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LA SRA. PRESIDENTA:

Comença la sessió de la comissió. Hi ha substitucions?

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Damià Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Tenint en compte que hi ha una proposta de
... Sí, Sr. Tejero?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Xavier Tejero substitueix Miquel
Gascon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, no hi ha més substitucions?

Tenint en compte que hi ha una proposta conjunta o un text
conjunt al punt primer, aquesta presidència suspèn la sessió per
un temps de cinc minuts.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2555/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la política de
discriminació positiva de la dona.

Recomençam la sessió. Tenint en compte que s'ha arribat a
un acord i s'ha redactat un text conjunt, jo demanaria al Sr.
Lletrat que en fes lectura.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Amb número de registre 3134 s'ha
presentat l'esmena transaccional següent: 

"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta partidari
de les polítiques d'acció positiva tendents a facilitar la
incorporació de la dona als diferents àmbits de la societat,
especialment al món laboral. Així mateix, insta al president del
Govern de l'Estat espanyol, a promoure des de la Presidència de
la Unió Europea, la qual ostenta en aquests moments, la revisió
i, en el seu cas, la modificació de la normativa comunitària que
pugui impedir o dificultar la pràctica d'aquestes polítiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a promoure polítiques
d'actuació positiva per a la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes, especialment en el món laboral."

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Aquesta presidència, tenint
en compte l'hora que és, el retard que duim, i que aquesta
esmena està signada per tots els grups, demanaria que
aquesta proposició no de llei fos aprovada per assentiment.

Moltes gràcies.

II.1) Compareixença RGE núm. 2138/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de l'Hble. Sra.
Consellera de Governació, sobre les actuacions del Govern
en matèria de menors desemparats i dels problemes
ocasionats per la inexistència a Menorca, Eivissa i
Formentera de centres d'acolliment per als menors de més
de dotze anys.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a la compareixença de la consellera de Governació per tal
d'informar sobre les actuacions del Govern en matèria de
menors desemparats i dels problemes ocasionats per la
inexistència a Menorca, Eivissa i Formentera de centres
d'acolliment per als menors de més de dotze anys, a
instància de la Presidència de la Comissió tot i acceptant
una sol•licitud del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
escrit registrat amb el núm. 2138/95. Per tant, demanam a
la Sra. Consellera que passi.

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sres. i Srs. Diputats.
És una sol•licitud de compareixença d'un tema ample,
perquè podríem fer referència a tot el món de protecció de
menors o a tot el que fa referència a menors desemparats,
però amb una sol•licitud de brevetat i intuint una mica per
on va el tema pel diputat de qui ve la sol•licitud de
compareixença, em centraré a explicar quina és, una mica,
la feina que es fa amb els menors desemparats, i sobretot el
que es fa o quina és la situació a les illes de Menorca i
Eivissa.

En el tema de menors, com molt bé saben, hi ha dos
tipus de col•lectius, que són els menors desemparats i els
menors de reforma, els menors infractors, i si ens centram
en el tema  de menors desemparats, sí que m'agradaria dir
que el circuit que duim a terme quan es detecta un
desemparament, que hem de recordar que ve regulat a la
Llei 21/87 i que fa possible que decretar el desemparament
correspongui a l'administració i per tant l'administració
assumeix la tutela del menor i obra en conseqüència, el
circuit passa, primer, pel menor a una unitat de diagnòstic
socioeducatiu, a partir del diagnòstic que es fa es passa
l'informe als serveis de Menors, la directora general, en
aquest cas, signa la resolució i es deriva el menor al centre
corresponent.
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Com està la situació a Menorca i a Eivissa? Sempre
s'intenta, en tot el tema de menors, sobretot en aquest tema que
fa referència a mesures protectores, que els desplaçament dels
menors no es produeixin, sinó que els menors quedin a les Illes,
però moltes vegades, segons a quines resolucions, sobretot pel
que fa referència a les illes de Menorca i Eivissa es fa necessari,
en benefici del menor, procedir al seu trasllat, allunyat del seu
entorn familiar sobretot quan es produeixen diferents situacions
com puguin ser maltractaments o abusos sexuals, perquè a
Mallorca, l'illa és més grossa i no es coneix tant la situació o el
problema del menor, però a Menorca i a Eivissa moltes vegades
s'han traslladat per aquesta qüestió a altres illes, per preservar
el menor d'aquestes situacions, sobretot perquè es produeixen
moltes vegades dins el seu mateix entorn familiar. Això, però
no ens volem enganyar ni volem enganyar els diputats d'aquesta
comissió, de vegades, no sempre es produeix el trasllat per
aquestes situacions, sinó que de vegades s'ha fet el trasllat
perquè no hem tengut el recurs adequat a l'illa corresponent.

Què vàrem intentar per donar solució a aquesta situació?
Després de fer el decret d'entitat col•laboradores de menors,
vàrem fer una ordre, dia 24 de novembre, on s'oferien els
programes de guardamenors per a la seva concertació amb
entitats col•laboradores, i es varen posar setze programes a
diferents llocs, Palma, Inca, Manacor, i llavors varen sortir
també a concurs dos programes específics, un era un programa
d'acollida residencial d'adolescents de 12 a 17 anys a Eivissa, i
un programa d'acollida residencial d'adolescent de 12 a 17 anys
a Menorca. 

Com està la situació a Eivissa? A Eivissa comptam amb una
unitat de primera acollida, concertada amb religioses terciàries
Trinitàries, que té de zero a 17 anys, i llavors també tenim una
altra unitat que es va posar en marxa devers, no record bé si és
març o abril, que compleix el tram aquest de 12 a 17 anys a l'illa
d'Eivissa. Per tant, tenim les necessitats, podríem dir,
bàsicament cobertes a Eivissa.

Com està la situació a Menorca? A Menorca és diferent,
comptam amb un recurs que és la Casa d'Infància, com bé
sabran, perquè també n'hem parlat aquí, en altres ocasions, i
aquest centre funciona com a unitat de primera acollida i llavors
té també unes places residencials, i el problema provocat ve
bàsicament que arriba dels zero a 12 anys. També voldríem
matisar que a diferents casos, també, les religioses que duen
aquesta casa d'infància, ens han admès menors de més edat. El
problema el tenim quan es detecta un desemparament a un
menor de 14 o 15 anys, d'edat més avançada de la que permet
el concert amb aquesta entitat, que es fa necessari el trasllat.

Quina solució està pensada per a Menorca? Cap a finals de
l'any 94 vàrem treure el concurs dels programes, cap entitat
col•laboradora a Menorca no va concursar per fer-se càrrec
d'aquest programa de 12 a 17 anys, vèiem que era necessari que
es posàs en marxa, i vàrem dur a terme diferents converses,
sobretot amb el Consell Insular de Menorca que crèiem que ho
havíem de posar damunt la taula, quina solució hi posàvem,
amb gran col•laboració i enteniment amb ells, vàrem anar
també a parlar amb el Bisbat, per veure si ells com un grup de
gent sensibilitzada en aquests temes i que té tant immobles com
recursos per dur-ho endavant, es volia fer una mica càrrec
d'aquest programa, i la conclusió a què vàrem arribar era
col•laborar o posar, destinar una partida pressupostària, ja es va
veure a l'explicació dels pressuposts, de quasi 8 milions de
pessetes per ajudar el Consell Insular, uns 8 milions de pessetes
per ajudar a remodelar i posar en marxa un programa que pugui
bastar de 12 a 17 anys a l'illa de Menorca, concretament,
suposam, si no varien els criteris o el pensar del Consell Insular
o de la persona responsable que ho du, que seria a Ciutadella, ja
que la Casa de la Infància està ubicada a Maó, per tenir cobert
un poc tot l'àmbit geogràfic de l'illa.

Quan es podrà posar en marxa? Suposam que, tal vegada
és molt aventurat dir que el primer trimestre del 96, però
suposam que dins el primer mig any es podrà posar en
marxa aquest programa d'acollida.

També he de dir, a títol informatiu, que els menors
traslladats de Menorca cap a Mallorca per guarda de
protecció, l'any 94 varen ser 3, i el primer trimestre del 95,
són 2. Els menors traslladats de Menorca per acolliment o
adopció cap a Mallorca, que també es produeix moltes
vegades al•lots d'aquíque van a Menorca per a un acolliment
familiar o per a una adopció, l'any 94 varen ser 2, i el primer
trimestre del 95, 1. Els menors d'Eivissa traslladats a
Mallorca per guarda en centres de protecció, el 1994, varen
ser 4, i en el primer trimestre del 95, ha estat 0, ja que
funciona el centre. I els menors traslladats a Eivissa per a
acolliment familiar o adopció des de Mallorca, el 94 va ser
1, i el primer trimestre del 95, 0. 

Si volen més informació, els podem fer arribar ..., jo
donaria per acabada la meva exposició per si volen fer
qualque pregunta o si volen més informació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència
recorda a les Sres i Srs. Diputats que tenen un temps per
deliberar, però, si ho consideren oportú, podem continuar la
sessió. Podem continuar.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a la consellera aquesta
compareixença i fins i tot el fet que una part de la
informació que ens ha facilitat avui ja estigués en mans
d'aquest diputat a partir de la resposta a una pregunta amb
petició de resposta escrita que es va formular amb
anterioritat. Jo li he de confessar, Sra. Consellera, que em
vaig plantejar la sol•licitud de tornar enrera aquesta
compareixença a partir que fa una setmana vaig rebre la
seva resposta escrita, on una part important dels dubtes, de
les qüestions que plantejàvem estaven ja contestades
suficientment.
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Vostè ha entès perfectament quin era el bessó de la nostra
proposta o de la nostra petició de compareixença. A Menorca
preocupa aquest fet, la inexistència d'aquesta unitat de primera
acollida que afecta els fillets de 12 a 17 anys o el fet que no
s'hagi pogut trobar una entitat col•laboradora com s'ha trobat a
Eivissa o com s'han pogut posar en funcionament a l'illa de
Mallorca. El fet és que hi ha un nombre petit de fillets
traslladats, vostè ha dit el 94, 3; el 95, el primer semestre, 2,
però que, així i tot, el problema existeix, i aquest és el drama de
les illes, d'una comunitat que està afectada per la discontinuïtat
geogràfica com és la nostra, l'encariment dels serveis que es
donen als ciutadans ve donat, entre d'altres qüestions, per aquest
problema de discontinuïtat que fa que sigui necessari que
serveis que seria suficient que estiguessin ubicats a una sola illa,
s'hagin d'ubicar forçosament a les tres perquè si no es
produeixen situacions complexes. Vostè ens ha parlat de casos
concrets en els quals precisament era important allunyar aquests
menors de l'entorn familiar que era el lloc on s'havien produït
les agressions que havien acabat en aquestes situacions de
desemparament o de tutela per part de l'administració, però amb
una sinceritat que l'honora, ha reconegut també que no ha estat
només per açò que s'han produït aquests trasllats de menors de
Menorca a Mallorca, sinó també perquè no es tenien els
suficients recursos, en aquest cas un centre o una unitat de
primera collida, com per fer front a la demanda que existia,
encara que aquesta fos petita.

Vostè ja haurà vist, si no li facilitaré després, li he fet
comentari abans d'entrar en aquesta compareixença, un acord
del Ple del Consell Insular de Menorca, reafirmant un acord que
es va prendre per unanimitat de la corporació, expressant la
preocupació davant aquest fet. Li ho llegiré, diu: "El Consell
Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears que de
manera urgent i en qualsevol cas abans que s'aprovi una
possible llei de transferències en matèria de menors, funcioni o
faci funcionar una llar de primera acollida per a menors
desemparats de més de 12 anys". I dèiem abans que es produís
una llei d'atribució de competències en matèria de menors, que
es pot aprovar en aquest parlament, tal com va anunciar el
president de la Comunitat en el seu discurs d'investidura, perquè
és important que les illes menors estiguin dotades de forma
suficient en aquesta i en altres qüestions, quant a serveis, abans
que es produeixin les transferències, perquè, si no, en qualsevol
cas, recaurà damunt els consells insulars, la despesa, la inversió
necessària per fer front a situacions concretes. Nosaltres sabem
que de vegades els consells de forma subsidiària ho han de fer,
però que les responsabilitats del Govern han de ser assumides
per ell.

Per tant, encara que el nombre de menors afectats siguin
pocs, aquest 3 que ens deia el 94, aquests 2 del primer semestre
del 95, nosaltres la instam que posi en pràctica el que ens ha
anunciat i que dins el primer semestre de l'any que ve, a partir
d'aquest acord amb el Consell Insular, es produeixi la
transferència dels 8 milions, no sé si seran suficients, si de cas
ja li demanarem en el seu moment com s'ha arribat al càlcul
d'aquesta quantitat i si des del Consell es troba suficient, com
per donar una sortida a aquest problema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila.

Per contestar, té la paraula l'Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Sra. Presidenta. Només per concloure aquest tema, ja
sabíem la problemàtica, ja n'hem parlat diferents vegades
amb diputats de Menorca, però recalcar que nosaltres també
la vèiem, encara que el nombre sigui petit, no vàrem deixar
de posar en marxa o de treure unes places que vàrem
estimar fins avui, a concurs, perquè crèiem que era
important, encara que no només siguin tres o els que siguin,
donar un marge més ample, perquè si hi hagués més
necessitats es poguessin també tenir cobertes. Dic que les
negociacions de vegades, tampoc no és explicar tota la feina
que es fa o si les negociacions són fàcils o difícils, a Eivissa
es va aconseguir obrir aquest centre de 12 a 17 anys perquè
es varen donar coincidències de molts de fets, però no
després de poques o de moltes converses, el conveni s'ha fet
amb una entitat diocesana que és Càritas, vàrem anar a
veure el bisbe infinitat de vegades per tocar un poc la seva
sensibilitat, també ho férem amb el de Menorca, no vull dir
amb això que el bisbe de Menorca sigui manco sensible que
el d'Eivissa, Déu me n'alliber, no, és ver, però sí que hem
arribar a l'extrem de pensar i treure idees d'allà on es pot, i
miram de parlar amb el responsable del Consell Insular i
creim que és bona idea, i miram a veure si podem trobar una
solució que sigui la que correspon. 

No deixarem de fer esforços, no deixarem de col•laborar
amb els responsables d'aquesta matèria del Consell Insular,
crec que hi ha bon enteniment i que s'han anat fent coses
importants, jo crec que la Casa de la Infància és un centre,
l'hem visitat, ens arriben informes i sabem que és un centre
que funciona, ara, tenim aquesta assignatura pendent i hem
de fer esforços, jo aquí pregaria també als responsables o als
diputats de Menorca que també ens ajudin una mica si hem
de fer qualque gestió o si ens hem de posar en marxa per a
aquest tema, que també ens ajudin, perquè de vegades, amb
els interlocutors que tenim allà, és difícil entendre la gent
d'una altra illa, i ens veuen com del Govern, però sempre
ens veuen com més de Mallorca i si comptam amb la
col•laboració de la gent de Menorca, ens és més fàcil.
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Ho tenim en marxa, recalcar que és una prioritat que el
menor sempre pugui créixer o pugui estar dins el seu entorn, i
amb aquesta idea mirarem de trobar solució, ja dic, de la
manera més ràpida, jo no vull aventurar si serà el mes de gener
o el de febrer, però mirarem de posar-nos en marxa i que sigui
possible, que així com es va resoldre aquest any, el 95, a
principis del 95 a l'illa d'Eivissa, sigui també possible resoldre-
ho a l'illa de Menorca. Aquest és el compromís que jo, com a
responsable del Govern en aquesta matèria, vull assumir davant
aquesta comissió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt, té la paraula el diputat Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement volia demanar-li
algunes informacions si disposa de les dades ara i si no a un
altre moment, referent a Eivissa ha parlat de dues unitats
d'acollida, i jo volia preguntar-li quin nombre de places de
menors ofereixen aquestes unitats, quin nombre de menors hi ha
en aquests moments acollits a aquestes unitats i quin nombre
d'educadors estan fent feina en aquests moments en aquestes
unitats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per respondre, té la paraula la
consellera Sra. Cirer.

LA SRA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Balanzat, en aquest moment són
deu places, el que seria el centre de primera acollida que és
Mare de Déu del Remei, i vuit places en el programa d'acollida
residencial de 12 a 17 anys, en total, són devuit places. El
nombre de menors que hi ha, si vol, jo em compromet a fer-li
arribar les estadístiques de l'illa d'Eivissa perquè vegi altes i
baixes i quin moviment hi ha hagut, segons el període del 94 i
el primer semestre del 95. Ho dic perquè estava mig complet i
no li hauré de passar ara a llegir les dades.

I quant a educadors, bé, nosaltres vàrem establir, jo no sé ara
el personal exacte que té, però sí que vàrem establir uns mínims
a un decret que vàrem fer regulador d'entitats col•laboradores,
on es demanaven uns requisits per a cadascuna de les entitats,
que hi hagués el nombre de professionals adequat per cobrir les
necessitats del centre, des d'asistents socials, psicòlegs, a gent
que garantís que els menors tenguessin tota la sèrie d'ajuda i tots
els recursos que necessitassin a nivell d'assistència professional.
Li puc passar també quin és el funcionament que tenen o quina
plantilla tenen, però és un torn que ens garanteix que hi ha
personal especialitzat, tant a nivell pedagògic com psicològic,
i també es compleixen tots els torns de les 24 hores i estan
assistits els vespres sense cap problemàtica, però és una
informació que, si em permet, la hi passaria per escrit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
d'Esquerra Unida, té la paraula la diputada Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cirer, també només aclarir
qualque aspecte d'informació sobre aquesta problemàtica.
Recordam la compareixença que va tenir el 15 de novembre
per a la presentació dels pressuposts, hi ha una partida de
doblers cap als consells insulars i sembla que va explicar
que n'hi havia 14 per al Consell Insular de Mallorca, 3 per
al de Menorca i ens va sorprendre que no n'hi hagués cap
per al d'Eivissa. Voldria que m'aclarís si en aquest sentit és
que a Eivissa no hi havia necessitat de transferència de
doblers o el per què no a Eivissa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per respondre, té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no fa referència a concert
ni de places de protecció, és un altre tipus de problemàtica,
aquest import va destinat a un altre tipus d'ajudes, són
ajudes a famílies bé per a guarderies, per a menjadors per a
menors que sense estar sota la nostra tutela, sí que requereix
la seva família una sèrie de suport econòmic la seva família.

Com funcionam? Funcionam bé amb un conveni amb els
distints consells insulars, on vista l'evolució que tenen, els
expedients que tenen o les sol•licituds d'ajudes que tenen, se
signa un conveni amb els consells insulars, s'ha pogut signar
conveni amb el Consell Insular de Mallorca per a aquest
tema d'ajuda assistencial i s'ha pogut assignar conveni amb
el Consell Insular de Menorca, amb el d'Eivissa no es va
signar conveni perquè les ajudes, el departament de menors
o el servei de menors que funciona allà ens les passaven
directament i nosaltres les donàvem directament a les
famílies, sense que passassin pel Consell Insular, però vaja,
la quantitat que rebien era similar, les ajudes eren similars
a les de l'illa de Menorca, però eren donades directament
per la Conselleria o pel Govern, en aquest cas, sense
signatura de conveni. Quan se signa el conveni el que es fa
és passar la partida i ells baremen i passen les ajudes, però
no es que quedàs discriminada en aquest sentit, se li donava
la mateixa ajuda però amb un procediment diferent a nivell
administratiu.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sra.
Consellera. Bien, en primer lugar agradecerle la comparecencia
y agradecerle la sinceridad que le caracteriza, aunque a veces
con ejercicios de sinceridad no basta, sino que han de ir
acompañados con hechos. Tomamos nota de la ayuda que pide
a diputados, se la proporcionaremos en la medida que podamos,
aunque debemos tener en cuenta que los instrumentos
fundamentales ejecutivos los tiene el poder ejecutivo, no el
poder legislativo.

A mí me gustaría hacer una serie de consideraciones, no
muchas. En primer lugar, los números son muy fríos, y el
número, como ha dicho, es pequeño en respuesta a lo que había
planteado un anterior portavoz, sabe y sabemos que este
pequeño número no es real, porque en muchas ocasiones se
matizan o se limitan intervenciones por una serie de barreras,
por decirlo de alguna forma, es decir, que no creo que debamos
ser tan ingenuos para pensar que el número de casos que se han
producido en Menorca o en Ibiza de niños o niñas en situación
problemática, sea catalogada administrativamente o no, es ésta.
Sabemos que existen más casos e ilustraré finalmente con un
ejemplo.

Ha hecho referencia al concurso, al decreto de entidades
colaboradoras, que si mal no tengo entendido, tienen recurrido,
hay una entidad que les ha puesto un recurso contencioso-
administrativo, con lo cual supongo que al tenor de todo el
mundo no estaría todo lo bien que pensaban. Y el concurso,
como usted muy bien ha dicho, fue en diciembre de 1994, yo en
una ocasión le dije, y se lo digo en tono cordial, que me parece
que cuando en un concurso se declara digamos desierto, la
responsabilidad en principio ha de ser de quien convoca este
concurso y de quien tiene las competencias, posiblemente se
podría interpretar como un cierto nivel de, no diría de
negligencia, pero posiblemente de dejadez, que haya pasado un
año, casi, y esta situación no de haya resuelto. Es una asignatura
pendiente, como ha dicho, pero claro, como le acabo de decir,
las asignaturas pendientes, bueno de un curso a otro, y en estos
casos sabe perfectamente que a veces el problema de una
persona en una situación de desamparo, se puede deteriorar
muchísimo en un año y es realmente preocupante.

Con respecto a lo que ha comentado de sus gestiones,
creo que ha hecho todas las gestiones posibles en su mano
de cara a la autoridad eclesiástica, nosotros, si podemos,
como le decía el portavoz del PSM, echaremos una mano,
no sé si podremos hacer algo o no, pero en cualquier caso
no creo que sea la competencia exclusiva de la autoridad
eclesiástica, aunque, bueno, tendría que haber posiblemente
más programas propios y demás. Y, si mal no recuerdo,
como entidades colaboradoras en Menorca, la única que está
reconocida es el Consell Insular de Menorca, con lo cual a
mi entender, yo creo que una parte de responsabilidad que
usted asume de la asignatura pendiente, debería ir
compartida o rebotada al Consell Insular de Menorca,
porque es la única entidad colaboradora que existe ahora
mismo en Menorca.

Acabaré comentando un caso, ahora se habla de la
generación x, la generación y, y el niño de quien le hablo
sería de la generación z, porque no ha llegado a los 12 años
y es un caso real, no es un reality show, es un caso real que
está sucediendo ahora, donde por una serie de problemas
concomitantes, escolares, familiares y demás, resulta que no
existe la resolución administrativa de situación de
desamparo, que debería ser cuestión automática, que
también es otro tema, el funcionamiento de los mecanismos
que tiene la Conselleria, a pesar de su buena voluntad, a la
hora de resolver determinadas cuestiones, pero lo que está
claro es que ahora mismo se encuentra en una situación
claramente de riesgo, de mucho riesgo, y no hay soluciones,
y el centro donde va plantea el problema, el equipo de la
Conselleria de Menores plantea, a nosotros nos ha planteado
oficialmente a una entidad pública que parecía que había
problemas de lugar, de sitio en Mallorca, es decir, que no
sólo, en algunos casos, estoy completamente de acuerdo con
usted, que en casos especialmente de malos tratos o de
abusos sexuales, sí que conviene un cambio de aires, porque
se difumina y no hay este peligro, pero claro, es que a veces,
fíjese que siendo pocos resulta que cuando hacen la
demanda a Palma, como suele decirse, no hay sitio, y estoy
hablando del único centro teóricamente que parece ser que
hay de acogida en Mallorca, que depende de la Comunidad
Autónoma. Entonces, es preocupante y me gustaría que
tomara nota sin dar más datos y que nosotros ayudaremos en
lo que podamos, pero yo creo que ya llevamos un tiempo
que estos problemas se degradan, y usted lo sabe.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per respondre, té la paraula
la Sra. Cirer.
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Prendré nota d'aquest cas, vull dir que aquest cas sí és
responsabilitat nostra, si hi ha un menor que ha de menester ser
assistit no és excusa dir que no hi ha lloc, sinó que hi ha d'ahver
recursos necessaris, si no a Menorca, l'hem de trobar aquí, això
és claríssim. El que sí voldria dir és que pot ser que hi hagi més
casos dels que surten, el que també voldria deixar clar, i no
voldria fer aquí una exposició legal, perquè tampoc no és un
tema el jurídic que domini a la perfecció, però sí dir que
l'assumpció de tutela per part de l'administració és un tema
complex, que implica moltes coses i és un tema de molta
responsabilitat. Amb això què volem dir? Jo em fio, crec que tot
l'equip de Menors que fa feina a la Conselleria, tant aquí, a
Mallorca, com a les altres illes, és gent que actua amb uns
criteris molt professionals i que quan fan els informes els fan
amb tota una sèrie de consideracions, al marge de pressions
d'opinió pública o pressions polítiques que hi pugui haver, i crec
que és molt important la feina que fan, i que quan es firma,
quan ho firma la Direcció General o en aquest cas la consellera,
l'assiumpció d'una tutela s'ha de fer en conseqüència, perquè les
conseqüències que té tant per al menor com per al seu entorn
familiar, de vegades es firmen tuteles contra la voluntat dels
pares, les conseqüències que tenim o els casos en què ens hem
trobat a la Conselleria són de pares, per dir-ho de qualque
manera, rabiosos que vénen amb ganes de pegar, que rompen
taules, ordinadors, tot per aquest fet, el que passa és que
nosaltres actuam en conseqüència quan el menor necessita que
la tutela sigui assumida per l'administració, però són casos,
potser vostè pensi que n'hi ha més desatesos, però hem de filar
molt prim quan parlam de menor desemparat i hem de saber tots
els supòsits que es donen i s'han de complir tots els supòsits i
hem de mirar que realment sigui un fet de desemparament el
que es produeixi. I hem de fer els actes administratius en
conseqüència a la situació que es produeix.

Jo he posat com a exemple les converses que hem tengut
amb els Bisbats, això no deixa de banda que no es facin amb
altres entitats, se n'han fetes, jo ho posava com a exemple de
darrer extrem, que hem anat fins a les instàncies eclesiàstiques
perquè ens donin una mà en aquest sentit, i sabem, tenim ben
clar que l'entitat col•laboradora en matèria de menors és el
Consell Insular, i jo d'aquí puc dir que es fan les converses
pertinents amb els responsables i que sempre hem intentat
arribar a un bon enteniment. Tenim, ja dic, aquest tema pendent,
però jo sé que amb la bona voluntat i el bon fer, tant per la part
dels responsables del Consell Insular, com per la nostra, ho
tirarem endavant.

D'aquest cas real que ha plantejat, sí que n'hem de prendre
nota i mirar de trobar-li la solució adequada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel torn de contrarèplica, té
la paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, una precisió,
perquè una de les dues, bé l'única llei que hi ha aprovada en
aquest parlament, perquè l'altra està suspesa, l'article 6 de la
Llei de protecció de menors diu que hi ha l'obligació de
qualsevol persona de denunciar quan es trobi amb una situació
de desemparament. I l'article 5 diu quines són les situacions de
desemparament. I una de les situacions, l'apartat d) que diu
"l'exercici deficient o inadequat, voluntari o involuntari de les
funcions de guarda inherents a la pàtria potestat o a la tutela,
generador de greus perills per al menor de l'ordre moral o
material". D'aquests casos n'hi ha bastants més, i tots ho sabem,
dels que figuren en les xifres que consten realment, i de

vegades, i si no ho sap li ho dic jo, per una sèrie
d'entrebancs de tipus administratius, quan la llei ho diu molt
clarament, aquests casos no arriben al seu punt o moren de
finor, o com es digui.

I per un altre costat, el problema concret pel qual es
demanava la compareixença és que a Menorca no està resolt
el problema dels menors en termes jurídics, de tots els
menors, no està resolt, i ja li vaig dir i li repetesc, perquè,
com es diu, el que avisa no es traidor, es avisador, només
que nosaltres estarem a favor de totes les accions positives
de cara al benefici del menor, ara bé, l'opció que sembla que
vostè dóna per escollida nosaltres no hi estam d'acord per un
principi de benefici del menor, és a dir, tengui-ho en
compte. Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Popular,
té la paraula la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, el nostre
grup vol agrair la presència de l'Hble. Sra. Consellera de
Governació. I respecte de la compareixença que avui ens
ocupa que puntualment es refereix a la inexistència a
Menorca i a Eivissa, especialment referent a Menorca,
d'unitats de menors de 12 a 18 anys, dir que després de
l'exposició o de reiterades exposicions que la Sra.
Consellera ha fet en aquests temes, dir que el nostre grup
valora molt positivament l'actuació que es du en el tema de
menors desemparats per part del Govern. Si bé és cert que
concretament a l'illa de Menorca falta una unitat o hi ha una
mancança d'aquesta unitat de 12 a 18 anys, també és cert
que el nombre de menors el dia d'avui es limita a dos, no
volem dir que aquests dos menors que hi pugui haver, o tres,
hi pot haver una xifra un poc més gran, no es valori tant per
part del Govern com del Consell Insular de Menorca que és
ver que es necessita aquest recurs, però, ateses les
circumstàncies que hi va haver a l'illa de Menorca sobre
aquesta problemàtica, pensam que s'ha resolt molt
positivament amb una unitat fins a 12 anys i, com ha dit
molt bé la Sra. Consellera, aquests menors que estan
acollits, encara que després compleixin 13 o 14 anys,
l'entitat col•laboradora, en aquest cas el Consell Insular
juntament amb les (...) de la Caritat, hi ha aquest acord i
aquesta bona voluntat que aquests menors puguin continuar
estant a l'illa de Menorca, i també és cert que moltes
vegades aquests dos menors que ara concretament estan pels
propis equips es valora positivament que se separin del seu
entorn, i com que són expedients que contínuament estan
revisats, hi ha la possibilitat d'aquest retorn cap a la nostra
illa.
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També voldria, per donar suport a la política per part del
Govern, dir les actuacions per part de la consellera de
Governació per aconseguir altres competències des de
l'administració central cap a la nostra comunitat, també ho
valoram molt positivament, no solament pel que fa a la part
econòmica sinó per tota la reestructuració que hi ha hagut, i que
també, només fa dos anys que s'han rebut aquestes
competències des de l'administració central i que ja el Govern
de la nostra comunitat està duent línies d'actuació per traspassar
les competències a les illes, als consells insulars, i hi ha un
compromís, com hi ha hagut a diferents compareixences, cap
als aspectes d'aquesta unitat d'acollida que sembla que és el que
més preocupava en aquesta compareixença, de poder dur a
terme tota la valoració i l'avaluació per veure si es pot
aconseguir que aquesta unitat es pugui consolidar a l'illa de
Menorca.

Res més, Sra. Presidenta, agrair de nou la presència de la
Sra. Consellera i dir-li que des del nostre grup, des del Grup
Parlamentari Popular, tindrà sempre tot el suport en aquesta
matèria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per respondre, té la paraula
l'Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta, només agrair el suport del Grup
Popular i reiterar una vegada més que els esforços han de ser
conjunts i en això estam, per trobar solució a un col•lectiu que
crec que és molt important, el col•lectiu de menors, i més en
concret els menors desemparats.

Només fer una matisació, aquesta comunitat autònoma té
dues lleis de menors, una de menors desemparats, l'altra de
menors infractors, la de menors infractors no està totalment en
suspens, només està en suspens un paràgraf d'un article i
l'article següent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Esgotat l'ordre del dia,
volem agrair la presència de la consellera en aquesta comissió
i de tots vostès, senyores i senyors diputats. S'aixeca la sessió.
Bon dia.
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