i l’entrarem dins la
propera setmana.

Què creim nosaltres? Doncs que els walkies haurien de ser
d’un altre tipus, per exemple que els walkies haurien de dur
GPS; que hi hauria d’haver moltes més càmeres, tant en els
interiors com en els exteriors. Se’ns queixen totes les persones
amb qui hem parlat que fan falta càmeres exteriors, tant a
passadissos com als jardins, aquesta és una de les demandes
que més ens fan, que les càmeres no són suficients.

En aquest cas ens diuen que cada vegada que en aquest
mòdul, en el mòdul de S’Embat entraven educadors, sempre,
per sistema, en aquest cas hi havia dues educadores si no vaig
equivocada dins aquest mòdul, crec que és un mòdul allà on
normalment sempre només hi ha 4 interns, en aquest cas crec
que n’hi havia 5 i després hi va participar un sisè -jo els dic el
que m’han dit a mi-, hi havia dues educadores dins aquest
mòdul i cada vegada que hi havia educadors dins aquest mòdul,
normalment sempre, sempre, sempre hi havia un vigilant fora
a la porta, aquest vigilant que hi hauria d’haver estat. Si aquest
vigilant hi hagués estat, ja no hi ha cap fugida, és així. Vull dir
la primera errada, el primer problema que tenim aquí és que si
hi ha un protocol de seguretat, el protocol s’incompleix i és que
no hi ha un vigilant, per tant, comença a haver un aldarull, hi
comença a haver enrenou, però allà no hi ha ningú. Aprofiten,

evidentment la gent que vol fugir estudia qualsevol debilitat i
sap el moment.

Una altra cosa que ens diuen és que en aquest moment, que
hi ha una cambra de càmeres, que en aquesta cambra allà on hi
ha totes les càmeres centralitzades hi tocava haver dues
persones, que no n’hi havia cap, també li demanaré, si hi havia
una persona o no hi havia una persona, o no n’hi havia cap;
perquè ens diuen que va coincidir a l’hora del sopar i que
precisament en aquell moment ningú no va donar avís. Se sap
per l’enrenou, però dins la cambra de càmeres no hi havia
ningú.

Ens diuen que el botó del pànic que hi ha dins cada un dels
mòduls, que hi ha un botó del pànic, que està d’una manera
visible, que s’han de millorar molt més els sistemes del botó del
pànic, perquè evidentment els interns saben perfectament on és
el botó del pànic, quan redueixen aquesta educadora amb el tub
de la dutxa i l’altra amb un raspall de dents que li posen al coll,
el primer que fan evidentment és ficar els walkies i el botó del
pànic dins el vàter. Per tant, ja no tenen manera de poder
avisar.

Per tant, ens diuen que hi ha moltíssim de marge de millora,
ens diuen també que s’ha de fer molta de feina en la formació
de les persones de seguretat que hi ha en aquestes
contractacions, que es nota moltíssim la diferència entre una
persona de seguretat que fa molts d’anys que fa feina en el
centre, perquè evidentment són persones..., -parlam d’uns
interns, diguem, especials-, són menors; evidentment, són
menors que tenen causes judicials, tenen mesures judicials i,
evidentment, vostè sempre ens ha dit en el plenari: “són menors
molt conflictius”; evidentment, és que han comès delictes, per
tant, per això són allà i sabem que són conflictius. Ens diuen
que fa falta molta formació específica, no només a les persones
de seguretat específica per a aquell centre determinat, perquè
no és el mateix estar a un Carrefour que està allà, i ens diuen
que fan falta molts de mitjans, càmeres, walkies i botons del
pànic. Aquestes tres coses que jo li he dit ara i que a més, ho
demanen tots els sindicats i que sempre es troben la porta
tancada de la directora de la Fundació S’Estel, això és el que
ens diuen a nosaltres, que no és gens receptiva amb aquestes
queixes.

Li vull parlar també d’un tema, vull parlar de l’edifici que
s’havia de fer a Es Pinaret. Ara jo li llegiré un tros de la seva
intervenció, presentació dels pressuposts 2020, parlam de
novembre-desembre de l’any passat, de l’any 2019, i vostè va
comparèixer a explicar-nos el seu pressupost. Què deia a Es
Pinaret? Confiaven que el mes de febrer, entre febrer i març
s’haurien acabat les obres de la primera fase i tendríem 32
places més. En aquest moment tenim mòduls de 8 persones
amb 11 persones, mòduls de 4 persones amb 6 persones. Al
Xaloc està passat, al Migjorn està passat, al Tramuntana, al
Ponent, al Mestral, tots, tots. En aquests moments me diuen que
hi ha uns 64 interns i que a tots els tenen..., li diré la paraula
que me varen dir a mi “hacinados”, “tienen a los internos
hacinados”. Me diuen que aquest edifici és urgent que es faci,
parlam d’un projecte de l’any 2015, un projecte de l’any 2015
que vostè pressupost rera pressupost deia que s’acabaria a l’any
2019, després va dir que s’acabaria a l’any 2020, ara veurem
quan s’acabarà Sra. Consellera.
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A dia d’avui, a dia 1 d’octubre ja hauria de fer 6 mesos que
hauria d’estar acabat i en funcionament i no hi està, i no em
serveix la COVID, perquè també varen tenir tota la legislatura
passada per acabar-ho. Parlam de 32 places, que és el que vostè
ens deia, i nosaltres creiem que té tota la raó, és que permetria
jugar amb el perfil d’al·lots diferents, els més conflictius
quedarien a una banda i els altres que són menys conflictius
quedarien a l’altra i tendrien un Pinaret I i un Pinaret II. D’això
no hem sabut res i vostè tampoc ens ho ha dit, això creiem que
és bàsic i fonamental, una cosa són les estructures i l’espai i
l’altra són les mesures de seguretat i el que es pot fer a més.

Creiem que no parlam d’una cosa recent, vull dir... i no
parlam ni d’una directora que fa un any que hi és, perquè en fa
6, 5 si no vaig equivocada, i d’una consellera que també en fa
5. Per tant, els demanaria que no em parlin d’ara, per què no
s’ha fet fins ara i en quin punt estam.

També, ja que hi som, com que varen demanar mesures
judicials, demanaria què passa amb Es Fusteret. A la mateixa
presentació dels pressupost vostè deia: “a Es Fusteret hem
posat una partida de 80.000 euros a la FISE, perquè es pugui
llogar un local perquè totes les nines d’Es Fusteret es traslladin
a aquest local, que ja el tenim ubicat i mentre elles siguin allà,
nosaltres estam cercant un local per poder construir una nova
residència per a Es Fusteret i que Es Fusteret es convertirà en
un centre de dia”. Això són les seves paraules a l’any passat. Li
deman, les nines continuen a Es Fusteret, per què? A nosaltres
ens diuen que evidentment ja tenen l’espai, que saben
perfectament on és, que s’estan preparant, que ja, ja, ja..., però
no saben si serà fins i tot enguany, també ens sembla urgent.

Per tant, com que tot s’ha alentit moltíssim, jo crec que per
falta d’eficàcia en la gestió, li he de ser molt sincera, vull dir,
vull que vegi el meu to, el meu to és un to conciliador, és un to
de millora -és un to de millora-, Sra. Consellera, i és un to crític
amb la feina que s’ha fet en els darrers anys, perquè no n’hi ha
prou a dir per què passen les coses, hem de tenir evidentment
sempre..., hem de conèixer i hem de tenir analitzat quin és el
problema i el sabem, el problema que tenim quant a seguretat,
però hem de fer molt més i és el que nosaltres demanam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, dur deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, idò només un segon. M’agradaria també que em parlàs
de mesures de seguretat per als treballadors. Ens sap..., ens fan
passar molta de pena els treballadors que cada dia fan feina
amb aquests al·lots i que després aquests al·lots, si no vaig
equivocada, vostè m’ho dirà, aquests tres que han fugit no han
tornat, però que aquest que anava a fugir va quedar allà mateix,
va venir la Guàrdia Civil, com vostè diu, i va quedar allà
mateix, i aquest jove que va quedar allà mateix l’endemà es va
haver de trobar amb una de les educadores que feia feina allà
dins, perquè de les dues educadores si no vaig equivocada una
està de baixa i l’altra va anar a fer feina quan li va tocar, vull
dir que no va collir baixa.

Per tant, com es protegeix els treballadors? Em preocupa
molt aquest tema perquè, evidentment, et marca, i una persona
que t’ha posat un objecte punyent al coll que te l’hagis de
tornar trobar l’endemà fent feina amb ell, és molt delicat. 

M’agradaria saber si també vostès han fet alguna actuació
perquè és terrible que menors de 14 anys convisquin amb
aquests menors de 18 anys i a veure si aquests menors ja
directament, quan ja tenen aquesta repetició, per exemple
aquest de 18 anys, ja pot anar directament a la presó i que surti
d’allà, si vostès han fet aquesta petició a la Fiscalia, li ho dic,
perquè vostè m’ha aixecat els ulls. Vostès, quina tramitació fan,
quines peticions fan? Perquè evidentment han de fer un
informe, vostès des del centre, per derivar-lo a Fiscalia perquè
se’n vagi directament a la presó.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán, ha consumit un temps d’onze
minuts, quinze segons.

Sra. Consellera, vostè contestarà a cada grup parlamentari
o globalment? Globalment, molt bé.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Mayor, també per un temps de quinze minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, disculpa, jo no sent res, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mayor, li sap greu apropar-se un poc més el micròfon
per favor, que no se l’entén quasi?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Millor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, pot començar.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Idò res, donava les gràcies per ser avui present aquí, a vostè
i al seu equip, i per comparèixer tantes vegades com li han
sol·licitat els diferents grups parlamentaris des del gener, que
ja han estat diverses. També li volia donar les gràcies per
l’extensa explicació que ha donat vostè, ha quedat molt clar el
tema de la fugida dels menors.

Des del meu grup parlamentari li volíem donar tot el nostre
suport per les polítiques fetes fins ara, vostè mateixa ho ha dit
i els números ens ho diuen: al 2016, 4 fugides; al 2017, 7; al
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2018, 3; al 2019, 1, i al 2020, 1. Els números canten per si sols,
de tota la gestió, formació, més personal tant de vigilància... tot
per haver reduït el tema de fugides, no entenem molt bé
l’opinió dels altres partits, la veritat.

En aquesta... referint-me a això, vostè ha dit que quasi totes
les fugides, pel que jo he entès, es produeixen pel mateix al·lot,
el mateix menor en aquest cas. Li volíem demanar a veure
quines mesures en aquest cas es prenen llavors, perquè per
moltes reixes que es posin, per molts walkie talkie darrer
model, amb GPS o el que sigui que hi hagi, si aquest al·lot vol
fugir, fugirà igual, llavors quines mesures en aquest cas
s’apliquen a aquest menor en qüestió?

Llavors ha dit que una de les errades que hi va haver és que
el vigilant no era on havia de ser. Volia demanar si se sabia el
motiu i si s’han pres algun tipus d’accions, no sé si té res a
veure perquè després vaig veure una notícia que els van
reubicar o es van... bé, canviar a tres vigilants, no sé si eren
d’Es Pinaret o d’un altre i no sé si té a veure amb aquest motiu,
d’acord?

Després, una altra pregunta, m’agradaria saber quants
usuaris hi ha ara actualment a Es Pinaret.

I ja per finalitzar li volia demanar... que els usuaris dels
centres socioeducactius de justícia juvenil són menors afectats
amb alguna mesura judicial, i aquests menors sovint han patit
situacions de malestar emocional traumàtic i que podrien
explicar, bé, un comportament violent, inadequat i sovint
s’exposen a situacions potencialment perilloses. Com es
treballen les fugides una vegada que retornen als centres
aquests menors? Tenen previst treballar aquesta situació de
malestar de forma més científica i habilitar programes basats en
evidència científica per tractar aquests comportaments?

I ja està, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor, ha consumit un temps de tres
minuts, quinze segons.

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el diputat
Sr. Gómez, també per un temps de quinze minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, sí que us demanaré que quan... jo que
parlo molt, quan manquin quatre minuts per exhaurir el meu
temps, per favor, em faci un senyal, gràcies.

Consellera, gràcies pel seu relat, el seu relat ha estat una
transcripció literal del publicat al Diari de Mallorca, fet per fet,
minut per minut i passa per passa. Jo l’esperava més extensa,
però també entenc que vostè pot contestar ara les preguntes que
li farem. De fet em cenyiré molt o em centraré molt en fets que
crec que vostè no ha esmentat i que són també preocupants, que
és la versió, no dic la raó, però sí la versió que donen els
treballadors de seguretat d’aquest centre, que també han
manifestat als mitjans de comunicació.

Arran d’això precisament, i vull deixar, vull fer palès que
nosaltres vàrem demanar la compareixença, vostè ho sap, de la
directora gerent de la Fundació S’Estel, la responsable de
l’entitat que gestiona els centres de mesures judicials dels
menors de la nostra comunitat autònoma, i ho vàrem fer perquè
enteníem i entenem que són fets molt concrets, d’uns casos
molt concrets on precisament s’havia de detallar el
funcionament per a nosaltres des d’aquesta comissió
parlamentària fer les aportacions que considerem per a la
millora i per evitar... o assolir les zero fugides, les zero
agressions dels treballadors que són als centres de menors.

Miri, nosaltres vàrem demanar la compareixença i vàrem fer
unes preguntes fa una setmana, entenc que no s’hagin pogut
contestar, és evident, ni s’han tramitat encara, perquè nosaltres
esperàvem que abans de venir vostè aquí la Mesa qualifiqués
la compareixença de la Sra. Tur aquí, i veig que a l’ordre del
dia d’avui hi ha altres coses i no podem interpel·lar la Sra. Tur.
Per tant, permeti’m que li faci preguntes molt concretes sobre
successos molt concrets envers el tema, perquè, com que no sé
si ens qualificaran la possibilitat que vengui aquí o al manco
amb prou temps, aprofitaré. Vostè contesti’m si així ho
considera.

Miri, el vigilant no hi era, som a un context COVID i si...,
vostè deu conèixer les denúncies que ha fet el sindicat o el
representat dels treballadors als quals se’ls ha acusat i
l’empresa n’ha tret fora dos, supòs que un d’ells el que no era
al seu lloc davant el menor, vull entendre, bé.

Del relat que fa l’empresa, perdó l’empresa, que fan els
sindicats, m’agradaria que fes vostè una valoració. Jo n’hi faré
esment perquè vostè em negui o em ratifiqui si realment es
produeixen aquests successos, perquè són prou, prou
preocupants. Nosaltres hem demanat a la Sra. Tur i a vostè
mateixa que ens fes valoració per escrit, però aprofitaré per fer-
ho ara i que consti al Diari de Sessions.

Aquests treballadors diuen, per exemple, que el material és
insuficient, que es produeixen agressions i intents de fugida
sovint... -he dit intents, eh!, no fets donats-, sinó intents de
fugides més solvents, que no tenen la formació per a l’ús dels
protocols i per a l’ús del material, que hi ha material defectuós,
que es varen despenjar pel pal d’una càmera instal·lada allà,
que els va facilitar sortir cap a fora; això ho diu aquí, això són
declaracions d’ells, he demanat els expedients, però no els tenc
encara, he agafat literalment el que diuen els mitjans de
comunicació Última Hora i Diario de Mallorca. El material és
defectuós o està romput, hi ha nombrosos angles morts de visió
de les càmeres, manca personal i saturació d’interns. La
saturació d’interns, per la informació que vostè ens ha volgut
donar i perquè hem fet visita juntament amb una diputada, em
consta tant els avanços que s’han fet en temes de mesures de
prevenció que puguin botar, són una rera l’altra. Però és que el
major assessor que deuen tenir vostès anti fugides és un intern,
un intern que ha fugit set vegades. I li demanaré també si
aquests dos adults o dos majors d’edat i un menor si s’han
localitzat i si saben vostès en saben res, i què faran? Perquè hi
ha delictes d’agressions molt greus, supòs que vostès instaran
que no tornin a ingressar a un centre de mesures judicials, sinó
que vagin directament a la carretera de Sóller o on hagin
d’anar, perquè duguin un programa sobretot d’educació no
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d’anti fugides i contra les agressions, sinó d’educació, pel que
ha estat una agressió greu a les treballadores i també al personal
de seguretat.

El personal de seguretat en un context COVID, en un
context COVID on ha de reduir a una persona. És a dir, jo
també entenc per part dels treballadors que és una situació un
poc més complexa, d’inquietud de tots els treballadors d’allà,
siguin de seguretat o siguin d’educadors.

Aquí diu: “no se les deja abandonar el punto de vigilancia
y si quieren orinar tienen que hacerlo en un agujero y después
dar un manguerazo para evitar el olor”. M’agradaria saber les
instruccions que els ha donat per no abandonar i que
desmenteixi vostè això, és que jo crec que ha de tenir una
oportunitat perquè consti al Diari de Sessions, jo no he vist les
seves manifestacions contra... en els mitjans de comunicació,
per tant crec que té una oportunitat per fer-ho, almanco per fer-
ho davant nosaltres.

Insistesc, aquest jove, aquesta persona, ja sembla Frank
Morris, Frank Morris és aquell que va fugir de “La Roca”, no?,
d’allà, d’aquella famosa presó. És a dir que és increïble que set
vegades una persona hagi fugit pel mateix lloc, pel mateix lloc,
i amb una actitud agressiva. Jo no sé si realment arribam o
arriben vostès a donar les mesures realment de seguretat, que
diu el director quan vàrem visitar, que garantien que no hi
hauria cap fugida, ens ho va dir personalment a dos diputats. Jo
entenc, sobretot si coneixen una persona, la seva trajectòria
durant anys, li posen vigilància i tenen unes mesures, no entenc
com aquesta persona torna fugir pel mateix lloc, que, a més a
més, hàbilment va fer un pla de fugida, va triar el dia, el dia on
no era, per on havien de passar per sobre, que és l’edifici
d’administració del centre.

Sé que li faig preguntes molt ràpid, consellera, però ja sap
vostè que m’estenc i llavors no em donarà temps, sinó les
reiteraré després. 

Miri, sí que m’interessa molt la seva versió sobre les
declaracions que han fet els treballadors, els dos treballadors de
l’empresa de seguretat. Si les vol desmentir, si realment
considera que les mesures que ha pres l’empresa, que les hi
haurà comunicat a vostè perquè el diari diu, a més a més, que
les va consultar i va estar-hi d’acord, són correctes.

Si tenen mesures vostès planificades des del dia 22 en què
fugen, fins avui, a millorar la seguretat o llevar el pal aquell de
la càmera o posar més reixes o ampliar el nombre d’hores o el
nombre de persones o cercar aquests altres mitjans de
localització o de major seguretat als educadors i educadores
perquè tenguin una alternativa en cas que els hagin llevat els
mitjans de..., ja per la integritat dels treballadors, ja no tan sols
per avisar sinó per la mateixa integritat dels treballadors.

Miri, nosaltres vàrem visitar la instal·lació, consellera,
perquè tot el que vostè va manifestar aquí ens ho crèiem, però
és que volíem veure de quina manera podíem fins i tot
empènyer el Govern perquè hi destinàs pressupost i sobretot
s’iniciés el més aviat possible la reobertura d’Es Pinaret II, que
trobam ja no per la situació d’Es Pinaret I, sinó perquè li
reclamen els treballadors de la mateixa fundació i, a més, tot

l’entorn que treballa amb els joves que estan interns allà des del
punt de vista pedagògic i educatiu, ja no tan sols del tema de
seguretat. Ho demanen, vostè ho sap tant com jo. Sí he de
reconèixer, i trob que va ser un gest, que vostè hi anàs
immediatament,  l’endemà, a visitar Es Pinaret i a conèixer de
fet la situació què havia passat. 

De moment no faré cap pregunta més, no sé si li ha donat
temps a apuntar-ho tot, consellera. Com ha vist m’he cenyit
molt més en les declaracions contràries, que contradiuen el que
diu d’aquests treballadors, que hi ha hagut una fugida per una
manca de seguretat, segons ells, per una manca de material
adequat, segons ells, i, a més, per la greu agressivitat dels tres
o dels quatre joves.

També volia saber quines mesures s’han pres i quines dins
l’àmbit fins al qual vostè pugui arribar a contar, quina és
l’actitud actual del jove que va quedar, que es va reduir la
fugida i està encara resident al centre Es Pinaret. 

Duc ja el temps, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, duu vuit minuts i vint-i-set segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, seguiré una pregunta més per fer-li. Els terminis
crec que li han demanat d’Es Pinaret II.

Consellera, vostè ha sol·licitat, o el seu departament, una
auditoria externa de la valoració de la seguretat del centre quant
a evitar fugides, de la seguretat dels treballadors i treballadores
i a més de l’eficàcia i eficiència de l’empresa de seguretat, no
sé si és la mateixa d’altres contractes, també m’agradaria que
m’esmentés si és..., entenc jo que la formació específica
d’aquest personal és important, no només la fa l’empresa sinó
que la deu donar la fundació pel perfil d’usuari, però
m’agradaria si ha demanat a qualque moment dins aquesta
legislatura i l’anterior, que vostè ha estat responsable, qualque
auditoria externa en aquests dos àmbits. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Vostè ha consumit un temps de
nou minuts i setze segons. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Tot i que jo és la
primera vegada que venc a aquesta comissió sabem que vostè
és la cinquena aquesta legislatura que ve a donar explicacions
de qüestions relacionades amb justícia juvenil i de menors. Per
tant, agrair-li a vostè i al seu equip aquest fet, és a dir, al cap i
la fi venir a donar explicacions a aquesta casa és símptoma de
bona salut i de bona predisposició democràtica. 

Bé, des del 15, pel que vostè ens ha explicat i pel que
sabem , s’han pres mesures i s’han posat en marxa actuacions

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 34 / 1 d'octubre de 2020 609

i aquestes, per les dades que vostè ens ha donat de fugides, han
tengut efecte perquè de cada vegada hi ha menys fugides. 

Ens trobam amb un cas excepcional d’un jove que
l’empresa de seguretat que gestiona la seguretat d’Es Pinaret
s’hauria de plantejar fixar-lo perquè ens faci ell l’auditoria dels
punts de fugida que trobam a Es Pinaret, perquè els troba tots
i els troba en diverses ocasions. Per tant, això era en pla irònic,
vull dir, no us agafeu seriosament tampoc. Sí que és cert que
ens trobam amb un cas excepcional d’una persona que ho ha
intentat i ho ha aconseguit en diverses ocasions i sembla que ja
ha complit els divuit anys.

Sí que és cert que s’ha reduït moltíssim el nombre de
fugides, per tant, cada vegada que ens trobam amb un problema
hi ha una actuació, hi ha una correcció d’intentar solucionar
aquest problema en què ens trobam. Això vol dir que ens
prenem molt seriosament els problemes que ens trobam a Es
Pinaret i en relació amb aquestes qüestions. 

S’ha invertit en seguretat i en infraestructures, molt. S’ha
invertit en personal i en formació d’aquest personal, molt, i
crec que això és important. Les inversions, totes les inversions
que es fan tant en personal com en formació del personal és
molt important. La feina que es fa a Es Pinaret i a aquest tipus
de centres és molt difícil i la gent que hi fa feina, la gent que ha
de fer feina, i aquí la directora gerent de la Fundació, ha de ser
d’una pasta especial i ha de tractar, tracta amb material molt
sensible perquè al cap i a la fi els joves i les persones que són
a aquests centres són material molt sensible. Per tant, són molt
bons professionals i el fet d’invertir en la formació i invertir
que cada vegada hi hagi més creiem que és important i ens
dóna una mesura de la importància que donam a aquests fets i
a aquests espais de reinserció, i jo crec que això és important a
l’hora de valorar la feina i sobretot de valorar l’estil de feina i
cap on dirigim aquesta feina: dirigim aquesta feina al fet que
estiguin tancats fins que facin 18 anys per poder-los enviar a la
presó, o dirigim aquesta feina cap a la reinserció i cap a veure
si en podem treure algun profit positiu.

Per tant des del nostre grup parlamentari li volem agrair
aquesta feina, sobretot la direcció que pren aquesta feina,
perquè entenem que és l’adequada, cap a més formació del
personal, més personal, més inversió, a fi d’intentar treure un
profit positiu d’aquests espais que massa vegades estan
estigmatitzats i per la societat són vists amb mals ulls.

A partir d’aquí volem agrair que a la seva segona
intervenció contesti totes les preguntes i veurem a partir d’aquí
com pren la cosa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Vostè ha consumit un temps de 3 minuts
55 segons. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la diputada Sra. Ribas, també per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. No haré uso del turno de palabra. Me
conformaré con que la consejera responda a todas las preguntas

que ya le han formulado mis compañeros que me han
precedido, que creo que ha quedado bastante bien reflejado
cuál es el problema y que es la información que requerimos
saber, dado que su exposición se ha basado íntegramente en
repetir lo que ya sabíamos por la prensa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera i equip,
moltíssimes gràcies per assistir una vegada més, crec que és la
quart o cinquena com s’ha dit aquí avui, per explicar coses
relacionades amb aquests joves, siguin tutelats o en aquest cas
siguin interns d’Es Pinaret.

Ens trobam de bell nou amb aquesta compareixença.
Nosaltres li volem donar les gràcies i fer una sèrie de
preguntes. Algunes ja s’han fet, però m’agradaria tal vegada
quantificar-ho. Són suficients els mitjans de seguretat? Ja ens
ha dit que no, que..., bé, vostè ens ha enumerat allò que s’ha
incrementat: càmeres, personal de seguretat, la formació, les
millores que s’han fet a les instal·lacions, els dispositius de
seguretat diversos... Què seria necessari perquè Es Pinaret
funcionàs al cent per cent d’eficàcia i eficiència?, o amb
menors conflictius això és impossible?, o el risc zero no
existeix?, una frase molt repetida aquesta temporada per altres
motius.

A les darreres agressions i la fugida dels tres interns els
guardes de seguretat varen declarar, que ja s’ha dit aquí, que hi
havia mancances com angles morts de visió de les càmeres,
deficiències en el servei intern de comunicacions, manca de
personal, manca de formació adequada de personal de seguretat
o saturació d’interns. Una pregunta molt concreta: vostè ens ha
explicat en aquesta fotografia, que la hi agraïm per a aquells
que no l’hagin visitat, jo vaig tenir l’oportunitat d’anar a visitar
Es Pinaret, llavors ja li faré una reflexió en aquest sentit, però
per què no hi era aquest vigilant en aquell moment, si li havien
donat l’ordre que hi havia aquest intern conflictiu allà dins i
que no es podia moure d’allà?; han aclarit vostès per què no hi
era? És una curiositat que tenim.

Si anam a l’informe del Defensor del Poble de 16 de
setembre de l’any passat, ara fa just un any, va establir els
centres de menors d’Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol com
els centres més conflictius d’Espanya, amb 14 fugides i 58 no
retorns. L’any 2017 es varen registrar 18 agressions físiques o
psicològiques contra educadors o membres de la seguretat del
centre, una qüestió que també ens preocupa, tot i que també
sabem posar en el context en què ens trobam la realitat i els
casos que es donen.

Fugides i agressions que s’han produït aquest 2020; vostè
ens ha parlat d’aquesta única. I també quina valoració faria
d’aquestes xifres.

Ens preocupen, i molt, les declaracions que ha fet el
president del sindicat Espartano, igual que ha dit el meu
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company Juanma Gómez, ho hem llegit a través dels mitjans de
comunicació i ho llegiré textualment: “Vamos a dejar las cosas
claras. El Pinaret es un centro donde hay droga, se producen
abusos sexuales, educadores mantienen sexo con internos, hay
agresiones, motines y las fugas son constantes. Lo que no es de
recibo es que se fuguen tres menores violentos, agredan a un
vigilante y encima lo despidan”. Podem llegir també entre
línies que aquest senyor estava enfadat quan va dir això, però
m’agradaria que em digués fins on arriba aquesta denúncia que
fa aquest sindicat.

Quines actuacions es duen a terme? Ja ens ha parlat
d’aquestes reixes. Ara sí, volia fer aquesta reflexió que deia
abans: hem visitat Es Pinaret, vaig poder anar-hi, i la veritat és
que vaig tenir una sensació agredolça, una bona sensació pel
que fa al funcionament, als professionals i a la tasca que es
desenvolupa; una grata sorpresa i també sensació pel que fa a
les tasques de reinserció, de feina, de tallers que es fan allà
dins; però em vagi dur un greu disgust quan vaig veure aquelles
instal·lacions, que, entre nosaltres, fan llàstima. Per tant el que
em deman és que si posam walkies amb GPS, que proposava
Margalida Durán del Partit Popular, si posam més reixes, si
tomam aquest edifici que ha costat 175.000 euros, si feim totes
aquestes coses, si aconseguirem que Es Pinaret sigui segur i
que sigui un lloc adient per rehabilitar aquestes persones.
Aquesta és la primera pregunta que li vull fer. I en tot cas si la
resposta és no, què ens costaria a tots els ciutadans de les Illes
Balears fer un centre nou?

Una altre de les preguntes que li volia fer... és quantes
persones farien falta per reforçar aquesta seguretat, si les ha
quantificades, si vostè té aquesta xifra adient -em repetesc una
mica- en relació amb aquelles mancances que podrien suplir. I
llavors si s’han relaxat les mesures després del confinament.
Vostè ha parlat, i també el Sr. Gómez en parlava, d’una persona
manco... Jo no li deman de persones, li deman si s’han relaxat
una mica després del confinament, si creu que això ha estat
així. I després què passa amb el no retorn, perquè nosaltres ara
estam molt preocupats per la fugides, perquè hi ha hagut aquest
episodi de dia 22 d’agost, però crec que el no retorn és molt
més complicat, és a dir, és gent que té un permís per anar-se’n
i que a vegades no tornen; m’agradaria saber quin és el
protocol.

I llavors vostè el mes de gener va dir en una d’aquestes
múltiples compareixences en aquest parlament que s’havien
modificat els normatives, els quaderns interns d’Es Pinaret. En
quin sentit i quins resultats han donat?, si això ha anat bé o no.

I llavors... si el problema, a banda de tots els que hem
esmentat, també és aquesta ampliació, com vostè ha dit en
qualque ocasió, de la forquilla d’edats; és a dir, que després
dels 18 anys no haurien de seguir allà però sí que hi poden estar
si fan bondat, tenc entès, una sèrie d’anys més; si traslladant-los
a la presó o al centre penitenciari de Palma creu que la situació
podria millorar, si són una mala influència per a aquells que
encara són menors d’edat.

I unes solucions a curt termini. Efectivament també
m’agradaria saber això. És a dir, ara tenim aquest problema,
efectivament crec, com li dic, que no deu ser fàcil mantenir un
lloc com aquest al cent per cent de..., diguem de pau i

tranquil·litat, creim que això és així, que és difícil, però quina
solució a curt termini hi ha a partir d’ara, si és que n’hi ha, si és
que n’hi ha.

Gràcies. De moment és tot. Sra. Presidenta, si em diu el
temps que he esgotat... Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, ha utilitzat un temps de cinc minuts i quaranta-vuit
segons.

Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha cap
representant, em sembla..., no. Llavors pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Fernández, per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputades i diputades.
També vull començar la meva intervenció donant la gràcies a
la consellera Santiago i al seu equip per ser aquí un dia més per
tractar un tema del qual ja hem dialogat en aquesta comissió i
al mateix plenari en nombroses ocasions.

Sobre el tema que ens ocupa concretament avui crec que ha
quedat molt clar a l’exposició que ha fet la consellera. Pens que
aquestes fotografies que ens ha portat ens han ajudat, als que no
coneixem les instal·lacions, a entendre una miqueta millor el
que va passar o el que passa habitualment, i crec que les
millores que han posat en marxa han donat resultat i és una
cosa que queda reflectida a les xifres, tot i que com sempre hi
ha un marge per millorar.

Personalment he de dir que no crec que aquesta
compareixença fos necessària. Puc estar d’acord amb el Sr.
Gómez que potser això era un tema per a una compareixença
més tècnica i no de la consellera, o potser hauria estat més àgil
que la Sra. Durán presentés abans la PNL que ja ens ha
anunciat. 

Sí que vull fer una reflexió perquè pareix que per moments
se’ns oblida, i és que estam parlant d’un centre de menors, no
d’una presó, i és un centre de menors perquè a la nostra societat
hem decidit que aquests joves han de tenir un tractament
diferenciat a causa de la seva edat. No oblidem mai que es
tracta d’educar aquests menors, no de castigar-los. I ens hem de
demanar quina societat volem, la que tanca dins una cel·la els
menors durant anys i els (...) per sempre, o la que creu en la
rehabilitació i les segones oportunitats? Internar menors a un
centre perquè puguin reinserir-se novament a la societat. Tenc
aquesta sensació, no sé quan han dit que el sindicat és deia
“espartano”, ja la mateixa paraula ja fa una mica de, no ho sé,
no sé si és el millor nom per a un sindicat, però pens que de
vegades perdem una mica de vista que parlam de menors, que
segurament vénen de situacions molt complicades, que és
veritat que són menors amb mesures judicials, però que tenen
darrera una història tots i que així els hem de tractar, com a
menors, no castigar-los i molt menys parlar que la solució a
aquesta situació sigui dur-los a una presó amb gent major.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment senyores i senyors diputats. Sra. Fernández,
vostè ha consumit un temps de dos minuts i vint-i-quatre
segons. Seguidament contestarà la consellera als grups
parlamentaris, la Sra. Santiago sense limitació de temps.

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

Bé, gràcies presidenta, gràcies a tots per la formulació de
preguntes, a veure si a partir d’aquestes podem aclarir millor la
situació d’Es Pinaret. Contestaré, les tenc una mica
enumerades, també són repetides i, en tot cas, en emprar la
rèplica les que quedin penjades, doncs hi poden tornar insistir.

El fet de dur les fotografies no ha estat altre que facilitar
una explicació en abstracte, que de vegades l’explicació en
abstracte és complicada i damunt una fotografia es veu més
fàcilment, aquest ha estat l’únic objectiu, facilitar les
explicacions. Aquí hi ha diputats que han anat a veure Es
Pinaret i, per tant, amb una explicació en abstracte es podien
ubicar i altres diputats no hi han anat i pensàvem que això
facilitaria aquest moment.

El problema, contestant a la Sra. Durán i crec que també al
representant de Ciutadans, nosaltres fem aquest informe crec
que l’any 2016, aquesta auditoria de seguretat la fem. Crec que
és el 2017, quan tenim tantes fugides, fem aquesta auditoria de
seguretat i ens diuen que hem d’esbucar l’edifici. Aquí si hem
de dir que no hem estat valentes, no hem estat valentes, ho dic
en femení perquè som tres dones, en esbucar l’edifici, no hem
estat valentes. Ens hem resistit a esbucar l’edifici, era un edifici
fet amb doblers públics, insistesc, del 2014, 2015, 175.000
euros, falta d’espai a Es Pinaret. Vostès han dit que els menors
estan amuntegats, ho vaig dir el primer dia de l’any 2015 a la
primera compareixença que vaig tenir aquí defensant els
pressuposts que havíem de fer, havíem de fer un nou Pinaret
perquè Es Pinaret es trobava amuntegat, per tant, no fa falta que
ens ho diguin els sindicats; vostè Sra. Durán que ha revisat les
meves compareixences ho podrà veure, que jo des de l’any
2015 dic que Es Pinaret està amuntegat, està amuntegat des del
2015, 2014, 2013, 2016, 2017, 2018. Tenim places per 46
al·lots, en aquest moment en tenim 52, 53, hi ha hagut qualque
any que n’hem arribat a tenir 60 i la mitjana són 56.
Efectivament, està amuntegat i ho hem dit des del principi. 

Per això la inversió a Quatre Pins de fora, per això vàrem
treure Funció Pública d’allà, per poder fer el Quatre Pins allà,
li dic el Quatre Pins perquè és el nom del nou Pinaret. Perquè
tota aquesta informació que surt als mitjans d’Es Pinaret, d’Es
Fusteret, aquestes declaracions, els Facebook, el Twitter, tot
això que es parla d’Es Pinaret i que vostès utilitzen, l’únic que
fem amb això, i crec que això és una responsabilitat col·lectiva,
es estigmatitzar aquesta gent, estigmatitzar aquests serveis.
Després te’n vas a un barri a intentar posar un servei d’aquestes
característiques i ningú no el vol. Entre tots facilitam que això
no sigui fàcil col·locar una cosa d’aquestes, perquè hi ha
premsa sensacionalista que posa aquests al·lots com si fossin,
no ho sé, els classifiquin com vostès els vulguin classificar.

I nosaltres tenim com a polítics part d’aquesta
responsabilitat. El problema de la comunitat autònoma no és Es
Pinaret, tenim altres problemes en aquesta comunitat autònoma
per tenir cinc compareixences d’Es Pinaret, tenim altres
problemes, però bé, vostès volen fer aquestes compareixences,
doncs jo vénc aquí a explicar-les.

Però després anar a demanar a una associació de veïns, a
veure si ens deixa poder... tal, perquè si no els ciutadans es
reboten, no és fàcil i no trobam lloc per a Es Fusteret, no
trobam lloc per a Es Fusteret, o en contra dels veïnats, no, no
és així. Per tant, què vàrem fer?

Vàrem buidar Funció Pública i, per tant, volem solucions
que pensam que serà important per a Es Pinaret és que el centre
de Quatre Pins funcioni, això facilitarà moltíssim la
convivència, baixarà l’amuntegament, ens permetrà separar
grups, els més conflictius seran a dins, els manco conflictius
poden estar al Quatre Pins, ens permetrà reduir tots els
residents a cada una de les llars.

És vera que tenim retard i ho reconec, què ens ha passat? La
COVID ens ha retardat dos, tres mesos només, no és un
problema de COVID, té raó Sra. Durán, no és un problema de
COVID. Vàrem adjudicar aquestes obres i tenim una empresa
que no executava les obres i què vàrem fer? Treure-la, amb un
procediment administratiu molt complex. Vostès, tots els seus
partits..., bé tots no, però molts tenen experiència de gestió
administrativa, demanin a qualsevol que tengui experiència
administrativa del seu partit, a veure si és fàcil treure una
empresa que se li ha adjudicat per concurs una obra, a veure si
és fàcil i qui ho ha fet. 

Ho dic, perquè vostè es queixa que nosaltres no gestionam
bé, nosaltres estam innovant contínuament per facilitar això.
Vàrem treure aquesta empresa sense cap embull, vàrem treure
aquesta empresa sense indemnitzar-la i sense que ens posés una
demanda, que era el més normal, per incompliment flagrant del
calendari. Què vàrem pensar? Contractem Tragsa per fer el
Quatre Pins, per què Tragsa? Perquè és una empresa pública,
o una empresa privada que treballa a la cosa pública i que tots
els seus processos de contractació són fàcils. Bé, vàrem tenir la
mala sort que, una vegada contractada Tragsa, es modifica la
legislació estatal i si Tragsa abans funcionava com a una
empresa privada, és a dir, vull comprar aquests taulons i els
compr al mercat, ara fa com si fos la direcció general, ha de fer
concurs públic; i per comprar les portes del Quatre Pins hem de
fer concurs públic.

Nosaltres vàrem contractar Tragsa pensant que s’acceleraria
tot el procés de construcció i ens topam que la llei estatal
canvia justament en aquell moment i força Tragsa, que abans
accelerava les obres, a actuar com si fos una direcció general
del Govern. I per tant, ha de fer els mateixos concursos que fa
qualsevol direcció general, qualsevol conselleria o qualsevol
gerència pública, i per això tenim aquest retard. I els que ho
patim, cregui’m que són primer els residents, els treballadors i
després nosaltres, perquè, com comprendrà, jo, políticament, ni
la directora, ni la gerent, hem fet cap passa per impedir que
això s’accelerés perquè la solució, que no és de risc zero, però
la solució pensam que és efectivament la millora d’Es Pinaret
i pensam que així ha de ser.
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Seguretat. Nosaltres pensam que anam en la línia adequada,
és vera i així ho vàrem reconèixer que hi ha un punt cec
justament d’aquesta llar i, per tant, l’hem de millorar, hi ha
punts cecs que hem de millorar, però hem passat de 16 a 63,
vull dir que també posin en valor la feina feta. El diagnòstic el
tenim i gestionam. Que enlloc de 63, n’hem de fer 69 per a Es
Pinaret, ho estam detectant. Però per això estava obligada
aquella persona a ser allà, perquè sabíem d’aquest punt cec i
estava obligada a ser allà. Per què ha incomplert el protocol?
Doncs, bona pregunta, no ho sé per què un treballador d’una
empresa externa incompleix un protocol que el director, i li puc
mostrar, si volen, l’ordre del director que allà s’havia
d’incorporar..., -això cada setmana es passa per part del
director a l’empresa de seguretat- i es diu on han d’estar
col·locats aquests membres de seguretat perquè hi ha nins que
estan en situació de risc o de fugida. 

Un d’ells era M, que és aquest al·lot que té tanta capacitat,
efectivament, de trobar punts de fugida, té una qualitat
extraordinària que si ho utilitzés per a una altra cosa, tendria
una excel·lent professió. I clarament es posa un guarda de
seguretat en prevención en el pasillo. Aquest senyor no hi era,
per tant, el director fa una carta dirigida a aquesta empresa
dient que les càmeres de seguretat han donat clarament la
visualització que aquest home no hi era i que, per tant, fins que
no es depurin responsabilitats no vol que sigui a Es Pinaret.
Nosaltres no fem una proposta d’acomiadament. Nosaltres
tenim Es Fusteret i tenim també el punt de trobada, si l’empresa
hagués volgut l’hagués pogut col·locar a una altra banda, no sé
si té també altres empreses d’aquí, però nosaltres diem que
mentre no es depurin responsabilitats aquesta persona que
havia de ser allà i no hi va ser, i no té la culpa la gerent, perquè
eren les onze del vespre, aquell treballador havia de ser allà, i
no hi era, no pot continuar, de moment, fins que no es depurin
responsabilitats, en aquell punt.

Perquè -com vostè veu-, Sra. Durán, jo no sé si s’hagués
aturat perquè varen sortir tres criatures, efectivament, tres
criatures que no són adolescents, un crec que té 17 anys i dos
18, vull dir, són ja... físicament potents, no sé si els hagués
aturats, però tal vegada en lloc de tres n’haguessin fugit només
dos, no ho sé, però en qualsevol cas ell no hi era i això és una
responsabilitat del professional, no pretendran que sigui una
responsabilitat política que un treballador que ha de ser a un
lloc no hi sigui.

Aquest treballador s’ha queixat perquè diu que no havia de
ser ell, que havia de ser un altre company, però nosaltres no
entram en això, jo no sé si hi havia de ser fulanito o menganito,
el que sabem és que allà hi havia d’haver un treballador dels
cinc que els tocava estar a aquell torn i que no hi era. Per tant,
l’empresa que és la responsable d’aquest acomiadament ha
decidir acomiadar-los als dos perquè va considerar que cap dels
dos no estaven al lloc on havien d’estar.

Els walkie, que també els ha anomenat la representant del
Partit Popular, miri, els walkie allà els canviam constantment
a mesura que tenim propostes de millora tècnica, allà tenim un
problema de cobertura per la qual cosa de vegades tenim
dificultats perquè els walkie funcionin de forma molt adequada.
És un problema tècnic, vull dir no és que nosaltres impedim
que els walkie... que no volem que funcionin, els canviam

contínuament a mesura que hi ha propostes tècniques de
modificació, s’estan millorant contínuament. És veritat que hi
ha ocasions en què fallen, però és un problema que tenim per
la cobertura del centre.

Temes que també han sortit d’Es Pinaret abans de passar a
Es Fusteret, diversos diputats també m’han demanat dels tres
al·lots fugits dos ja els vàrem localitzar, una vegada fugits és
responsabilitat de les forces de seguretat localitzar-los. Vostès
em demanen: què es fa? Idò allà fem el que determinen el jutge
i el fiscal. Vull dir, aquests al·lots han incomplert una mesura...
han fugit i han incomplert una mesura de caràcter judicial i, per
tant, quan se’ls deté vénen directament a Es Pinaret, s’informa
el Fiscal i el jutge que s’han tornat i el jutge valorarà si
continua amb la mesura, si els amplia la mesura o quina
mesura.

Què es treballa? Es treballa amb ells a nivell socioeducatiu,
vull dir, depèn, hi ha diferents programes i es van incorporant
als programes que són necessaris, hi ha un menor, que no és
menor, que continua fugit, que és un de 18 anys.

Altres m’han demanat, crec que ha estat el representant del
Partit Popular i el representant de Ciutadans que m’ha demanat
si hem demanat que aquests al·lots, que aquest al·lot que té 18
anys no torni a Es Pinaret. Nosaltres, aquest al·lot que,
efectivament, té una capacitat de fugida extraordinària, no
només de fugida, té una capacitat de lideratge extraordinària
perquè és capaç de seduir i de convèncer tres o quatre menors
més -de tres o quatre menors més-, té una capacitat de
lideratge... i de planificació, perquè planificar tot això i
observar tot això no és fàcil.

Des del març de l’any 2020, des d’aquest any hem demanat
a Fiscalia que el traslladi a la presó perquè pensam que no és
al·lot per ser allà, des de l’any 2020.

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “març
2020")

Març 2020, perquè ha complert els 18 anys, abans era
menor, de l’any 2020. I no ens ha contestat, no sabem ara quan
el localitzin si anirà... en primera volta vendrà a Es Pinaret,
segur que vendrà a Es Pinaret, i després veurem si va a la presó
o al... vaja, no ho sabem, no depèn de nosaltres, no ho sabem.

El tema que... també m’ho han demanat un parell... d’aquest
sindicat i vull dir que és un sindicat, Espartanos, no és cap altre
sindicat, el Sindicato Espartanos, ja el nom... no sé si els inspira
alguna cosa. Jo l’únic que li puc dir és que el que diu és
mentida i que fins i tot tenim una petició verbal, no per escrit,
però si verbal del comitè d’empresa, a veure si li podem posar
una denúncia per injuries, no al diari, sinó al president, perquè
ha dit mentides.

Ha dit tantes mentides que per primera vegada en la història
d’Es Pinaret el director del centre fa una carta al director del
diari on va sortir i demana rectificació, i no va ser publicada,
demana rectificació, entre altres coses perquè m’ho ha demanat
em sembla el representat de Ciutadans en relació amb allò
d’orinar. 
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“Hay un vigilante de azotea por franja, las franjas horarias
son de nueve a una y de cuatro a siete, en ambas franjas hay
un parón en las actividades de los menores por lo que el
vigilante de seguridad asignado a la azotea puede bajar para
hacer un descanso y refrescarse”. Vull dir, aquest vigilant
només hi és quan els menors són al pati o tenen sortida, mentre
són a les llars no fa falta tenir aquesta persona al terrat, per tant,
hi és de nou a una i de quatre a dinou.

“Es falso y ridículo que deba hacer sus necesidades en la
azotea”, jo, què vol que li digui? Els treballadors d’Es Pinaret
en aquest moment estan indignats amb la declaració d’aquest
senyor -indignats amb la declaració d’aquest senyor- que diu
que es produeixen relacions sexuals a Es Pinaret, que crec que
ha estat la representant d’El Pi qui ho ha dit.

Han enviat també una carta a... els sindicats, ja no el comitè,
els sindicats, on diuen que si s’ha millorat alguna... que
efectivament a l’any 2014 crec que era i a l’any 2013 sí que hi
va haver una educadora que mantenir relacions sexuals -i ho
vaig explicar ja una compareixença- amb un menor; però des
que hem donat la formació que havíem de donar, des que hem
explicat la necessitat de tot el tema de treballar el vincle,
aquests sindicats, els quatre sindicats han firmat, o els tres
sindicats, han firmat aquesta petició a l’Ultima Hora
concretament, perquè... on expliquen que això és absolutament
mentida i que si s’han detectat casos com jo vaig explicar, que
un educador enviava... crec que era... bé, a través de les xarxes,
enviava missatges eròtics a una resident, varen ser els mateixos
educadors que poc a poc se n’han adonat que això són
conductes que no es poden tolerar i que són els mateixos
treballadors que informen el director o directora o informa la
gerent, la gerent ho comunica a la directora i a la consellera i
actuam amb la màxima contundència, que és l’acomiadament. 

I que una persona pugui desqualificar la feina que fan els
educadors, els treballadors socials i els psicòlegs a través
d’aquestes afirmacions a mi em preocupa moltíssim, em
preocupa moltíssim. I que, com a parlamentaris li facin un
mínim de cas jo, per favor,... telefoni’m quan vulguin,
digui’m..., però crec que a un parlament aquestes coses crec
que no haurien de sortir, què vol que li digui? Telefoni’m i jo
li donaré totes les explicacions, venc cada dimarts, venc cada
dia, però... una persona que no sabem ni si té representació, no
té representació, aquest sindicat no té representació a Es
Pinaret, és que no té representació a Es Pinaret, no està al
comitè, no té representació, no sabem si té afiliats i tot perquè
no demanam l’afiliació, faltaria més! No tenim cap tipus
d’afiliació.

Un altre dels temes que ha explicat la Sra. Durán és que
considera, no sé amb qui parla vostè, que els sindicats es
queixen de l’actitud de la gerent. La gerent té tota la meva
confiança i li he de dir que ella és aquí, m’ho pot enviar per
WhatsApp si vol, les reunions periòdiques que té -les reunions
periòdiques que té- amb el comitè d’empresa.

Miri, això és una carta de l’STEI de dia 25 d’agost arran
d’això que, efectivament, com a sindicat ens demana, i el dia 25
del mateix... està contestada, un per un, els punts. Tenen
reunions periòdiques, periòdiques i contínues. 

Hem crescut en 53 professionals, els hem donat una
formació, tenim un programa de formació. Com ajudam aquests
educadors que han estat sotmesos a aquesta situació de
violència? Els que volen demanen la baixa, la baixa laboral per
qüestions de feina a través de la mútua, i després, des de l’any
2016 tenim una psicòloga que els que vulguin hi poden anar per
treballar individualment tots aquests problemes emocionals.

Per tant, sí que... jo no puc estar d’acord amb aquestes
valoracions. Que els sindicats cada vegada demanen més? És
la seva funció. Tenim les ràtios de professionals més elevada de
tot l’Estat, la més elevada de tot l’Estat. De tots els centres de
mesures judicials n’hi ha quatre que són públics a tot l’Estat, un
és el nostre. Normalment és més fàcil externalitzar aquests
serveis generen menys problemes.

Es Fusteret, que m’ho ha..., la Sra. Durán. Efectivament
procuraré no donar dades, perquè quan don dades, que estic
optimista, sempre... no encert. Es Fusteret ja tenim el lloc,
tenim ja el contracte, perquè quan vàrem comparèixer el gener
no teníem el contracte, tenim el contracte. Tenim ja adjudicada
l’empresa que ha de fer les obres per un valor, crec, de 124.000
euros. També a través de la Fundació S’Estel es fan tota una
sèrie d’adquisicions de més mesures de seguretat, i confiam que
en un parell de mesos, i no li diré si són quatre o si són cinc o
sí són sis, aquest nou local estigui en funcionament. La feina,
l’hem feta; hem cercat el lloc, hem fet el contracte, hem fet la
licitació per a les obres, i estam en marxa en aquest tema.

I un altre tema que han tocat diversos parlamentaris és el
tema de 14 anys i 18 anys, que crec que també ho ha exposat la
Sra. Durán. Miri, li he de dir, Sra. Durán, que em sap greu, i
també amb un to constructiu, però també crític, com vostè ha
dit: el Partit Popular baixa l’edat penal dels 16 als 14, i el Partit
Popular..., -això amb el Sr. Rajoy-, i amb el Sr. Aznar els
centres de menors, que abans eren de 16 a 18 anys, amb el Sr.
Aznar passen de 18 a 21, i amb el Sr. Rajoy baixa l’edat penal
de 16 a 14, sense un euro més per a les comunitats autònomes
i sense cap tipus de finançament per millorar els centres.

Jo sempre, i crec que no és la primera vegada, dic en el
Parlament que això exigeix valorar si des de l’any 2010, que va
pujar del 18 al 21, això ha millorat la feina dels centres
socioeducatius de mesures judicials. Jo crec que no. No podem
mesclar un nin de 15 anys amb un adult de 20 anys, o amb un
jove de 20 anys. L’experiència vital viscuda entre els 15 i els
20 anys, entre els 15 i els 20, no és la mateixa, i als 21 tampoc.
Això s’ha de revisar. És vera que hi ha al·lots que poden
complir delictes molt menors als 20, 18 anys, 19 anys, i que es
podria valorar la no-conveniència de ficar-los a la presó, però
crec que per sistema, a no ser que sigui un homicidi, que ens
fiquin determinats al·lots amb 19 i 20 anys crec que s’ha de
revisar, com a mínim han de fer aquesta valoració conjunta
totes les entitats que gestionen el sociolaboral.

La senyora representant del Partit Popular, ai!, perdoni, de
Podemos, se n’ha adonat una mica de l’escalada cap avall de
les fugides. Nosaltres vàrem tenir un moment l’any 2017 que li
he de dir que ens vàrem preocupar molt, perquè dèiem “estam
invertint, estam formant millor, estam invertint bastant, hem
posat 53 professionals més, hem incrementat les hores”, i els
indicadors no milloraven. Pensam que hi ha una sèrie
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d’elements, sobretot dos, o un, que faciliten..., dos que faciliten
que això a partir de 2017 millori: un és el canvi d’horari, que
el vàrem començar a negociar l’any 2017 i hi va haver, li ho he
de dir, molt de rebuig per part dels treballadors i dels sindicats;
nosaltres ho aplicam el 2018 i ara, el 2020, és una de les
millors accions valorades pels educadors. Què ens passava?
Teníem torns de 7 dies de feina i 7 dies de no feina; 7 dies de
feina de les 9 a les 11 es pot vostè imaginar, amb aquest nivell
d’estrès, treballadors de 9 a 11 de dilluns a diumenge, i després
una desconnexió total l’altra setmana. Ara tots fan feina de matí
i horabaixa, el vespre s’ha respectat, de matí i horabaixa,
perquè això és un treball socioeducatiu; el vincle amb el
resident és fonamental per a l’educador, per al treballador
social, per al psicòleg. Aquest canvi d’horari ha facilitat
moltíssim aquesta reducció. De fet no només hem reduït les
fugides, hem baixat un 80% les agressions entre els residents i
un 80% les agressions entre els educadors i els professionals.
Les incidències en general han baixat un 63%. Això pensam
que és l’horari.

I l’altre, també fonamental, és la separació d’al·lots i
al·lotes, això també per a nosaltres ha estat un èxit
considerable. I això es produeix entre 2017 i 2018, i això baixa,
a part de, sens dubte, més treballadors, més formació, més
seguretat. Però això també ho teníem el 16 i no es produeix, i
el 17 no, es comença a produir el 18, el 19 i el 20.

El vigilant ja li ho he comentat, és un tema de l’empresa.
Nosaltres tenim l’obligació de dir a l’empresa que allà hi havia
d’haver una persona i no hi era, i després ja és un tema de
seguretat, si el vol acomiadar, si el vol separar a un altre
centre..., no hi entram, el que hi ha hagut ha estat..., i aquest
senyor té tot el dret de recórrer per via administrativa, judicial,
el que hagi de recórrer.

I després sens dubte que hem de formar millor. Vostès em
diuen “es pot millorar?”; clar que es pot millorar Es Pinaret, i
clar que es pot millorar qualsevol gestió pública, no estam en
una situació d’excel·lència. Però també les persones que van a
fer feina aquí, tant els educadors com els guardes de seguretat,
o els vigilants, o..., sabem molt bé que van allà, no van a un
centre d’esplai; allà van a un centre on hi ha menors que no
volem tenir al carrer, com deia la representant del Partit
Socialista, són menors que els apartam del carrer perquè fan
mal i els posam a un centre, i feim tot el que podem per
millorar la seva situació, però són al·lots violents, són al·lots
que tenen molt baixa autoestima, són al·lots que tenen
problemes d’acceptació de normes, d’acceptació de límits, i és
complicat fer feina amb ells. Per tant els vigilants saben molt bé
on vénen. Que hem de millorar la formació?, sens dubte; de fet
l’hem demanada, aquesta millora de formació. Tenim..., bé, ens
han passat ara totes les peticions que feim, de l’empresa també
ens les han passades, el que faran durant l’any 2020 de millora.

La formació; és un eix fonamental. Des de 2016 tenim plans
de formació permanents als centres socioeducatius, i tenim la
formació que és obligatòria, la formació que és transversal, la
formació optativa i la formació dels nous membres que venen,
d’acollida. I hem fet un conveni amb la Universitat per fer una
formació específica universitària per a educadors dels centres
de justícia juvenil, perquè teníem la sensació a vegades que
venien educadors acabats de titular, que tenien poca

experiència, i a vegades venien i no sabien molt bé on venien;
idò hem fet també aquest curs de formació de la Universitat
perquè els interessats ja estiguin més formats. I no podem
demanar-ho com un requisit per poder contractar, però sí serà
una formació avaluable.

Al representant de Ciutadans crec que ja li he comentat allò
del sindicat. El material..., tenim problemes amb els walkie
talkies, però el material no coincidim amb ells que sigui
insuficient. Sé que aquest mitjà de comunicació havia..., i a més
ho va reconèixer el mateix director en aquesta carta que va
enviar al centre i que no es va publicar, o es va rectificar molt
poc, que efectivament hi havia un element que ja no
s’utilitzava, que no era obligació estar allà, que va quedar allà
i s’ha tirat i no hi havia cap problema.

Els angles morts, tenim uns angles morts que ja tenim
licitada, iniciada la contractació per seguir col·locant aquestes
càmeres, però, insistesc, de 16 a 63; si en falten 4 més en
col·locam 4 més, no és un problema d’això.

Crec que més o manco he contestat, allò de les auditories,
allò de la fugida, el material defectuós...

MÉS per Mallorca. Creim que és fonamental la formació,
creim que és fonamental i li hem donat moltíssima importància,
moltíssima importància.

La senyora de VOX no ha fet ús de la paraula. No sé..., no
ha fet ús de la paraula, simplement ha dit que hem fet un relat
que han fet els mitjans de comunicació. No puc coincidir amb
vostè, jo m’he ajustat al que posava, que era la informació
apareguda en aquest mitjà de comunicació.

A la Sra. Pons crec que també li he contestat. Creim que hi
haurà una millora considerable quan Quatre Pins estigui al cent
per cent de funcionament perquè podrem separar això. El risc
és zero?, jo no tenc garantia que avui horabaixa pugui tornar a
fugir; el que sabem és que les mesures que anam posant han fet
la reducció del malestar general d’Es Pinaret, però és vera que
això és un hàbitat molt fràgil; ara poden ingressar dos joves
amb conductes psicòtiques i ens poden desbaratar tots els
grups. Vull dir que ara en aquest moment, què fem?, fer tots els
mecanismes per detectar-los, perquè quan es detectin aquests
al·lots s’aïllin, es tracten amb programes específics, etc., etc. 

Bé, la pregunta, per què no hi era?, doncs això és el que li
hem demanat, per què no hi eres? Li hem demanat a l’empresa,
no ens hem dirigit als treballadors, li hem demanat a l’empresa
i no hi haurà donat bones explicacions quan l’empresa l’ha
acomiadat, no ho sabem, però aquella persona hi havia de ser.
No sé el resultat quin hagués estat, no sé el resultat quin hagués
estat, però aquella persona...

En relació amb l’informe del Defensor del Poble, que vostè
ha fet referència, jo ja li he explicat, nosaltres pensam que ha
estat una mala pràctica per part del Defensor del Poble i així
nosaltres li vàrem enviar una carta. Nosaltres amb la més bona
voluntat de col·laborar amb el defensor del Poble, que pensam
que és una institució democràtica i a la qual donam tot el
suport, ens va demanar agressions i nosaltres li vàrem enviar
totes les agressions, físiques i verbals. Quan varen veure els
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resultats varen començar a telefonar a altres comunitats
autònomes i ens varen (...) agressions verbals no hem apuntat
ni una. Nosaltres una agressió d’un menor a un educador dient
qualsevol..., insultant-lo, és una agressió verbal que es recull i
que té conseqüències. Nosaltres li vàrem enviar totes. No sé a
quin grup parlamentari vaig enviar una carta demanant per
favor que una altra vegada que fes això explicàs clarament si
eren agressions físiques si eren agressions verbals, tot, perquè
si no es comparen coses que es registren diferent i si tu registres
diferent no pots comparar. Això ens va passar. Aquest any no
ha sortit, no ha sortit, no sé si es voldrà fer millor o no ha sortit. 

Els no retorns que també li preocupen, també han baixat. El
2007 en teníem 60, el 2020 n’hem tengut 14. Jo crec que és
aquest procés. Nosaltres el canvi d’horari, que ens va costar
molt perquè sindicalment vàrem tenir fins i tot manifestacions
a la porta de la conselleria en contra, per a nosaltres era cabdal,
perquè era cabdal el vincle que s’ha d’establir entre l’educador
i el resident. Tu no pot fer feina set dies esgotat de 9 a 11 i
després anar-te’n set dies. No saps ni què ha passat, un quadern
no t’ho explica, has d’estar cada..., un dia sí i un..., cada dia, el
matí i l’horabaixa perquè el nin el matí és a l’institut i
l’horabaixa és a la llar tot el temps i és diferent. Per tant, tot
això tots ho han..., aquest vincle crec que ha millorat tots
aquests temes.

Aquests protocols interns, als quals vostè fa referència, i
aquests documents que hem elaborat faciliten, unifiquen la
intervenció que fan tots els educadors, homologa una mica la
intervenció que fan els educadors: el que s’ha de registrar, el
que no s’ha de registrar, davant determinades actuacions com
s’ha d’actuar, com s’ha de deixar d’actuar. Tot això ens ha
possibilitat això.

La forquilla d’edat crec que, ja li he comentat, és un tema
que socialment l’hem de debatre. Les solucions, que vostè
també comentava, ja li he dit, crec que hem de seguir en
aquesta línia i els Quatre Pins.

Després, quina solució vostès diuen de les fugides?
Nosaltres ara ja, i això sí que tal vegada és la part, ja li dic, que
nosaltres no ens vàrem atrevir, és esbucar la meitat de l’edifici,
no esbucar-ho tot, però esbucar la meitat de l’edifici. Això si
tenen la fotografia, aquesta, aquí, si esbucam mig edifici, bé,
reprendrem, diguem, el circuit de..., el perímetre de seguretat
i mantindrem l’altre mig edifici. Això és el que creiem que...,
perquè això ja els arquitectes, els tècnics i una altra casa de
seguretat ens han dit, si això no ho tirau el risc que pugin per la
“daixona”, peguin una empenta important a una de les reixes i
corrin i tal, existeix. Per tant, ens diuen, aquí és l’única manera
que teniu de tornar a la seguretat perimetral iniciada abans.
Nosaltres hem demanat pressupost perquè creiem que s’ha de
fer per garantir la seguretat del centre, per evitar les fugides i
perquè sobretot tengui un efecte dissuasiu, però sobretot donam
molta esperança que els Quatre Pins que funcioni permeti que
tot això evolucioni encara més positivament del que ha
evolucionat aquests anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al segon torn
d’intervencions dels grups parlamentaris. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps
de quatre minuts, vuitanta-cinc segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les seves
explicacions. Bé, a veure, a mi em xoca que qualque partit
polític digui que per què hem presentat aquesta compareixença,
a mi em xoca i em xoca prou. Nosaltres l’hem presentada i la
vàrem presentar tot d’una que vàrem tenir coneixement de les
fugides, no vàrem esperar que un diari tragués unes
declaracions, que, com vostè sap, jo no he fet menció per a res,
d’un determinat sindicat, que no he fet per a res a la meva
intervenció d’aquestes declaracions, ni venia amb una notícia
que s’havien acomiadat dues persones de seguretat. 

No, nosaltres ens hem centrat en la falta de seguretat que
podia haver a l’edifici, que tornava a haver-hi una fugida de
tres al·lots, i en la seguretat dels treballadors. A partir d’aquí
nosaltres ens asseiem amb gent, amb educadors, amb persones
que fan feina allà i que estan representades per sindicats,
evidentment, i que estan dins el comitè d’empresa i més. 

Nosaltres hem demanat aquesta compareixença perquè
vostès ens donàs tota la informació, evidentment, de com havia
passat i del que pensaven fer. Perquè nosaltres haguéssim pogut
presentar una PNL amb una sèrie de propostes de mesures i no
ho hem volgut fer fins escoltar-la. 

Sí que és veritat que una vegada escoltada sí que veiem que
tenien raó les persones que ens varen dir a nosaltres que les
seves reclamacions eren les càmeres; el botó del pànic que li he
dit que degué ser un altre sistema doncs molt millorable que el
que hi ha actualment perquè els al·lots saben perfectament on
és i el primer que fan és bloquejar-lo i no els hi serveix; allò
dels walkies que ens varen dir el que vostè diu, de la falta de
cobertura, per això per a ells era importantíssim que el walkies
tingués GPS. Per cert, hi ha uns models que duen el GPS
incorporat al walkie i és una manera que tot d’una saben
aquella persona que ho passa malament on és perquè duu un
GPS.

El tema de la formació. Ens tornen a dir que només els
educadors diuen que sí que els donen formació, com vostès
deien; de vegades ells es queixen que no els donen formació
específica per a temes específics. Els vaig demanar
expressament pel tema de l’explotació sexual infantil i
d’explotació sexual a menors i altres, ells em varen dir, sí que
tenim formació, però moltes vegades ens fa falta formació
específica en temes determinats molt més actualitzada. D’això
se’ns varen queixar. I es queixaven del que li he dit jo, de les
persones de seguretat que venien. Sí que ens varen dir una
vegada i l’altra que faltava més seguretat, que falta més
personal de seguretat. Ells no ens diuen que és obligació que hi
hagi una persona de seguretat davant la porta d’un mòdul
determinat quan hi ha una persona, un intern que és conflictiu,
no. Ens diuen que l’obligació del centre seria que quan hi ha un
educador dins un mòdul fent feina defora de qualsevol mòdul
quan hi ha un educador dins un mòdul determinat pel que sigui,
allà davant hi ha d’haver una persona de seguretat, no només en
el mòdul determinat que se’n va en aquest cas sinó cada vegada
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que hi entra una persona, un educador o una educadora en
aquest cas.

Jo he vist que vostè posava moltes excuses, consellera, i es
justificava molt i deia, no, és que els processos per treure una
empresa que no compleix són llargs a l’administració i hem
hagut de fer un concurs públic i vàrem contractar aquella
empresa pensant..., escolti, és la seva obligació. Vostè és la
responsable, jo no puc -vostè deia-, jo no puc ser responsable
de si uns..., vostè és responsable de tot el que passa allà,
consellera, i és així i ho és des de fa cinc anys. A mi m’hagués
agradat que vostè m’hagués dit, miri, acabam de fer ara per mor
d’això més decisions i farem això, això, això. 

El tema que ara tenen en compte que tal vegada procediran
ara sí a la demolició d’una part de l’edifici, escolti’m, és nou.
Ja li dic, ja li avanç que li demanarem tota una sèrie d’informes
de seguretat. També li deman a veure en què es basen perquè
evidentment això no pot ser una decisió perquè li ha dit
qualcú...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... vull dir -sí, ja acab-, crec que ha de ser una decisió tècnica.
Li demanaré que molts de centres de mesures de seguretat..., de
mesures judicials de tot Espanya hi ha un director de seguretat.
A veure si s’han plantejat posar-lo o no, perquè crec que vostès
no el tenen i tal.

Després li volia fer dues preguntes, dues molt concretes.
Una, creu que els treballadors d’Es Pinaret, els treballadors
d’Es Pinaret haurien de tenir un complement de perillositat o
s’hauria de..., o millor dit, retir la pregunta. Creu vostè que és
perillosa la feina dels educadors dins d’Es Pinaret? Vostè creu
que és perillosa aquesta feina per a ells?

Després, no li he parlat dels menors tutelats, però sí que li
vull fer una pregunta perquè a la compareixença també parlava
dels menors tutelats. Per acabar, molt concret, varen fer
enguany dues reunions de coordinació tècnica entre la direcció
general, entre una tècnica de la Direcció General d’Infància i
el Consell Insular de Mallorca i tots els consells, la varen fer el
mes de gener i la varen fer el mes de febrer. Han fet cap reunió
tècnica més després del febrer? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps d’onze
minuts, quaranta-cinc segons.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la veritat
és que amb totes les explicacions que ha fet tant a la seva
primera intervenció com amb la resposta a totes les preguntes
que hem fet els diferents grups parlamentaris ha quedat bastant
clar el motiu pel qual ens porta aquí.

Jo en el meu torn no li demanaré res sobre les fugides, i si
em permet anirem una passeta un poquet més endavant, i faré
una petita reflexió. Els centres socioeducatius de justícia
juvenil són per a la rehabilitació i donar segones oportunitats,
i permeten que els menors puguin reinserir-se novament a la
societat, per a aquells al·lots i al·lotes amb problemes de
conducta. Nosaltres des d’Unides Podem pensam que la
prevenció des d’allò comunitari i treballar i tractar bé els joves
és la millor garantia per evitar tot aquest tipus de problemes de
conducta. 

Sabem que a Mallorca la memòria de la Fiscalia aporta
xifres bastant alarmants pel que fa als delictes comesos per
joves. Ens agradaria conèixer quines mesures preventives té
pensat posar en marxa des del Govern, des de la seva
conselleria, des d’Educació, des de Salut, per prevenir i
detectar conductes no normatives.

I després, creu vostè que l’entrada a una institució com és
Es Pinaret realment aporta allò que els joves han de menester?
No creu que s’haurien de reforçar programes basats en la
comunitat per poder reconduir aquestes conductes i prevenir la
reincidència, i, per tant evitar l’entrada, la sobrecàrrega d’Es
Pinaret, evitar fugides i agressions, com ha passat...? Com han
pensat analitzar en aquesta casuística?

I per finalitzar, doncs volem donar-li les gràcies novament
per haver vingut aquí a donar totes les explicacions. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts i
quaranta-cinc segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, jo crec que vostè ho sap, i
la gerent també, i la directora. Nosaltres vàrem visitar..., he
visitat Es Pinaret. Crec que la meva intervenció ha estat en el
context precisament..., estava ambientat, les fotos m’han ajudat
però és que he fet el recorregut, i li vaig reconèixer a una
compareixença que a més a més la disponibilitat i la disposició
i la col·laboració de tots els treballadors, entre ells i sobretot el
director, va ser plena, quasi quasi vàrem quedar a dinar allà,
per dir-ho d’alguna manera; vàrem veure el menjador, vàrem
parlar amb el personal de seguretat, vàrem veure material, i ells
mateixos varen reconèixer deficiències, i un poc aquesta ha
estat la nostra línia. I evidentment, malgrat l’empatia del diputat
que li parla, que la té, sobretot vàrem apreciar i ho aprecia el
meu grup parlamentari un fet vocacional, i la gent que té un fet
vocacional en la seva professió és una cosa que és un valor
afegit molt important, i es nota en els programes que es duen
allà.

Però també denuncien deficiències, i no tan sols de
seguretat; deficiències en protocols. A veure, vostè ens ha
mostrat una proposta de formació o un document..., no ho he
vist exactament, envers la formació; no sé si li ha demanat
l’empresa de seguretat una proposta, un document de propostes
que els formessin així, o si és un document que vostès han
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preparat per donar a l’empresa per fer la formació, perquè
m’agradaria saber-ho, m’agradaria saber si l’empresa de
seguretat els ha demanat una formació específica, des de la
iniciativa de l’empresa de seguretat, perquè se suposa que
necessiten formació, és una evidència. Li demanarem aquest
document, en tenc prou que vostè em confirmi que ho és.

Miri, responsabilitats polítiques. Aquí hi ha grups fins i tot
que se’n van... D’acord, a mi em pareix molt bé, respect molt
bé. Nosaltres no hem vengut a demanar-li la responsabilitat de
càrrec, hem vengut perquè ens contesti, com a responsable
política, si la gestió que es du, on s’han concentrat perfil d’un
menor que reiteradament fuig, que a més a més ha estat violent,
que és un líder, que té capacitat de coordinació i de
planificació, és lògic que estigui amb altres semblants a aquest
perfil, a la mateixa llar i amb un vigilant de seguretat a fora, i
si això és lògic alguna cosa no funciona o alguna cosa han de
canviar perquè no es torni a reiterar. I això sí que ens ho han dit
els membres del comitè d’empresa, que no entenen com es
concentren aquests perfils a una llar sabent que aquesta persona
té aquestes qualitats.

I el meu respecte total i reconeixement a Institucions
Penitenciàries, perquè afortunadament tenim una llei que la
reinserció i l’educació, amb tots els programes que es fan en el
tema de... a les presons, són iguals però no per a menors, i
precisament el pitjor conflicte, demanat pel mateix director, i
ho ha reconegut la consellera abans, és que aquesta persona no
torni. És que és de sentit comú, perquè s’està carregant tot el
programa educatiu i tot el programa de reinserció dels mateixos
menors que hi ha allà. Per això he dit que aquesta persona ha
d’anar... És que aniria amb vostè jo, amb el director, a demanar
al fiscal o a una reunió perquè aquest jove no vagi allà, i tengui
un programa específic a la carretera de Sóller, al centre
penitenciari d’adults, perquè és evident, sobretot amb
l’expedient que té, no perquè cregui ni molt manco que la gent
se l’ha de castigar amb una presó, Sra. Fernández, és que... Bé,
jo sé cert que vostè té clar que jo no pens en això, però això ha
estat la meva intervenció. Però és que ho hem demanat des del
mes de març. Hem de veure quina col·laboració amb la
Fiscalia, per dir-los: “Escoltin, independentment que vostè
tengui la potestat d’enviar-nos-el aquí, què he fer?; ens hem de
manifestar el Govern perquè no ho fa la Fiscalia?”; idò no ho
sé, però aquesta persona no pot tornar amb aquest perfil.

I crec que han de prendre mesures; no sé si les ha de
prendre la directora gerent de la Fundació o si li han de
demanar responsabilitats a ella, però no es poden ubicar a una
mateixa llar perfils d’aquest tipus, perquè independentment que
posem dos són agressius i a més a més és un líder, vostè ho ha
reconegut, i jo estic ben d’acord que ho és, no fa falta ni
conèixer aquesta persona.

Miri, el tema de l’auditoria externa, vostè m’ha mostrat un
document de 2017 i m’ha semblat veure les sigles o el nom de
l’empresa de seguretat que està prestant la seguretat allà, i crec
que qui ha de fer l’auditoria externa és qualcú que no presti la
seguretat allà; no sé quin perfil, però crec que ha de ser qualcú
que auditi el mateix funcionament de l’empresa de seguretat
que vostè m’ha dit que a diferents contractes ha estat la
mateixa, i crec que la formació i fins i tot l’experiència dels
treballadors i les treballadores de seguretat són importants. Ho

vàrem poder veure, fins i tot, allà, ho vàrem poder veure, el
director ens ho va comentar, va ser el primer que va dir “estic
content”, perquè li ho vàrem demanar, la Sra. Pons i jo li vàrem
demanar: “i la relació amb la persona de seguretat?”, diu
“correcta”. Per tant... 

I per què li he citat jo això, consellera?, és que ens hauria de
donar les gràcies als diputats, aquí, perquè vostè ho pugui
desmentir o perquè ens dugui... Nosaltres no hem fet cap roda
de premsa, jo no he publicat cap declaració des del mes d’agost
dient “miri el que diu l’empresa i com desmenteix la
consellera”, jo no ho he fet, però és que ni tan sols li han
publicat una carta. Avui aquí vostè ha tengut una oportunitat de
dir la seva sobre aquest tema i a mi em val, i a mi em val, però
que ens digui vostè que aquí citant segons quines coses feim un
mal, escolti, són dos diaris, jo no qüestion el que diuen els
diaris, crec que és una pèrdua d’oportunitat que no..., que a més
a més ho fes el director del centre, no que haguessin publicat
una carta de vostè, però almanco del director del centre. És una
pèrdua d’oportunitat. Però vostè n’ha tengut aquí en seu
parlamentària per contestar-ho i a mi em val. Ho dic perquè
m’ha fet unes al·lusions de que si no hauria de fer, o que si jo
vull enviar joves a la presó... Potser m’ha mal interpretat,
potser la mascareta em distorsiona prou la meva expressió, però
ni molt manco.

El tema dels retorns. No m’ha quedat prou clar, he entès
que dos menors, o dos joves, perquè un no és menor, que varen
fugir han tornat o que són un altre pic en Es Pinaret. Tres. Em
contestarà si ha estat per iniciativa..., o sigui, si han tornat ells
o si els ha tornat la Fiscalia per mor de... Val, perfecte. Quin
programa hi ha amb ells?, no dic com s’estan comportant però
almanco si han modificat o els han vinculat un altre programa
més específic, donat que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Acab ja, presidenta, només dos segons. Han aplicat qualque
programa específic?, sobretot per l’experiència que han patit
amb aquest líder, amb aquesta agressivitat i amb aquesta
situació de violència, que és un delicte; no parlam només de
comportaments menors, és que és un delicte, és que varen
amenaçar i varen agredir a treballadors i a educadors que són
cada dia, ara mateix, entenc jo, que treballant amb ells.

Nosaltres li demanarem certa documentació, consellera, en
la línia del que hi ha, també per valorar, i vostè sap..., també
vostè ha dit “em poden cridar, em poden...”; (...) el seu gabinet
el meu grup parlamentari té comunicació bastant fluïda, i a més
no tenc cap queixa, per això vàrem demanar la compareixença
del director; jo no he demanat la seva compareixença,
consellera, la vaig demanar de la directora de la Fundació,
perquè hi ha preguntes molt concretes sobre fets molt concrets
que vostè ha hagut de contestar, i que li ho agraesc, perquè era
en la línia de les preguntes escrites que nosaltres hem fet.

Gràcies. Disculpau.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps d’onze minuts
i cinc segons.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Només volem agrair a la consellera i al
seu equip la presència avui aquí, i no faré ús de la paraula.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de nou
minuts i cinquanta-dos segons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, res, tan sols
agraïm a vostè i al seu equip que hagin tornat comparèixer aquí
en el Parlament. M’agrada quan diu “vendré cada dimarts”,
“vendré cada dimecres”, “vendré quan faci falta per explicar el
que sigui”. Crec que efectivament si avui horabaixa passa res
nosaltres no serem els que demanarem la seva compareixença
passat demà perquè ens ho torni a explicar, crec que ha quedat
clarament expressat.

I moltes vegades, bé, una vegada la Sra. Fernández em va
dir que jo havia fet unes declaracions una mica naïf, així és que
m’encanta que se’m digui que som naïf, i ara li faré una
reflexió en relació amb una paraula que vostè ha esmentat que
crec que moltes vegades és la clau de tot, que és l’autoestima
que tenen aquests infants, perquè al final són infants moltes
vegades de famílies desestructurades que tenen uns
comportaments per ics coses i que mentre són menors s’ha
d’intentar reinserir-los, reincidir-los dins la societat.

Per això en aquesta formació m’agradaria que es fes molta
feina amb aquesta autoestima que moltes vegades, quan parlam
avui d’Es Pinaret, seria una mica la clau, entre altres moltes
coses és evident, però igual que passa amb els infants tutelats,
etc. Creiem que autoestima és una paraula clau per a la seva
recuperació, així com ho és també per a la nostra societat, ja
que hi som de passada, que de vegades les Balears tenim
l’autoestima baixa.

Gràcies per haver vingut. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pont. Finalment pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de dotze
minuts, quaranta-cinc segons.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervindrà idò la consellera, la Sra. Santiago, sense
limitació de temps.

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

Gràcies, presidenta. Una vegada més gràcies a totes les
persones, a tots els parlamentaris i parlamentàries que han
intervingut, lament que la senyora representant de VOX no hagi
fet preguntes i s’hagi aixecat, es veu que no li preocupa molt
aquest tema, no és la primera vegada que ho fa a una
compareixença de Serveis Socials, cadascú tria els seus
objectius.

Sra. Durán i representant de Ciutadans, tot és millorable, tot
és millorable, qualsevol gestió és millorable i nosaltres en som
molt conscients i ho he dit, crec, en respondre a la Sra. Pons,
que Es Pinaret no està en un nivell òptim, no d’excel·lència i
òptim, però tot és millorable, però jo no li don cap tipus de
justificació, li don les explicacions que jo crec que se li han de
donar.

Li dic el recorregut que hem fet des del 2015 al 2020 i el
que hem de fer del 2020 en endavant, i això no són
justificacions, això són explicacions. Vostè em cita a mi perquè
jo li doni explicacions de per què tres al·lots em fugen, i jo li
don les explicacions. I no són cap tipus de justificació,
explicar-li a vostè que hem hagut de treure una empresa...
reconèixer que tenim un retard en les obres de Quatre Pins, i li
he explicat per què, perquè hi havia una empresa que no feia la
seva feina i l’hem haguda de treure, i que no és fàcil treure
una... i això... vostè és d’un partit que ha gestionat i que
gestiona, demani-ho, no és fàcil. Això és un retard
considerable, però si no encara les obres d’Es Pinaret, de
Quatre Pins no estarien com estan ara perquè no feia la seva
feina, hi havia mesos en què només hi havia un treballador, i li
havíem escrit, li havíem... etc., l’havíem sancionat i no, idò la
vàrem haver de treure i això és complicat, però és que si no
encara estaria molt més..., per tant, molt més enrere. 

No són justificacions, són explicacions i vostè sempre juga
amb aquest joc de justificacions i explicacions. Escolti, jo li
donava explicacions.

Sí que tenim cap de seguretat, jo no sé qui li diu que no
tenim cap de seguretat, sí que tenim cap de seguretat. Miri, el
matí a Es Pinaret hi ha: de les set del matí a les tres, 6 guardes
de seguretat o vigilants de seguretat al recinte, 6, una ràtio
d’1/8, una ràtio d’1/8, més un al control, més de les deu a les
onze un cap de seguretat, al matí, 6 al recinte, una ràtio que està
per davall, que està per davall d’un guarda de seguretat o un
vigilant de seguretat cada deu nins o cada deu..., vuit. A
l’horabaixa semblant, també: fins les onze del vespre, es
redueix una mica la nit a partir de la una de la matinada, que ja
després baixa, però que hem d’entendre que a la una de la
matinada tots... els residents tots són a les seves habitacions.

Per tant, sí que hi ha cap de seguretat. No n’hi havia de cap
de seguretat, és veritat que a l’any 2015 no hi havia cap de
seguretat, ni al 2016, però a partir del 2017 n’hi ha hagut
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perquè es va canviar l’empresa. Per tant, sí que hi ha hagut cap
de seguretat.

Vostè crec que m’ha demanat i jo no li havia contestat si en
aquell moment en què varen fugir al control hi havia un
vigilant, i sí que n’hi havia...

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

... -sí, sí, sí que n’hi havia-, vigilant les càmeres, sí que n’hi
havia.

En què ens basam en esbucar l’edifici? En informes tècnics.
Des del moment..., des de l’any 2017 ens diuen que ho hem de
fer i nosaltres ens hem resistit. Si el problema és que la nostra
resistència és esbucar un edifici, que és que ens costa esbucar
un edifici. Per què estam en millors condicions d’esbucar-lo ara
que al 2017? Perquè ara tenim Quatre Pins; al Quatre Pins hi
haurà trasllats, es buida Es Pinaret i ens creen més espai i
aquest mig edifici es pot traslladar a un altre espai, també això
ha ajudat moltíssim.

Creu que és perillós? Jo crec que... perillós, no sé la paraula
“perillós” que és. Aquí, vostès em duen aquí cada vegada que
un mitjà de comunicació a través d’una filtració treu el que ha
passat a Es Pinaret, però això de 365 dies tal vegada són tres o
quatre. Normalment és un servei que funciona amb una certa
normalitat, amb tensions?, per suposat, pel perfil que hi ha
d’aquests menors.

Reunions tècniques amb Mallorca? 13 de gener de dos
mil... pel tema del protocol que vull posar en valor que la
comissió d’experts ha posat en valor aquest protocol. 13 de
gener de 2020, 10 de febrer de 2020, 14 de febrer de 2020, 24
d’abril de 2020,...

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

... 24 d’abril de 2020, 22 de juny de 2020 i 6 de juliol de 2020
amb el Consell de Mallorca. Amb el Consell de Menorca: 13 de
gener del 20, 14 de febrer del 20, 10 de març del 20, 14 de
juliol del 20. I amb Eivissa: gener, febrer i març, i continuam
fent feina, i continuam fent feina, segurament han estat reunions
telemàtiques o no telemàtiques, però continuam fent feina.

Podem, que està preocupada per la prevenció, a nosaltres
ens ha de preocupar moltíssim la prevenció. En què tenim
moltes esperances nosaltres? En la prevenció, en la Llei
d’infància i família. La Llei d’infància i família ha de ser un
canvi en deu anys absolutament diferenciat. No pot ser que ens
arribin menors a Es Pinaret i menors al sistema de protecció de
menors que no hagin passat pel serveis comunitaris. La Llei
d’infància i família preveu tota la creació de sistemes de
programes i d’equips per poder fer treball a la comunitat de
forma absolutament preventiva amb menors, amb l’objectiu que
detectin situacions de risc.

Ciutadans, li he de dir que bé, que no tenim..., sempre hem
estat facilitadors de si voleu anar a veure Es Fusteret, Es
Pinaret, el que sigui, nosaltres sempre hem facilitat al

Parlament les visites i continuarem així, no tenim cap
problema.

Qui demana la formació? Als guardes de seguretat o als
vigilants de seguretat de vegades és a petició nostra,
suggeriments nostres, i després també n’hi ha al contracte. L’ha
de fer l’empresa, l’empresa és l’encarregada de la formació dels
seus treballadors. N’hi ha tota una sèrie que és habitual, per
exemple treballar sobre els plans de fugida, els temes de
contenció i com es col·loquen determinades mesures que
limiten, la revisió de les intervencions, etc., hi ha..., això de
forma rutinària es fa i després de vegades nosaltres els ajudam
a perfilar quina és la formació que s’hauria de donar, però que
la formació es dóna. Que se n’ha de donar més? Segurament.
I que hem de millorar la formació? Idò segurament. 

És que... vostès si em diuen: “Fina, has de continuar
millorant”, ja ho això ho firm, és clar que hem de continuar
millorant aquesta situació perquè a més ens canvien els perfils
cada cinc anys d’aquests menors.

La distribució que vostè diu d’aquest menor, que li ho ha dit
el comitè d’empresa, jo... la decisió de quins menors han de ser
a un lloc o a un altre és una decisió tècnica, no és una decisió
política. És veritat que amb l’espai que tenim ara és una decisió
que de vegades és difícil tècnicament. Confiam que amb Quatre
Pins aquesta decisió tècnica sigui més fàcil, però no és una
decisió ni de la directora ni de la gerent, és una decisió del
director del centre amb l’equip tècnic on hi ha aquests menors.
No és... És veritat que el mes d’agost vàrem tenir COVID,
vàrem tenir criatures residents amb COVID i vàrem haver de
fer grups i tal vegada era una situació un poc especial, però
cregui’m que jo no he donat mai una instrucció política de com
s’han de fer els grups terapèutics, ni com s’han de fer els grups
a les llars, això és una decisió purament tècnica. A mi ara en
aquest moment m’ho demanen i no ho sé, ni ho vull saber, no
és la meva funció saber-ho en aquest sentit.

I he de dir que dels tres fugits dos ja hi són... no varen
venir, no varen tornar ells, varen ser localitzats per les forces de
seguretat i el que està fugit és el líder, encara, no és cap menor,
l’altre major de 18 anys i aquest que lidera encara no ha vengut.

I per acabar, Sra. Pons, efectivament, Sra. Pons, estic
d’acord que hem de treballar l’autoestima d’aquest al·lot, la
capacitat d’acceptar límits i moltes de coses, no?, però també
li he de dir que la mitjana d’aquests al·lots en el nostre centre
són 8, 9 mesos, és difícil canviar, de 8 a 9 mesos són de mitjana
a Es Pinaret, és molt difícil canviar històries i vivències
personals en 8, 9 mesos. Però dins aquest espai i dins aquest
temps, cregui’m que fem tot el que podem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Una vegada acabat el debat, volem
agrair la presència de la Sra. Fina Santiago i dels seus
acompanyants. Esperarem just un segonet.

Passam al segon punt relatiu a l’adopció d’acord respecte
dels escrits RGE núm. 11120/20 i 10355/20. 
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II.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
11120/20, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (article 46.4), del
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, del Fons
Menorquí de Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació.

Començam amb el debat de l’escrit RGE núm. 11120/20,
presentat pels Grups MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas
Podemos, sol·licitant la compareixença del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació i el
Fons Pitiús de Cooperació.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, les tres organitzacions que plantejam que puguin
comparèixer, són tres organitzacions que arrepleguen
pràcticament tots els ajuntaments de la nostra comunitat i són
referent en qüestions de cooperació a les Illes Balears. Per tant,
entenem que aquest és l’espai adequat perquè ens venguin a
explicar quina és la seva tasca i com fan feina amb els
ajuntaments de les Illes Balears en temes de cooperació i com
coordinen tots aquests ajuntaments per fer aquesta tasca. Per
això demanam la compareixença en aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, vicepresidenta. Nosaltres subscrivim els arguments
exposats pel Sr. Mas i demanam el vot favorable. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Exactament el mateix,
subscrivim les paraules del Sr. Mas, entenem que convindria
que vinguessin aquí també per explicar, ja que portem un any
de legislatura i encara no han vingut i així sabríem la feina que
fan. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem a favor, creiem
que qualsevol petició de demanar explicacions de la tasca que
es fa a una institució és bona. Per tant, benvinguda sigui i hi
votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula, també per un temps de cinc minuts, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El tema de la compareixença dels tres
fons, els fons, a part que tenen arrelada la seva tradició de
participació institucional i també de les entitats en tema de
solidaritat i ajuda humanitària a les quatre illes, evidentment en
aquesta comissió crec que aportaran moltíssima informació
envers no tan sols els objectius que es persegueixen, sinó de la
situació de crisi social, econòmica i evidentment sanitària que
hi ha en els països del sud, on es desenvolupen actuacions. Però
que, a més a més, aquests fons hauran de reorientar l’ajuda
oficial al desenvolupament, l’ajuda oficial que va destinada als
països del sud a diferents projectes. I en aquest sentit crec que
per a aquesta comissió és important.

També tendrem l’oportunitat els grups parlamentaris de fer-
los preguntes, perquè encara no sabem el pla de cooperació, ni
el seu pressupost que elaborarà la comunitat autònoma, a fer
preguntes a veure com veuen ells l’impacte que pot tenir la
situació actual en allò que serà el pressupost i l’actuació en
aquesta ajuda oficial al desenvolupament per a l’exercici 2021.

També vendrà després un posicionament sobre una
compareixença que va en aquesta línia també, tot i que així que
és aquesta vegada la plataforma que representa l’altra part, la
part del teixit associatiu.

Gràcies, nosaltres donarem suport per deixar-ho ben
específic a la petició de la compareixença dels tres fons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. I pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també hi votarem a
favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, acabat el debat passam a votar l’escrit RGE núm.
11120/20.

Vots a favor?

Quedaria aprovat per assentiment.

II.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10355/20, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca (article 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de la CONGDIB, Coordinadora d’ONGD-
Illes Balears, per tal de parlar de la cooperació davant els
reptes d’una societat post COVID.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011120
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011120
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010355
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010355
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Passam al debat i votació de l’escrit RGE núm. 10355/20,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
sol·licita la compareixença de la CONGDIB, Coordinadora
d’ONGD-Illes Balears, per tal de parlar de la cooperació
davant els reptes d’una societat post COVID.

Per a la seva defensa i pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, igual que en el cas del fons parlàvem dels ajuntaments,
en aquest cas parlam de la coordinadora que arreplega les
entitats de les illes que fa dècades que treballen en diferents
projectes de cooperació i desenvolupament. I entenem que
igual que els fons és important que venguin a explicar-se en
aquesta casa, ho és la Coordinadora d’ONG de les Illes Balears
i per això aquesta petició de compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem també a favor.
Donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El meu grup parlamentari votarà a
favor, com és habitual a les peticions de compareixença en
aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. I finalment pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, vicepresidenta. Nosaltres consideram que el
Parlament de les Illes és una important caixa de ressonància per
a la tasca que fan aquestes entitats, que ens ajuda a prendre
consciència dels problemes que tenen els països amb els quals
col·laboren i pensam per tant, que és molt oportú que venguin
aquí a explicar la seva tasca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Acabat el debat passam a votar
l’escrit RGE núm. 10355/20.

Vots a favor?

En conseqüència, s’acorda de recaptar la compareixença,
per assentiment, de la  Coordinadora d’ONGD-Illes Balears,
per tal de parlar de la cooperació davant els reptes d’una
societat post COVID.

I no havent-hi mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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