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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 3353/09, solAlicitada per cinc
diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, per tal
d'informar sobre l'informe del Defensor del Poble de la
protecció de menors.

Si no hi ha cap substitució, passarem a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, consistent en l’escrit RGE núm. 3353/09,
presentat per cinc diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAliciten la compareixença urgent de la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per tal
d’informar sobre l’informe del defensor del poble sobre
protecció de menors.

Hi assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, que ve
acompanyada del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de
Secretaria.

Té la paraula la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Sra. Santiago, per tal d’informar sobre el tema
objecte de la compareixença.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots i a totes. Avui
som aquí per explicar els resultats de l’informe del defensor del
poble. L’objecte d’aquest estudi eren els centres de menors amb
trastorns de conducta i en situació de dificultat social.

Com vostès ja saben, a les Illes Balears, el que es podrien
considerar menors en situació de dificultats socials, les
competències en temes de protecció les tenen els consells
insulars, i el tema de la reforma i l’aplicació de mesures
judicials, les té el Govern de les Illes Balears.

Els centres de protecció de menors per a menors amb
dificultats socials no varen ser objecte de l’estudi del defensor
del poble, igual que tampoc no ho varen ser els de reforma, vull
dir que l’objecte d’aquest estudi varen ser bàsicament els
centres de menors amb trastorns de conducta. Es va fer un
estudi a 27 centres visitats dels 58 que hi ha al conjunt de
l’Estat, i no se’n va efectuar cap a les Illes Balears perquè
d’aquestes característiques no n’hi ha. Per tant, dels 58 que hi
ha a la nostra comunitat autònoma, en varen visitar 27, no, a la
nostra comunitat autònoma, perdonin, a l’Estat, en varen visitar
27.

L’estudi es va realitzar mitjançant una enquesta i després
mitjançant inspecció i supervisió per part de tècnics de l’oficina
del defensor del poble. I es va fer un estudi des de l’ingrés del
menor fins que se’n produeix l’alta, estudiant els diferents
moments de l’estada del menor al centre, els temes de
permanència, d’escolarització, com s’aplica, temes de
farmacologia, quins tipus de relacions s’estableixen amb la

família i com s’actua amb intervencions de crisi, tenint en
compte que aquests centres són per a menors amb trastorns de
conducta.

El perfil dels centres. El 80% d’aquests centres estan
construïts a partir de l’any 2000, a partir de l’any 2000, a nivell
de l’Estat no hi havia aquests centres, 55 dels 58 que hi ha són
centres gestionats per 41 entitats, per tant són centres concertats,
no són de caràcter públic, de caràcter públic n’hi ha tres al
conjunt de l’Estat. Aquestes places concertades costen a
l’administració pública 3.810 euros cada mes per nin. Hi ha una
ràtio de professionals -quan es parla de professionals es parla de
l’equip tècnic i educadors directes- d’1,01 per menor; la
titulació que es demana als educadors és una titulació
universitària, a part dels psicòlegs i els psiquiatres, als
educadors els obliguen a tenir titulació universitària, i
normalment els nins i les nines que entren en aquest centre
vénen per via de tutela o de reforma, no hi ha accés per via
familiar, i després tal vegada entendrem el motiu d’això quan
expliqui altres consideracions.

Quant a l’ingrés, el que el defensor del poble manifesta al
seu estudi, i també és preocupant, és la manca de protocol, vull
dir que no hi ha en el conjunt de l’Estat un protocol, o les
comunitats autònomes no estableixen o no tenen establert un
protocol de com ha d’ingressar aquest menor al centre. Per
exemple, assenyala que hi ha un percentatge molt important
d’aquests centres que no fan tràmit d’audiència al menor, és a
dir que al menor no se li explica a quin tipus de centre va, a
molts, tampoc, no se’ls demana el consentiment, tot i que
després ell reflexiona i diu que el menor no ha de donar el
consentiment però sí ha de ser informat. No hi ha audiència, no
hi ha consentiment de menor.

Algun centre o alguna comunitat autònoma sí que demana
autorització judicial, altres no en demanen i en un tant per cent
dels centres és obligatori ser derivat amb un informe psiquiàtric
i en altres no, accepten menors sense informe psiquiàtric.

En el cas de la nostra comunitat, com els deia, on no tenim
centres terapèutics d’aquestes característiques, es tenen
concertades determinades places amb determinats centres. A dia
d’avui podem informar que dels centres terapèutics que hi ha al
conjunt de l’Estat, hi ha set menors de la nostra comunitat
autònoma a l’institut pedagògic Dulce Nombre de María, un a
la clínica Es Seranil, un a Font Fregona, i un al centre de La
Sallera.

Tots aquests menors corresponen al Consell Insular de
Mallorca, que els té tutelats, es necessita un centre terapèutic i
són derivats cap allà. A Eivissa i a Menorca, en data d’avui no
hi ha cap menor desplaçat, però efectivament n’hi ha haguts i
normalment Eivissa deriva al centre El Seranil. I el Consell de
Menorca només ha tengut un cas i no és significatiu el centre on
aquest menor ha anat.
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Els puc dir que l’ingrés que es fa en aquests centres és a
través d’un concert i que tant el Consell de Mallorca, com el
d’Eivissa com el de Menorca sí que requereixen un informe
psiquiàtric, d’un psiquiatre infantil per poder derivar aquests
menors, per tant en aquest cas els puc dir que sí hi ha un
informe psiquiàtric. No demanen autorització judicial perquè
s’entén que el menor està tutelat i, per tant l’administració
pública té competència per poder-ho fer. Es fa l’audiència al
menor, en tot cas, és a dir se l’informa que anirà a un centre
d’aquestes característiques, però no es demana el seu
consentiment, i s’informa el fiscal de menors que hi haurà un
trasllat del menor de la comunitat nostra a una altra comunitat
i a un determinat centre terapèutic. L’informe del psiquiatre
sempre ve acompanyat d’un informe del treballador social i
d’un informe del psicòleg que després passa per una comissió,
de la qual formen part altres tècnics que valoren i validen tota
aquesta informació.

A partir d’aquí, com a comunitat autònoma, no tenen ja
altres criteris establerts, perquè depenent del centre on derivem
el menor pot ser una cosa o en pot ser una altra.

La permanència, quant de temps està un menor d’aquestes
característiques a un centre? No hi ha cap criteri, no es diu si un
menor hi ha d’estar un mínim de sis mesos i un màxim de dos
anys, depèn de l’evolució del menor, i el que sí s’ha pogut
comprovar o almenys és el que assenyala el defensor del poble
és que no s’han produït altres hospitalàries perquè el menor no
estigués en bones condicions per donar-li una alta hospitalària,
sinó que ha estat perquè ja ha complert els 18 anys o perquè
s’ha derivat a un altre centre de tutela. Això ens passa sobretot
a la nostra comunitat, on de vegades es produeix una millora en
el centre terapèutic on està derivat aquest menor, i aquest menor
no s’incorpora a la família, sinó a un dels nostres centres,
depenent de l’edat.

El defensor del poble assenyala com un dels criteris
d’aquesta dificultat de no poder establir límits, si el mínim són
sis mesos i el màxim dos anys, és la manca de recursos
intermedis entre el que podria ser un centre terapèutic i una
devolució a la família, i assenyala, per exemple, la necessitat
d’unitats de centres de dia o d’unitats psiquiàtriques que no
només fossin per als aguts.

Quant a l’escolarització, tots aquests menors de setze anys
que estiguin en aquests centres terapèutics, reben
l’escolarització adequada a través de les aules concertades que
tenen els mateixos centres amb les conselleries d’Educació de
cadascuna de les comunitats autònomes. En aquest cas, quan un
menor nostre es desplaça, també es desplaça l’expedient
acadèmic a la comunitat autònoma corresponent, amb la
condició, normalment, que si el menor retorna en edat escolar,
tengui garantida la plaça d’origen.

El tractament farmacològic és un dels temes que també es
tracta, i ara els el resumesc, però el que preocupa sobretot al
defensor del poble tal vegada és el que ell considera un abús del
tractament farmacològic, especialment quan es produeix una
situació de crisi del menor, que el menor pugui tenir un brot o
un desequilibri emocional, la utilització de vegades abusiva,
segons ell, del que podria ser un tractament farmacològic, i li
preocupà també especialment que el menor no és informat de la
farmacologia que li apliquen, és a dir, no se li explica que li

aplicaren una farmacologia antipsicòtica o medicines d’un tipus
ni les conseqüències que pot tenir i els efectes secundaris.

Un altre dels temes que assenyala l’informe, com veuen
vostès és un informe molt extens, de més de 500 pàgines, és la
relació amb la família. Li preocupa també al defensor del menor
la restricció de les visites familiars, que en alguns centres hi ha
unes restriccions que ell considera també molt abusives, i en
altres són molt facilitadores, sobretot que no hi hagi un criteri és
el que a ell li preocupa, i que només en un 50% de tots aquests
centres estudiats, dels 27, hi ha intervenció familiar, és a dir
només es fa una intervenció amb el menor, però no amb la
família.

Una de les queixes que també presenta el defensor del menor
és que no s’hi pugui incorporar el menor per via familiar, sinó
que sempre s’hi hagi d’incorporar per una via de tutela o una via
de reforma. Personalment crec que aquesta situació es produeix
no perquè hi hagi una restricció per part dels centres, sinó que
efectivament 3.810 euros mensuals són de difícil pagament per
qualsevol família, i el que fan les famílies si el menor està en
reforma i, per tant, és l’administració la que deriva, però si és un
nin en un cas de dificultat social, amb trastorn de conducta, que
no té mesures judicials, l’habitual és que els pares cedeixin la
guarda a l’administració pública, en el cas de la nostra
comunitat autònoma als consells, perquè sigui l’administració
pública la que, tenint la guarda, faci el pagament d’aquests
3.810 euros, i això passa perquè, efectivament, dels 58 centres,
només tres són públics. Si aquest fos un servei públic, els pares
no haurien de renunciar a la guarda, perquè hi podrien tenir un
accés per una altra via, per via de salut mental o per via de
serveis socials, i no s’hauria de renunciar al dret de tenir la
guarda i custòdia del teu fill perquè efectivament tenguis un
menor amb dificultats de trastorns mentals. Si els centres són
públics i l’administració està concertada i els preus són 3.810
euros, sense saber si es trac ta de tres mesos o de tres anys, és
difícil que una família ho pugui pagar.

Un altre dels temes que també estudia el defensor del menor
és el que ell anomena intervenció en crisi. Hem de tenir en
compte que aquests menors, normalment són menors amb
trastorns mentals, però sempre van acompanyats d’agressivitat
o de violència, i bàsicament el motiu de la derivació és aquesta
violència i aquesta agressivitat, perquè si el trastorn mental no
va acompanyat d’aquesta violència, hi ha altres espais de
contenció que no són aquests tipus de centres. Ell parla que a la
gran majoria de centres es realitzen contencions físiques i que
a un 75% d’aquests se subministra a la vegada tractament
farmacològics en casos de greu alteració. I que aquesta
intervenció farmacològica, aquest subministrament de
tractament farmacològic no va acompanyat d’un protocol, sinó
que és una decisió que pren a un moment determinat un
educador, potser, sense presència fins i tot d’un metge.
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També diu que, tot i que entén que hi ha d’haver contenció
física a un moment determinat per una agitació greu, mai no
s’hauria d’utilitzar com una sanció, i que hi ha determinats
centres on en ocasions la contenció física o les aules o sales
d’aïllament s’utilitzen també com a sanció.

Sempre valora que creu, per la supervisió que ha fet i les
observacions que ha fet als centres, que hi ha una utilització
desproporcionada de la contenció física i sobretot el que ells
denominen sales d’agitació, sales de reflexió o de baixa
estimulació. En qualsevol cas, aquestes sales d’agitació, etc.,
sempre suposen un aïllament físic del menor. I diu que algunes
d’aquestes sales d’aïllament es poden considerar adequades al
que podria ser una sala de “tiempo fuera”, com diríem en termes
pedagògics, però que altres no tenen pràcticament ni estimulació
sensorial o estimulació d’altre tipus, perquè estan recobertes de
goma, no tenen finestres, la qual cosa -diu- provoca un gran
rebuig i un gran nivell d’ansietat als menors.

Davant tota aquesta situació, els he de dir que en cap
moment ell no es refereix a un centre en concret, n’ha estudiat
27 dels 58, però l’informe que ens ha derivat a les comunitats
autònomes no especifica quin pot ser el centre on s'utilitzi més
farmacologia o on s’utilitzi més contenció física, sinó que
sempre ens parla de percentatges. És veritat que la premsa, a
través dels testimonis de persones que varen passar per
determinats centres, sí que han sorgit alguns noms, però a
l’informe del menor, efectivament no en surten.

Finalment, fa 57 recomanacions, de les quals pens que he fet
un resum de les que es consideren més adequades o més
importants.

Primer, suggereix un marc jurídic general sobre els menors
amb trastorns de conducta, per tant demana una regulació
d’aquesta situació.

Demana un protocol, si no pot ser de caràcter estatal,
almenys que sigui un protocol de cada comunitat autònoma on
s’estableixi quines són les formes d’accés del menor a aquests
centres.

Demana diversificació de l’oferta, és a dir que no només
siguin centres terapèutics de caràcter residencial temporal, com
són aquests, sinó que també hi hagi aules o unitats d’atenció
mental i també centres d’estades diürnes.

Demana també, com una recomanació, que es revisin les
especialitats de psicologia clínica i de psiquiatria per incorporar-
les com a àrees de capacitació preferent de la psiquiatria de la
infància i de l’adolescència, és a dir, que hi hagi una
especialització en infància i adolescència ben regulada. Que es
faciliti l’accés a aquests serveis, encara que els menors no
estiguin tutelats o en via de reforma, que es possibiliti a les
famílies accedir-hi sense haver de renunciar a la guarda del
menor. Recomana de forma bastant important que hi hagi
sempre una autorització judicial especialment en els casos que
suposi una restricció dels drets dels menors. 

Que s’informi sempre el fiscal de menors, a la nostra
comunitat autònoma, com els he dit, sempre se l’informe del
trasllat de menors d’una altra comunitat autònoma i del canvi de
centre, però hi ha comunitats autònomes que no informen el
menor; que hi hagi un sistema de queixes que pugui estar a
l’abast del professional i a l’abast dels menors i que aquestes
queixes siguin derivades a l’Administració pública competent
en protecció de menors; que en el cas de l’escolarització dels
menors de 16 anys hi hagi una màxima flexibilitat del
currículum escolar perquè també s’ha detectat que a vegades és
massa homogeni el currículum escolar que s’aplica a aquests
menors que de per si ja tenen dificultat d’adaptació escolar,
normalment dins la seva història personal hi ha hagut molt de
rebuig escolar a diferents centres i per tant, demana màxima
flexibilitat curricular; que no es demani, entén que no s’ha de
demanar el consentiment del menor, però sí que s’ha d’informar
sempre el menor que, efectivament, es traslladarà a un centre de
determinades característiques i quines condicions tendrà el
centre. De la mateixa manera, també solAlicita que sempre
s’informi el menor del consum i de les conseqüències dels
fàrmacs que utilitza. Tengui en compte que l’edat en aquests
centres és d’entre 12 i 18 anys i l’edat mitjana ell parla que és
normalment entre 14 i 16, però són centres de 12 a 18 anys.

Que hi hagi una clara limitació de l’estada a les sales
d’aïllament, que cada comunitat autònoma les caracteritza amb
un nom diferent, i que sols s’utilitzin per situacions de contenció
i mai de caràcter sancionador. Que si no és possible, i diu com
a... que hi hagi un mínim del que han de ser aquests centres
terapèutics, sí que vagi cada comunitat autònoma, que és la
competent, a poder establir quines són les condicions del que
són serveis socials i serveis per a menors. Que hi hagi una
formació professional permanent per part de tots els
professionals que fan feina a aquests centres perquè, tot i que
efectivament hi ha una titulació universitària, la formació
permanent no està garantida i depèn més de voluntat política. 

Aquestes bàsicament serien les característiques, molt en
resum, del que és aquest centre de protecció de menors.
Efectivament, en la nostra comunitat autònoma recomana la
construcció d’un centre terapèutic, vull dir, no fa una
recomanació directa, però sí que recull la petició dels consells.

En aquest sentit, els vull informar que efectivament al pacte
de govern ja es va recollir, quan es va signar aquest pacte de
govern, la construcció d’un centre terapèutic d’aquestes
característiques perquè tenim en aquest moment em sembla que
hi havia uns 14 nins desplaçats, però hem arribat a tenir 22 nins
a la nostra comunitat autònoma desplaçats a diferents centres
terapèutics d’altres comunitats autònomes. D’aquests,
efectivament la majoria són de tutela i en aquest cas tutela i
guarda i a més a més algun de reforma, però si ja als pares els
obligam o, no és una obligació, però es veuen obligats en tot cas
a renunciar a la guarda i custòdia del fill per poder dur-lo a un
centre terapèutic pel cost econòmic, en aquest cas també és més
greu perquè no garantim als menors i als pares la condició que
es puguin veure de manera assídua o com en tenguin dret, no?,
perquè a vegades, a un nin tutelat, la família pot tenir dret a
veure’l una vegada a la setmana i en aquest cas no es garanteix.
Si és una situació de guarda no hi ha limitacions perquè el pare
o la mare puguin veure el menor i efectivament si el nin està
desplaçat a Tarragona o a Andalusia, que són els llocs on més
es desplacen des de la nostra comunitat autònoma, les dificultats
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del contacte familiar són molt importants i a més a més no es
pot fer una feina amb la família. Per tant, aquesta necessitat ja
la vàrem detectar, es va firmar al pacte actual de govern. 

Els he de dir que ja tenim elegit el solar on farem aquest
centre terapèutic, serà devora la finca coneguda com d’Es
Pinaret, que és on hi ha també en aquest moment el centre de
reforma. En aquest moment ja s’ha negociat el preu amb el
propietari d’aquesta finca. Tot i que estigui devora el centre
d’Es Pinaret tendrà un accés prou diferenciat per poder-hi
accedir de manera diferent i serà de caràcter públic,. Per tant
podrem garantir que la família no hagi de cedir la guarda i
custòdia del menor en el cas d’una família que efectivament
siguin uns pares protectors i siguin pares amb competències
adequades, no hauran de cedir la guarda i custòdia i s’hi podrà
accedir per altres vies.

Serà un centre residencial de caràcter temporal perquè
aquests centres tot i que siguin residencials no tenen la voluntat
de substituir la llar, sinó simplement passar-hi un temps
terapèutic que pot ser d’un any, any i mig, vuit mesos depenent
de la situació del menor. Seran menors entre 12 i 18 anys. És a
partir dels 12 anys quan s’han començat a detectar els
problemes de conducta acompanyats d’agressió i de violència.
Bàsicament serà per trastorns greus de personalitat, trastorns
psicòtics i trastorns greus de dèficit d’atenció i de
comportament pertorbador.

No seran els usuaris d’aquest servei menors amb retard
mental, perquè efectivament és una altra xarxa l’encarregada
d’aquests menors, ni trastorn per abús de substàncies. Vull dir
que si és un nin que, exclusivament té consum de substàncies,
de drogues, de substàncies tòxiques també tenim una xarxa prou
diferenciada.

L’equip que composarà això serà un equip directiu que serà
un director i un subdirector, un equip tècnic integrat per
psicòleg, pedagog i treballador social, hi haurà terapeutes
ocupacionals, educadors en formació de tractaments terapèutics,
una metgessa, personal d’infermeria i personal docent. En
aquest centre o a aquest servei es realitzarà tractament
terapèutic, formació educativa, tallers ocupacionals, granja, hort
i zona esportiva i seran entre 20 i 25 places, del que seria el
centre residencial.

Aquesta és una necessitat que hem de poder resoldre aquesta
legislatura i que, efectivament, el nostre compromís des de la
Conselleria d’Afers Socials que és l’encarregada per part del
Govern de fer aquest centre, però també la de Salut i la
d’Educació que hi estan implicades, és atendre molt les
recomanacions que ha presentat el Defensor del Poble per
intentar garantir que els menors que acudeixin a aquest centre
tenguin totes les condicions mínimes necessàries per a un procés
positiu i adequat. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 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
la suspensió o si podem continuar. 

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions per
part del Grup Parlamentari Socialista intervé la Sra. Cristina
Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats,
senyores diputades, moltes gràcies, Sra. Consellera, per la seva
compareixença a aquesta comissió que precisament va solAlicitar
el Grup Socialista amb motiu de fer-se públic l’informe del
Defensor del Poble que vostè tan bé ha resumit i sobre un
informe sobre aquests centres de protecció de menors amb
trastorn de conducta i amb situacions de dificultat social, com
posa al títol.

No parlam per tant -en som conscients- de menors que
tenguin mesures judicials perquè han comès delictes, és a dir,
menors de centres de reforma, que és la competència del Govern
de les Illes Balears, sinó d’aquests centres terapèutics per a
menors, però també amb diferents perfils, és a dir, aquells que
tenen trastorns de conducta per diferents raons, en alguns són
psiquiàtriques o a causa d’addiccions amb diferents graus de
conflictivitat i d’agressivitat. 

Sabem que en el nostre cas i segons la distribució de
competències recollides al títol II de la Llei 17/2006, de 13 de
novembre, integral de l’atenció del drets de la infància i de
l’adolescència de les Illes Balears, els menors amb aquesta
situació són competència dels consells insulars, però vam
considerar que seria bo demanar la compareixença de la
consellera d’Afers Socials al Parlament perquè aquest informe
va crear el que podríem qualificar com alarma social i també
alarmes a les administracions que tenien centres d’aquestes
característiques o, com és la nostra, alAlots que també estaven en
aquesta situació, perquè les conclusions d’aquest informe
parlaven en certa manera del mal funcionament dels centres
estudiats i fins i tot més que protegir, es donaven casos de males
pràctiques i de maltractaments que podrien ser maltractaments
físics i psíquics que l’informe denomina conductes inadequades
per part dels educadors. Tot açò era molt greu i més greu encara
va ser l’ona expansiva que va provocar l’informe en els mitjans
de comunicació. Es va parlar -com ha comentat vostè- de
càstigs, de caminades de tres i quatre hores sense sabates,
d’incomunicació durant dies, d’alAlots fermats a les cadires
afartats de fàrmacs, etc. Tot això va fer que la Fiscalia General
obrís diligències processals.

També som conscients que l’alarma social pot ser s’ha
magnificat, per això convé que s’aclareixi per comunitats
autònomes, que s’hagi magnificat a través dels mitjans de
comunicació i no només per culpa dels mitjans, sinó per la
manera en què es va fer públic aquest informe. Hi ha hagut
crítiques, com sabem. La primera és que aquest informe es basa
en unes inspeccions que es varen fer als centres els anys 2006
i 2007, és a dir, que hi ha hagut dos anys que, si el defensor del
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poble era conscient que es produïen aquestes situacions, sembla
que ho hauria d’haver denunciat amb temps per poder aplicar
les mesures correctores. Després també en molts casos hi ha
hagut els mateixos educadors o els gestors dels centres que
també han elevat algunes queixes. 

Una altra raó per demanar aquesta compareixença o donar
en part competència a la seva conselleria era perquè -vostè
també ho ha comentat en algun moment- s’han de coordinar
diverses seccions de l’Administració, no només és qüestió
d’Afers Socials, aquesta part està efectivament transferida als
consells insulars, sinó que també hi ha una part important a
coordinar amb altres departaments com és el d’Educació o
també el de Salut, que són competències del Govern de les Illes
Balears, de l’Administració autonòmica. 

Per altra banda, l’informe del Defensor del Poble explicava
la situació en diverses comunitats, que és molt canviant i molt
diferent, i també la de les Illes Balears -com vostè ha explicat-
on deia que no hi havia cap centre d’aquestes característiques,
però sí n’hi ha 12 en aquest moment, en el moment de publicar
o de fer l’informe n’hi havia 12 que estan en centres de la
península, per tant, hi ha alAlots de les Illes Balears afectats per
aquesta situació.

També per una altra qüestió important, vostè n’ha fet
menció, que és la manera de gestionar aquests centres. En
general l’Administració ha delegat la seva competència pública
en una gestió privada perquè un bon nombre d’aquests són
concertats, en general perquè surt més econòmic. Per tant, a
vegades surt més econòmic pot ser perquè s’escatima en
personal o perquè aquest té condicions laborals molt poc
favorables per als treballadors. Alguns diaris que han explicat
també aquests dies l’informe, quan s’han fet ressò de l’informe
parlen de sous mensuals de 800 euros dels educadors dels
centres.

Un altre problema és el causat per les diferents situacions en
què entren aquests alAlots i aquestes alAlotes que en un mateix
lloc poden conviure aquests joves amb trastorns psicològics,
joves amb trastorns de conducta, alguns de famílies
convencionals, altres de famílies desestructurades que no han
rebut mai cap atenció, etc., cosa que provoca també que s’hagi
de replantejar si aquests centres han de ser només un tipus de
centres o si han de ser més especialitzats. 

Per tant, és un tema molt complex i per això crèiem que era
important que es tractés aquí, igual que també el Defensor del
Poble va fer una compareixença a una comissió mixta Senat i
Congrés i sobretot per conèixer també de primera mà quina era
la situació dels nostres menors amb aquesta problemàtica,
menors que com vostè també ha dit els pares n’han renunciat
temporalment la seva guarda o la seva potestat perquè no poden
exercir-la i per tant, aquesta recau en l’Administració, es pot
qüestionar si front aquest tema tan delicat, l’Administració pot
relegar a la vegada les seves responsabilitats en una empresa
privada. 

També voldríem saber quines són les propostes de futur,
sobretot perquè no sembla que aquests trastorns de conducta
vagin a menys, sinó que és probable que en el futur vagi cada
vegada a més. En definitiva, també perquè pensàvem que és un
tema de suficient importància perquè hi hagi -com he dit- uns
criteris comuns a totes les illes balears, a les quatre illes balears
i aquests protocols que deia d’actuació comuns per a les quatre
illes. 

És per tot això que li demanàvem la seva opinió sobre
aquesta necessitat de coordinar i de fer uns criteris comuns que
sí, que ha de ser el paper -consideram- de la conselleria del
Govern de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Mixt, no...
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per aquesta exposició i per posar-nos al dia en un
tema realment important, malgrat el nombre reduït de persones
a les quals afecta, són realment uns drames humans i unes
situacions difícils que ens acaren amb els dèficits que tenim de
resposta a aquestes situacions. Crec que al Parlament de les Illes
Balears és bo que de tant en tant, que a vegades volem millorar
en qüestions adjectives, també interessants també com sempre,
i que tot el pugui aportar de benestar és important, però recordar
de tant en tant quines són les situacions que viuen algunes
famílies que han tengut aquesta situació i que l’han haguda
d’afrontar, realment és important dedicar-hi el nostre temps i la
nostra reflexió. 

Per tant, a partir d’aquí vull felicitar la iniciativa, l’excusa o
el motiu creim que ha estat aquest com hagués pogut ser un
altre. El tema del Defensor del Poble ha posat damunt la taula
aquestes cadències, certament el dictamen del Defensor del
Poble no es... destaquen precisament per defenses ni per
reflexions a favor de l’exercici autonòmic de les competències,
però en aquest cas apunta certament un tema humà de primer
ordre i, com a mínim, ens ha permès aprofundir-hi.

És cert que hi ha hagut aquesta alarma social, més en els
llocs més directament afectats, però també aprofitam per
comentar -no sé si n’ha fet alguna referència- si coneix algun
dels casos d’illencs que hagin estat afectats per aquests mal
funcionaments o fins a quin punt, vostè no s’ha pronunciat gaire
per la polèmica mediàtica que s’ha suscitat entorn a males
pràctiques en aquests centres i si hi ha hagut alguna intervenció,
evidentment guardant la intimitat i les dades privades que
calgui, però que pugui haver afectat illencs i si aquí hi ha alguna
mena de control o de seguiment per part de les institucions
illenques una vegada es produeix el desplaçament d’aquests
menors.
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Bé, no hi ha dubte que el tema és complex, és difícil, quan
un es troba en una situació d’aquestes característiques que a les
Illes Balears és especialment traumàtic, vostè ho ha apuntat,
desplaçament, allò que comporta la insularitat. Fins i tot un
centre propi a Palma, el que representa de dificultat per a les
illes menors, no ho acabarà de resoldre, però en aquest moment,
és que tot se suma. Hem d’afegir a això que els centres siguin
privats i que calgui cedir la guarda amb el que representa de dret
a la pàtria potestat, els drets del mateix exercici de (...) familiar
que senzillament és per un sistema que s’ha arbitrat per un
estalvi, suposat, econòmic. És realment una cosa per la qual val
la pena treballar per canviar-la, més quan s’ha apuntat, jo també
aquesta informació periodística... que la majoria, molts dels
treballadors són "mileuristes" i en canvi el cost s’apropa als
4.000 euros per usuari. Dius, bé, aquí hi ha qualque cosa
realment, però hi ha molt de cost rere cada usuari que segur que
hi és, però també sembla que hi ha una desproporció, sembla
que s’hauria de poder avaluar perquè si no, hi ha alguna cosa
que no consona. 

Per tant, nosaltres l’animam a dur a terme aquest projecte,
el màxim..., jo diria respecte pel repartiment competencial, en
aquest cas són les tasques, com s’ha apuntat, dels consells. És
important donar suport al Consell de Mallorca en aquesta tasca,
però també i en la mesura del possible maldament l’univers de
persones afectades sigui menor, s’ha de trobar alguna fórmula
per atendre Menorca, Eivissa -supòs que Formentera deu ser
encara més complex- però s’ha de fer l’esforç que es pugui
perquè per ventura, com apuntava el defensor, vostè ens
recordava que no tot sigui d’internaments sinó que hi hagi
actuacions que permetin centres de dia, que permetin algunes
altres fórmules traient profit d’instalAlacions ja existents perquè
si no realment quan un ha de prendre la decisió -es parlava de
dotze, de catorze, de la vintena que ha arribar a haver-hi
d’alAlots desplaçats- però mai no sabràs fins a quin punt els
mateixos serveis socials desviarien, recomanarien alguna
intervenció d’aquest ordre i no ho fan perquè decidir que se
separa una família i que se li lleva la guarda és mols radical,
realment la decisió és tremenda. Per tant, crec que l’hem de fer
amb una reflexió. Nosaltres sí que la tenim, a aquesta
sensibilitat per la insularitat, per la pluriinsularitat i aquesta s’ha
de tenir. Jo crec que és també l’argument de fons que hi havia
davant el repartiment competencial perquè siguin els consells
que exerceixin aquesta competència i si finalment com gairebé
tot és un problema de recursos hem de fer un esforç tots perquè
l’estat del benestar arribi i l’exerceixin els ajuntaments, els
consells i no també amb el motiu -anava a dir excusa i seria
injust- però de l’univers suficient a nivell d’Illes Balears també
acabem fent un desplaçament que no és el de la península, però
que ha de ser també molt dur el desplaçament entre illes en
aquest aspecte.

No hi ha dubte que tots els aspectes de benestar social, de
welfare state, de tota la reflexió d’aprofundiment ens torna a
dur, i és quasi ja massa recurrent, però no em queda més remei,
que és parlar del finançament perquè no podem afrontar amb la
mateixa empenta que altres comunitats si realment hem de
detreure d’altres bandes i també aquesta mateixa reflexió avui
amb aquest tema concret confii que ilAlumini, orienti i creï la
sensibilitat a totes les forces polítiques de les Illes Balears que
el que es fa no és un plantejament teatral de recursos sinó que
ens jugam coses realment importants, realment sensibles i si
creim en el benestar hem de creure en l’estat autonòmic i hem

de creure, per tant, en recursos per a aquestes tasques. Per tant,
l’animam a tirar-ho endavant i que aquesta reflexió addicional
que ha apuntat el defensor del poble i amb independència d’ella
el compromís que hi ha en el pacte es pugui dur a terme i que
sigui el més prest possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Saludar, en primer lugar, a la Sra. Consejera y a su acompañante
y decir, que como ya ha dicho, el pasado 17 de febrero en el
Senado hubo una reunión de la Comisión Mixta de relaciones
con el Defensor del Pueblo. En esta reunión fue presentado el
informe sobre centros de protección de menores con trastorno
de conducta y en situación de dificultad social, el Defensor del
Pueblo, Enrique Múgica, reclamó un amplio debate nacional así
como una mayor coordinación entre las administraciones
públicas. 

En numerosas ocasiones el Grupo Parlamentario Popular
hemos venido reclamando mayor atención a los temas
relacionados con menores. Todo eso hoy, en esta comisión, y
una vez más pedimos, a la vez que agradecemos la presencia de
la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, que
cualquier iniciativa dirigida a menores se haga con el consenso
de todos los grupos, por eso aprovecho también para felicitarla
por esta determinación urgente que se ha tomado. Nuestra
comunidad tiene cedidas todas las competencias y por lo tanto
hemos de ser extremadamente escrupulosos y vigilantes y
escuchar a los niños también, escucharlos con toda atención no
sólo para mejorar el trato hacia los menores sino porque éstos
tienen derechos reconocidos en nuestras leyes que a veces por
su condición de menores pues no se les atiende, dejándoles en
una situación de indefensión.

Según el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la falta de
una actuación planificada y coordinada de las administraciones
públicas a las que concierne la actuación de los menores, es la
que hace que se vulneren sus derechos con demasiada
frecuencia. La arbitrariedad puede llegar a una inseguridad
jurídica y, por lo tanto, a la indefensión de los menores. Todos
los grupos del Senado estuvieron de acuerdo en alabar la
valentía del Defensor del Pueblo. Sra. Consellera, es y creo que
debe ser el camino, tener en cuenta la opinión de todos en un
tema que a todos nos preocupa y nos preocupa mucho.

En un país como el nuestro, que presume de democracia, no
podemos consentir actitudes que pongan en duda el derecho de
las personas en general y, en particular, el de los niños. Sra.
Consellera, vuelvo a repetir una vez más y aunque tiempo habrá
para debatirlo más adelante en otra comisión, si usted lo tiene a
bien, que me preocupa el tema de los menores no acompañados
de Canarias, me preocupa. Le pido que nos informe del estado
en que se encuentran los jóvenes y de cómo están desarrollando
su estancia; también su opinión me interesa y qué porvenir les
espera cuando cumplan la mayoría de edad; naturalmente no me
refiero al porvenir, que cada persona tiene destinado, no somos
adivinos, me refiero a qué situación social se encontrarán
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cuando alcancen la mayoría de edad y no puedan estar en los
centros o con las familias senegalesas.

Aprovecho, si usted me lo permite, para pedirle que me
gustaría tener respuesta de la documentación que le he pedido
en este sentido.

Y también, Sra. Consellera, que quizás hoy tendrían que
estar presentes en esta cámara los consells insulares, sus
representantes que son quienes tienen las competencias de
protección en el ámbito de menores, hubiera sido bueno que
hubieran estado aquí esta tarde. Las administraciones tienen que
asumir el liderazgo que les corresponde como responsables de
los menores con trastornos de conducta; prestar atención al
cumplimiento de la normativa sobre menores yo creo que es
muy importante, porque si bien el éxito en las intervencions
pedagógicas en el tratamiento de los niños, tiene que ver con la
labor personal especializada que trabaja en las instituciones, y
que en la investigación llevada a cabo por el Defensor del
Pueblo revela que en muchos hay un elevado índice de
insatisfacción, hay que procurar que el personal esté motivado
también, y reconocerles que no hacen un trabajo fácil. Sería
muy injusto por parte nuestra y por parte de la sociedad si eso
no fuera reconocido así.

Romper una lanza en favor del personal profesional, que
guarda una conducta intachable, que tiene mucho que ver con
una vocación de servicio, a pesar de tener a veces una tarea muy
ingrata, muy ingrata y muy estresante. Por otro lado, donde la
excesiva burocracia, exigida por parte de las administraciones
públicas, suele tener consecuencias negativas en los menores.

Todos los grupos parlamentarios en el Senado, desde el
Grup Mixto, Izquierda Unida, Entesa Catalana de Progrés,
Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió, el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Socialista han alabado la
valentía, como antes he dicho, del Defensor del Pueblo, Don
Enrique Múgica, y desde el Grupo Popular de este Parlamento
también alabamos ésta y todas las iniciativas que sirvan para
denunciar irregularidades cometidas contra los derechos de los
menores. Y pedimos, una vez más, el consenso en todos los
temas relacionados con los niños.

Le repito, Sra. Consellera, la felicito por la celeridad con que
va a retomar el tema y sí que, una vez más pediría consenso en
este sentido, porque es muy importante. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. La Consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració pot contestar les preguntes i
observacions, per tant, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Gràcies per les intervencions als diferents
parlamentaris, més que tal vegada preguntes, en relació amb la
Sra. Pastor, sí, m’ha fet una pregunta en concret respecte del
menor no acompanyat, però la resta era més aportacions.

Sra. Rita, efectivament, tot i que les competències en tutela
en aquest moment són dels consells insulars, des de l’Oficina
del Dret del Menor sí que es fan visites periòdiques als centres
de tutela i als centres de reforma que té el Govern per veure les
condicions amb què es tracten els menors, des d’aquesta oficina
s’han fet més de denou visites des de juliol del 2007 als centres
de menors tutelats fins a 12 anys, i els centres de 14 a 18 anys
i també als centres de reforma, i no s’han detectat situacions
greus per part del defensor de l’Oficina, no s’hi han detectat
situacions greus, s’han apuntat millores de caràcter
arquitectònic, però en cap moment el que podria dir-se una
situació d’infracció, de totes maneres cal tenir en compte que no
tenim cap centre d’aquestes característiques que ha estudiat el
defensor del poble.

En relació amb la coordinació, efectivament en aquest futur
centre terapèutic hi ha d’intervenir Afers Socials, Salut i
Educació, hem de garantir l’escolarització del menor, si és
menor de 16 anys que no quedi interrompuda; Salut ha
d’intervenir sobretot en temes professional i seguiment mèdic;
i Afers Socials hi intervenim perquè és una substitució temporal
de la llar. Aquest centre està pactat, no amb tot el contingut
tècnic, però sí en les línies generals, amb els consells insulars.
És ver que hi podria haver, si fossin per un caràcter estrictament
competencial, de nins de tutela, haurien de ser dels consells
insulars, i també amb això responc al Sr. Alorda, però clar és
molt difícil mantenir un centre terapèutic per als nins tutelats,
un altre per reforma i un altre per nins que no siguin ni tutelats
ni de reforma, i a més a cada illa, diferenciant, perquè pel
nombre, sempre estam xerrant d’entre 12 i 20 nins, i difícilment
es podria mantenir un centre terapèutic a Menorca per a un nin
o per a dos. Per tant es va acordar que fos un centre de caràcter
interinsular, que hi poguessin accedir nins de reforma, nins de
tutela i nins que, sense ser de tutela o de reforma, hi poguessin
accedir les famílies per via de salut mental i fos de caràcter
interinsular.

Sens dubte hi haurà un protocol on, tant el servei de tutela de
menors del Consell Insular de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa,
hauran de derivar en aquests centres amb les mateixes
condicions, Reforma també, però com que Reforma està
centralitzada en el Govern no hi hauria aquest problema.

També per contestar el Sr. Alorda en aquest sentit de les
competències per aquest motiu, que hem de garantir, i és la
nostra voluntat, el tema del desplaçament dels pares, perquè
efectivament haurem resolt el tema de Mallorca, però quedarà
Menorca, Eivissa i Formentera per garantir no només les visites
a què tenen dret els pares i els menors, sinó també el dret al
tractament de la família en aquest procés terapèutic, per tant,
haurem de veure formes de subvencionar l’estada i el
desplaçament dels pares de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
que també es té en compte quan es parla del projecte funcional.
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També d’acord amb vostè, Sr. Alorda, que efectivament, i
tant com apuntava el defensor del poble, s’han de generar
serveis intermedis, no podem passar del que seria la família,
com a unitat de contenció d’aquest trastorn mental a un centre
terapèutic que suposa una intervenció 24 hores. En aquest sentit,
hi ha un pacte entre la Conselleria de Salut, la Conselleria
d’Educació i la Conselleria d’Afers Socials per iniciar de
moment a Mallorca dues unitats de salut mental per a menors de
16 anys per compatibilitzar (...) amb els centres escolars,
tendrien caràcter de centres d’estades diürnes on el menor
continuaria amb la seva escolarització però rebria un tractament
terapèutic i psicològic des de les 9 del matí fins a les 5 de
l’horabaixa, com una unitat escolar. I també seria amb caràcter
experimental. En aquest sentit, això està liderat més per la
Conselleria d’Educació perquè correspon més a menors que no
és necessari que se’n vagin de casa seva, es podrien traslladar i
només seria en temps d’escolaritat, però, efectivament,
treballam també conjuntament Salut i Afers Socials.

Crec que l’informe va crear una certa alarma social, va
preocupar sobretot els responsables polítics i les persones
afectades, però també hi va haver després una continuïtat
d’explicació de casos particulars que explicaven la seva
situació, i això possiblement va crear més alarma social.
Contestant a la pregunta del Sr. Alorda, de si en coneixem algun
cas, li podem dir que a la comunitat autònoma es va detectar un
cas d’una situació d’un menor que es va derivar a un centre
terapèutic no específic, no específic vol dir que no era específic
per a menors, sinó que acceptava qualsevol tipus d’edat, i a
causa de la supervisió que es va fer per part dels consells
insulars corresponents, en aquest cas el Consell de Mallorca, es
va detectar un tracte no adequat a aquest menor i es
immediatament es va derivar a un altre centre, i aquest centre va
quedar descartat per a derivacions posteriors. A part d’aquest,
no hem detectat cap altra situació de risc.

També li hem de dir que, efectivament, quins poden ser els
beneficis de 2.810, idò el benefici empresarial, amb 3.810 euros,
quasi 4.000, són 76.000 euros cada mes a un centre de vint
places, com podria ser el nostre, pens que pot ser de caràcter
públic que és el que en aquest moment es paga des de
l’administració pública a aquests centres concertats. Coincidesc
amb vostè que la qualitat del servei necessita recursos, si volem
pagar qualitat hem de pagar bons sous, com deia la Sra. Pastor,
hem de garantir una formació permanent i una adequada ràtio de
professionals les 24 hores. Per tant, necessitaríem aquesta
injecció de nous recursos econòmics i de nou finançament per
part de l’estat a aquesta comunitat autònoma.

En relació amb el que m’ha demanat la Sra. Pastor, nosaltres
tenim una llei, la 17 del 2006, de menors, que necessita un
desenvolupament de decrets i d’ordres, que en aquest sentit el
nostre compromís de pactar-la, sobretot amb els consells
insulars i amb representants polítics, perquè pensam que és una
forma democràtica d’actuar i que no tenim cap tipus de
problemes.

A vostè li preocupa -m’ha dit- el tema dels MENA, els nins
aquests que, sí, efectivament, esperem que arribin de les Illes
Canàries a la nostra comunitat autònoma, on estaran amb
famílies d’acollida. Li preocupa el futur d’aquests nins a partir
dels vuit anys, és el mateix futur que el d’un nin a un centre
residencial, un dels problemes que tenim en aquesta comunitat
autònoma és que quan un nin ha estat tutelat, als 18 anys, en
aquest moment, no hi ha responsabilitats de l’administració
pública. Nosaltres, en aquest sentit hem fet dues línies
d’actuació, bàsicament, una és ampliació dels pisos
d’emancipació, que els deim, per a nins de 18 anys, un propi
que teníem de 4 places l’hem passat a 8, ampliable a 12, i ara en
aquest moment estam negociant amb els sindicats la possibilitat
que els nins tutelats, independentment del seu origen, siguin de
Senegal, de Mali, de Sineu, de Palma o d’Eivissa, tenguin la
possibilitat d’entrar als consorcis i a les empreses públiques
d’una forma més flexible, perquè es faci un acompanyament
amb educadors durant dos anys per donar-los una certa
possibilitat que entre els 18 i els 20 anys adquireixin una certa
habilitat laboral, una certa emancipació econòmica; perquè,
efectivament, molts no tenen recursos, una xarxa social ni
familiar, i el que passa a la pràctica és que l’educador del centre
que ha fet de pare durant quatre anys continua fent de pare
voluntàriament a casa seva, i això l’administració pública
difícilment ho podria fer. Per tant, en aquest moment ampliam
la possibilitat de pisos d’emancipació i sobretot la facilitam
mitjançant uns ingressos econòmics a aquests menors una
vegada que tenen 18 anys, a través de la feina.

Una altra de les vies que miram és la possibilitat, i encara ho
tenim en estudi, n’hem de veure els costos i tal, que es pagui
una ajuda econòmica per a aquests menors que no tenguin cap
altre ingrés per facilitar-los l’emancipació, però ens preocupen
els nins del Senegal que puguin venir com els nins que no ho
siguin, perquè tots tenen la mateixa problemàtica quan tenen 18
anys, dels nins que estan tutelats, que no tenim una xarxa
estructurada i l’hem d’anar creant a poc a poc, perquè als 18
anys a aquests menors se’ls puguin acompanyat durant 2-3 anys,
amb una família fins que es puguin emancipar perquè tengui
una feina o puguin acabar uns estudis en el cas que algun d’ells
pugui tenir uns estudis.

La documentació que vostè m’ha demanat està encara en
vies de signatura, el que es va firmar va ser un protocol polític
d’intencions, però estam pendents que la comunitat autònoma
de Canàries ens remeti el conveni, que firmaríem, i quan firmem
jo no tendria cap problema en derivar-l’hi. Les condicions són
les que vostè crec que ja coneix, que és que ells ens pagaran 33
euros per mes, perdoni, per dia i nin que ens enviïn, i amb
aquesta ajuda econòmica nosaltres cobrirem les necessitats
econòmiques de la família a través d’un pagament mensual per
tenir el menor no acompanyat, i un educador que farà el
seguiment del colAlectiu o del grup d’aquests menors. En aquest
moment ja tenim 18 famílies valorades amb informes positius,
i estam pendents que efectivament Canàries ens remeti ja el
conveni o l’acord per poder-lo firmar.



426 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 30 / 12 de març del 2009 

 

D’acord amb vostè en la formació permanent, tal com recull
també l’informe del Defensor del Menor. Vull dir que no només
hem de garantir una titulació base sinó que efectivament la
formació permanent s’ha de continuar. Una de les formes per
evitar el que es diu aquesta cremada professional, contínua en
aquests casos, és la formació, que el personal tengui els
instruments tècnics per poder-se deslligar emocionalment de la
situació que viu a la seva feina i, a més a més, tengui també
instruments tècnics per poder intervenir de forma adequada, que
és el que el protegirà emocionalment, que és el que més crema
en aquests casos els professionals que fan feina directament amb
els menors.

No sé si he contestat en general a totes les qüestions o
preguntes. En qualsevol cas en el segon torn...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, en torn de contrarèplica... Té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, molt breument. Li agraesc molt els seus aclariments
també en aquest segon torn, i només volia dir que compartim la
seva decisió que el nou centre que ens ha anunciat sigui de
gestió pública, sobretot perquè això també, a part de garantir,
dóna també estabilitat als professionals, perquè per fer aquesta
funció que vostè deia, dels professionals, de fer de pares, que
acompanyen després durant anys aquests alAlots, és molt difícil
quan una persona està mal pagada, etc., que va canviant de
centre o de professió cada poc temps, vull dir que assegura més
aquest seguiment un funcionari, diguéssim, de l’Administració.

I també l’animam a aquest treball de fer els pisos aquests
d’emancipació, perquè efectivament és una qüestió que
preocupa, saber què passa després amb els alAlots en el moment
de complir la majoria d’edat, d’edat formal, que a vegades no és
la real, no només en aquests alAlots, també en d’altres més
normalitzats.

I res més, moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Pastor per un temps de 5 minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, me gustaría que me
aclarara una cosa con respecto a los MENA. Usted ha dicho 33
euros por día y niño; ¿por parte de la Administración?

(Intervenció inaudible)

En esta comunidad se recibían 78 euros por... ¿A qué se
debe esa diferencia de financiación? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, Sr. Rita, vull agrari-li el suport. Nosaltres apostam per
la gestió pública precisament perquè pensam que dóna
estabilitat professional i dóna qualitat; una de forma de donar
qualitat en el servei és l’estabilitat dels professionals, que passa
per la formació permanent i per sous dignes. I a més a més crec
que els 3.800 euros que ens aquests moments pagam des dels
consells insulars es poden donar unes garanties econòmiques,
amb aquesta quantia.

En contestació a la Sra. Pastor, efectivament es rebien, o es
reben en aquest moment, pels nins que encara estan acollits a
pisos residencials per part de l’Estat aquests 70 i busques
d’euros, però és que sempre ens ha passat el mateix: la
residència ens costa més que l’acolliment familiar. Un nin
acollit, un nin nascut a Mallorca tutelat i acollit a una família
cangur és més barat que un nin tutelat que està a una residència.
Nosaltres amb aquests 33 euros podem donar una ajuda
econòmica a les famílies de 450 euros mensuals, pagar un
educador social que faci el seguiment i tenir un fons econòmic
per a situacions d’urgència. Vull dir que és una garantia de
tutela d’aquests menors, perquè, la tutela, la continuarà tenint la
comunitat autònoma, però més econòmica per a l’Administració
i, a més, més integradora per al menor, perquè en lloc d’estar a
una residència estarà amb una família d’acollida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago, i del seu acompanyant,
i s’aixeca la sessió.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 30 / 12 de març del 2009 427

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


