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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
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primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en el debat de les preguntes RGE núm. 8133, 8275, 8276, 8277
i 8278/06. Assisteix a aquesta comissió l’Hble. Consellera de
Presidència i Esports, Sra. Rosa Puig i Oliver.

on s’executen les mesures d’internament amb caràcter
terapèutic? I si vostè fos amable i a més vengués preparada, sé
que no ho recull, però sí que seria interessant que vostè ens
digués de quina partida pressupostària pensen pagar aquest
personal.
LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, primer voldria fer un aclariment de part de la diputada
Aina Salom perquè em sembla que una pregunta queda retirada.
Si per fer l’explicació, sí? Moltes gràcies. Té la paraula la Sra.
Salom.
1) Pregunta RGE núm. 8133/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conferència sectorial en matèria de
serveis socials.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies
a la Sra. Consellera per l’assistència a aquesta comissió i,
efectivament, retiram la pregunta 8133, que era sobre la
conferència sectorial en matèria de serveis socials, i després
amb les altres quatre en farem dos grups. Un grup, la 8275 i la
8276, i un altre grup és la 8277 i la 8278, sobre el Pinaret.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Així començam amb el primer grup.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, una vegada més
gràcies per la seva assistència. Tal com he dit abans quedarien
recollides aquestes preguntes en dues, no? la 77 i la 78, no?
Començam amb aquestes dues?
4) Pregunta RGE núm. 8277/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Es Pinaret (I).
5) Pregunta RGE núm. 8278/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Es Pinaret (II).
LA SRA. PRESIDENTA:
És igual, amb l’ordre que vulgui.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Ah! Bé, és igual. La primera qüestió que jo demanaria, Sra.
Consellera, que vostè i jo ja en parlarem dimarts i bàsicament
ja em va donar una iniciativa, la pregunta que jo vaig formular
era el mòdul del qual s’havia parlat diverses vegades, sobretot
en diversos pressuposts -i vostè en reiterades ocasions- sobre
les mesures d’internament de caràcter terapèutic d’un mòdul
que estava en construcció, la pregunta era quina era la situació
actual. Vostè ja em va dir, a més em va convidar ja que dia 6
en feien la presentació, i en aquest sentit, era bàsicament
repetir-ho, no? i també -i això és molt important- amb quin
personal comptarà, vostè, a partir del 2007 per a aquest mòdul

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les preguntes, Sra.
Diputada, i efectivament vàrem tenir l’ocasió de comentar
aquest dimarts passat els temes, les preguntes que tenen relació
en aquest cas amb el centre d’internament del Pinaret, i
concretament amb el centre terapèutic. Així és i avui
confirmaré que les obres estan acabades, tant les del centre
terapèutic com també tota la remodelació integral que s’ha fet
en el Pinaret. Ara tendré l’ocasió d’explicar -i per tant reiterar
la meva convidada a la diputada i a tots els diputats que puguin
estar presents a aquesta sala- que a partir de les 11 del matí
estarà inaugurat aquest centre.
He de dir que aquest mòdul, que es destina principalment a
temes terapèutics amb atenció a menors que puguin tenir
p r o b le me s a mb d e p e nd è nc ia d e s u b s t à n c i e s,
drogodependències, i persones amb malaltia de salut mental,
tendrà a partit d’ara una cobertura i un tractament adequat.
Aquest centre terapèutic s’ha fet allà on estaven antigament,
fins ara, els serveis administratius que s’han traslladat a un altre
indret, amb la construcció d’un altre espai, i el que hem fet ha
estat reformar-lo totalment per adequar-lo a centre terapèutic.
Així, aquestes instalAlacions recullen dos espais, dues llars,
per dir-ho de qualque manera, que són d’idèntiques
característiques, tenen la mateixa superfície, però tendran una
destinació concreta a cada cas. Una primera llar consta de 100
metres quadrats i està destinada al tractament d’aquestes
substàncies tòxiques de menors internats. La dotació d’aquestes
dependències constarà d’una sala menjador- cuina, té una sala
d’educadors- tutors, té quatre dormitoris, té un distribuïdor, té
serveis complementaris i també té un servei adaptat a persones
amb discapacitat.
I en segon lloc hi hauria una altra llar amb les mateixes
condicions, amb els mateixos metres, però per a aquelles
persones, aquells menors, que puguin tenir problemes de salut
mental. Té les mateixes dependències, o sigui la mateixa
distribució, sala-menjador, d’educadors, de dormitoris, també
de quatre dormitoris més, de distribuïdor i altres serveis.
Les dues llars tenen també altres serveis complementaris,
com poden ser climatització, com poden ser també els sistemes
de seguretat passiu, com alarma, detector d’incendis, i després
tot l’equipament que sigui necessari. Comentava també, al
principi de la meva intervenció, que dilluns no simplement es
farà la inauguració d’aquest centre terapèutic, sinó que es farà
la inauguració de totes les instalAlacions del Pinaret, tota la
remodelació, per una part hi ha hagut una remodelació d’allò
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que serien les instalAlacions esportives, entre aquestes la
reforma del camp d’esport, tancament del recinte, fins i tot la
construcció d’una piscina; després, de forma important, hi ha
hagut la construcció d’un mòdul per aules i tallers, que té uns
250 metres; després també hi ha hagut una reforma de la nau
central, amb una ampliació de 240 metres més, on s’han ubicat
un gimnàs i altres aules; també s’han reformat les tres llars que
existien fins ara, allà on es feia l’internament d’aquests menors
infractors que són d’uns 300 metres cada una, s’ha reformat
íntegrament tot; llavors, s’han construït també l’accés de
seguretat i determinades sales de visita.
Per tant, tota una sèrie de mesures que eren necessàries
perquè aquests interns poguessin estar amb les millors
condicions i, sobretot, perquè fos possible dur a terme
determinades actuacions, ja siguin referides a temes d’aulestallers, com la seva deshabituació en el cas del terapèutic, com
també d’instalAlacions esportives, perquè hem de pensar que
aquests menors realment fan la vida dins aquests centres per ics
mesos, segons la condemna judicial que puguin tenir.
Si ho agrupam amb la segona pregunta, quant al tema del
personal especificaré exactament quin personal estarà
contractat i, encara que la nostra previsió era la posada en
marxa d’aquest centre a partir de l’any 2007, la veritat és que
s’ha aconseguit avançar, diríem, aquest mes i mig de l’any,
l’inauguram dia 2 i aproximadament 15 dies després d’una
determinada formació que es farà a aquests professionals aquest
centre estarà en marxa. Per tant, serà un personal contractat a
partir de ja, perquè hi ha algunes contractacions que ja estan
fetes.
Especificaré i diré que són 14 persones les que es dedicaran
a aquest mòdul terapèutic i que estarà integrat bàsicament per
llicenciats i diplomats universitaris o professionals que tenguin
el títol adequat segons pertoqui a les categories corresponents.
Concretament els professionals que es contractaran seran 1
psiquiatra, 1 psicòleg, 4 educadors socials, 4 terapeutes i 4
auxiliars d’infermeria. Evidentment, a part d’aquest personal hi
ha la resta de personal que es dedica al centre d’internament,
com por ser director, subdirector, com poden ser altres serveis
com el servei de menjador, servei de vigilància, seguretat, que
també podran ser utilitzats per aquest centre terapèutic.
Hem de dir que fet també hem incrementat amb uns efectius
més el servei de vigilància de seguretat, ja que ampliam també
el nombre de places. Actualment el Pinaret té 24 places i amb
aquesta reforma integral passa a tenir 38 places de les quals 8
corresponen al centre terapèutic, però hi ha una ampliació més
per la reestructuració dels distints mòduls, per tant també, a
part d’aquests 14 professionals, incrementam el servei de
seguretat.
En aquests moments tant el professional psiquiatra com el
psicòleg ja estan contractats des de fa pocs dies, d’aquesta
setmana. Aquests dos experts més la resta de contractacions
que es duran a terme en els pròxims dies, que eren els
educadors socials, terapeutes, auxiliars d’infermeria, està
previst que des de dia 2 fins dia 9 puguin fer un curset intensiu,
encara que siguin professionals, però exactament a causa dels
tractaments que han de rebre aquests menors. Això vol dir que
aproximadament entre el dia 15 i el 20 de novembre aquest
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centre estarà en funcionament. Hem de pensar que les
derivacions al terapèutic també dependrà, en cada cas, de la
sentència judicial o el tractament que determini el jutge o la
jutgessa en cada cas, però que a partir de dia 15 a dia 20 estarà
en funcionament i a disposició d’aquests menors.
En relació amb les partides pressupostaris, li he de dir que
no sé si això feia referència a les dues pròximes preguntes, però
que correspon al pressupost o a la transferència que es fa a la
Fundació Estel. Però com que les dues pròximes parlen de
pressuposts podríem parlar-ne ara.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula en torn de
rèplica la Sra. Diputada.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sra. Presidenta. No em referia a les dues següents,
em referia a si vostè venia preparada, perquè és clar que no està
consignat a cap de les dues preguntes, però si vostè sabia
aquest personal amb quina quantitat i a quina partida
pressupostaria..., vostè podria explicar aquest mòdul i el seu
personal a quina quantitat anirien consignats. Si no ho té
previst, jo li repetiré o vostè m’ho dugui la setmana que ve al
mateix plenari i jo entendré que vostè ha fet un esforç, perquè
ara jo comprenc que no està recollit a cap de les dues
preguntes.
Gràcies per la seva informació i esper que estiguem
d’enhorabona amb aquest centre d’internament que feia
tantíssima de falta a aquesta comunitat autònoma, i que els
menors que per distintes situacions, sigui per salut mental o
sigui perquè tenen addicció a diverses substàncies
psicotròpiques, en determinades èpoques de la seva vida
necessiten d’aquest recurs que fins ara no s’havia posat en
marxa.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Volt fer ús de la paraula? Té
la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, realment la
partida econòmica, el número de la partida econòmica en
aquests moments no la tenc, el que sé és el desglossament i que
està previst en els pressuposts de l’any 2007. En aquest cas,
pensava que era la pregunta 8277, perquè es referia al
desglossament del personal.
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, Sra. Salom, si vol...
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2) Pregunta RGE núm. 8275/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres d'acollida de menors (I).

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Era això el que jo
demanava, o sigui, que em pogués desglossar..., vostè ha parlat
de 538.000 euros o de 535.000 euros?

3) Pregunta RGE núm. 8276/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres d'acollida de menors (II).

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
538.000.

LA SRA. SALOM I SOLER:
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies. Bé, jo no sé si anam endavant o enrera, Sra.
Consellera. Li ho agrairé. No, la següent pregunta era si vostè
em podria explicar, dins els pressuposts del 2007, la partida és
de 535 euros, que es preveu per a la dotació de nou personal
per atendre l’increment de places i que es produirà evidentment
en aquests pressuposts que vostè properament ens presentarà,
si el podria desglossar, però era el total, no era només el mòdul
aquest.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, a mi em sembla, Sra. Salom, més que res perquè
quedi aclarit, que ara ja passam a l’altre bloc de preguntes o ho
feim en un bloc conjunt? Si anam bé de temps...idò, Sra.
Consellera, així com...
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Consellera. No sé si me l’ha duita escrita com
vostè i jo vàrem quedar, la documentació dels desglossament
pressupostari per tenir la documentació adient, idò si me l’ha
duita, jo li agrairé moltíssim i tots els diputats també. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, per tancar
un poc el debat d’aquestes preguntes.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, sí el que havia
duit escrit era aquesta quantitat, però en tot cas el que podríem
fer és el desglossament de la partida econòmica a la qual
correspon, amb els pressuposts de l’any 2007, per tenir la
informació completa, si pareix bé.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, realment el
concepte dels 535.000 euros fa referència al mòdul terapèutic,
o sigui, l’import global anirà destinat a aquest nou servei que
es donarà a través de la Fundació Estel. Sí que tenc un
desglossament d’aquests 538.000 euros, en concepte de
nòmines n’hi ha 408.875 i la resta, els 130.021, són en
concepte de seguretat social. També hem fet un càlcul de
l’import econòmic que això suposa de despesa durant aquests
dos mesos que queden de l’any 2006 per a aquests 14
professionals, i hem de dir que signifiquen uns 84.100 euros,
en temes de personal, però aquí hi hauríem d’afegir també els
serveis complementaris de menjador, neteja, etc i que
suposarien en total aquests dos mesos uns 140.000 euros per
posar en marxa aquest centre terapèutic.
Jo responia que aquesta previsió econòmica nosaltres la
tenim pressupostada per a l’any 2007, la quantitat grossa, la de
538.000 euros, l’única informació de què no dispòs en aquest
moment, ara aquí físicament, és el número de la partida
econòmica, però sempre i habitualment és a través d’una
partida 48.000 que es fa a través de transferència de la
Conselleria de Presidència a la Fundació Estel.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, Sra. Diputada.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Em pareix molt bé, Sra. Consellera. Aleshores vostè i jo,
sempre ha tengut amb mi un bon tarannà, quedam per a la
propera setmana en el Parlament i vostè em dugui el gruix dels
pressuposts dels 538.000 euros del mòdul desglossat dins la
partida que vostè ha dit 48.000, no? Idò, jo li agrairé.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sra. Consellera, queda aclarit.
Idò així, em sembla que ja hem exhaurit les preguntes i res
més. Voldria agrair a tothom la presència i a la vegada donar
les gràcies a la Sra. Consellera.
Moltes gràcies.
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