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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença RGE núm. 15798/16, sol·licitada per
tres diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials
i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal
d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.
15798/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al Grup
Parlamentari Popular.

Assisteix la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera de
Serveis Socials i Cooperació, acompanyada de la Sra. Marta
Carrió i Palau, directora general de Menors i Família. 

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes a tots i a totes. Crec que és la tercera vegada
que en seu parlamentària parl del tema socioeducatiu, dels
nostres centres socioeducatius que estan en la nostra comunitat
autònoma i per tant, seré, diguem, resumida en l’exposició
inicial i més que res sotmetrem després a les preguntes que
vostès vulguin que tal vegada seran més d’interès que temes
que ja estan exposats als Diaris de sessions del Ple i d’aquesta
comissió.

Nosaltres quan vàrem assumir la responsabilitat de govern
ja teníem una preanàlisi feta de la situació dels centres
socioeducatius de la nostra comunitat autònoma perquè durant
la passada legislatura en què havíem estat a l’oposició havíem
fet tota una sèrie de recollida de dades en relació amb aquesta
situació. 

El que vàrem fer quan vàrem arribar a la conselleria va ser
confirmar una mica les sospites o les hipòtesi que teníem i...
vàrem diguem informar o reforçar aquesta informació en
diferents aspectes, un és el coneixement de les dades del dia a
dia, que te permet arribar a unes conclusions a vegades més
ajustades, comparar la situació de la nostra comunitat autònoma
en altres comunitats autònomes, parlar amb tots els
professionals dels centres i una anàlisi bibliogràfica.

De tot això, d’aquesta analítica i d’aquesta situació vàrem
treure una sèrie de conclusions, una era la saturació dels
centres, tenim els nostres centres socioeducatius absolutament
saturats, tenim un nombre limitat de places i, en canvi, tenim un
percentatge d’entre un 15 i un 20% de menors per damunt
d’aquestes places; necessitat de millorar totes les
infraestructures i cercar noves infraestructures per resoldre
aquesta saturació; necessitat de formació continuada dels

professionals que feien feina o que fan feina als centres; aclarir
les funcions de molts dels professionals que estan treballant als
centres; suport emocional a aquests professionals, i millora de
la seguretat.

Per tant, aquestes varen ser les conclusions a què vàrem
arribar després dels primers mesos d’estar... en aquesta
responsabilitat i ens posarem a començar a superar aquests
objectius. És cert que la mort del jove Oswaldo va precipitar i
accelerar que poguéssim millorar tota aquesta situació.

Els objectius varen ser bàsicament cinc: contractació de
personal, cercar solucions a aquesta sobresaturació, millorar les
infraestructures, fer un pla de formació i millorar el suport
emocional dels treballadors dels centres. 

En relació amb la contractació, els he de dir que des del 30
de juny de 2015, que va ser el moment en què nosaltres vàrem
assumir aquesta responsabilitat, o del juliol del 2015 hem
contractat 25 professionals més, 1 psicòleg més, 1 treballador
social més i després 12 educadors i si no estic... 10 tècnics
educatius i 1 auxiliar de clínica més. 

A més a més, hem modificat la relació de llocs de feina
perquè aquests professionals no haguessin de canviar cada sis
mesos, sinó que la seva contractació fos estable, la modificació
d’aquesta relació de llocs de feina va permetre que la
contractació fos de caràcter permanent; abans es feien
contractacions, no al nivell actual, però eren contractacions de
sis mesos i cada sis mesos canviaven. Això també era una
demanda del col·lectiu de professionals, que era estabilitzat
aquest tipus de contractació.

Vàrem contractar també o varem incorporar un coordinador
de centres, en aquest moment tenim tres centres, Es Pinaret, Es
Fusteret i Es Mussol, i necessitàvem un coordinador de centres
i a més a més un coordinador que facilités de vegades la feina
conjunta que fan tots els equips d’educadors de medi obert amb
els centres socioeducatius.

Hem ampliat l’atenció psiquiàtrica, d’una visita al mes hem
passat a dues visites al mes, cada quinze dies. Hem contractat
un psicòleg perquè pugui fer aquesta supervisió emocional als
professionals que voluntàriament hi vulguin assistir. Aquesta
figura ha estat utilitzada durant aquest any encara per pocs
professionals, però és una figura segurament a potenciar i
segurament a mesura que es conegui i que doni els resultats
esperats serà més utilitzada.

En temes d’infraestructura, com ja he dit diverses vegades,
vàrem fer... la necessitat de reforma del Gregal, el Gregal és la
llar on hi ha... on es duen els al·lots perquè estiguin en una
situació pràcticament d’incomunicació, estaven en una situació
realment molt dolenta, vàrem crear, vàrem dissenyar aquest
espai, hem licitat l’obra i ara creiem que en un mes i mig o dos
mesos tendrem ja un nou Gregal.

Ja hem licitat i ja hem adjudicat l’obra de construcció de la
primera fase de modificació del que és actualment funció
pública, confiam que a mitjans de l’any 2018 tendrem 32 places
més i tendrem ja també tot l’espai d’acollida i tot l’espai de
visites familiars adequat. Una segona fase que començarà a
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mitjans de 2018 i acabarà a finals de l’any 2019 farà que tot el
que avui es coneix com a la Direcció de funció pública i la
Direcció d’emergències sigui un únic centre socioeducatiu.
Això serà un total d’unes 34 places..., de 64 places més, a part
de noves instal·lacions administratives i de nous espais
educatius en forma d’aula per tot el conjunt dels infants.

Per intentar reduir aquesta sobresaturació o aquesta
saturació mentre esperam l’inici i l’acabament d’aquestes obres
al mes de... confiam que al final d’aquest mes, principi del mes
de març ja estiguem en disponibilitat de dos pisos perquè hi
vagin els menors que tenen mesures de convivència, això
buidarà sobretot Es Mussol i Es Fusteret i ens permetrà
recol·locar determinats nins que puguin anar... o joves que en
aquest moment estiguin al Pinaret cap al Fusteret i cap al
Mussol.

Vàrem sol·licitar col·laboració a l’Estat perquè a la nostra
comunitat autònoma hi ha una presó de dones que està en unes
condicions excel·lents i que està buida i vàrem demanar la
possibilitat de, com que són espais diferenciats, fer un conveni
de col·laboració perquè una part d’aquest espai el poguessin
utilitzar les nostres... les nines, algunes menors d’edat i altres
que no són menors d’edat amb tècnics i professionals dels
nostres centres socioeducatius. El fiscal ho veia adequat sempre
que fossin espais diferents, que no haguessin d’anar... que no
haguessin de conviure amb l’espai de dones adultes, que fos
amb els nostres tècnics i que les menors o les nines que estan
en els nostres centres hi poguessin anar de forma voluntària.

Al principi hi va haver molt bona relació amb la Delegació
de Govern d’aquí, però finalment l’Estat ens ha dit que no és
possible aquest tipus de col·laboració. Això ens hagués facilitat
separar els nins de les nines, uns dels problemes que tenim en
aquest moment al centre socioeducatiu és que a vegades les
víctimes coincideixen amb els agressors, procuram que no
coincideixin, però tot i així estan en un espai delimitat i hi pot
haver situacions d’encontre. No ha estat possible. Per tant, per
a una millora d’aquesta saturació haurem d’esperar que les
obres vagin progressivament finalitzant, tot i així els dos pisos
que tenim per un conveni amb l’IBAVI ens permetrà que
aquests menors amb mesures de convivència ens permetrà
desbloquejar una mica aquesta situació. Això suposarà també
la contractació de set educadors, entre educadors i tècnics
educatius, més.

S’ha canviat també tot el material ignífug, s’han comprat
120 matalassos. Quan dic material ignífug no vol dir que
l’anterior no fos ignífug, però era d’una qualitat molt baixa i
aquest pic hem comprat el que el Cos de bombers ens ha
recomanat, que vàrem haver d’encarregar-lo a un país... fora
d’Espanya, no record..., no sé si era Dinamarca o un país
nòrdic, que tenen un material de major i millor qualitat en
relació amb aquest tema. S’han canviat els coixins, s’han
canviat les cortines i s’ha canviat tot el material. S’estan
canviant a poc a poc tots els sistemes per sistemes
antivandàlics.

Part de la renda social, 250.000 euros de la renda social,
han anat a Es Pinaret, i amb aquests doblers s’estan canviant
també finestres, s’estan canviant reixes i s’estan canviant

portes, molt més segures i que resisteixin a vegades situacions
d’agressions i de violència que s’estan produint. 

S’han canviat també les deteccions d’incendis. Es Pinaret i
Es Fusteret, però sobretot Es Pinaret, són llars, cada una és una
llar independent. S’ha canviat tot el sistema d’incendis perquè
cada una de les llars tengui un sistema independent. S’ha
aconseguit la certificació de Tramuntana, de Ponent, de
Mestral, de Xaloc i d’Embat, i també s’han col·locat sistemes
antiincendis o de detecció d’incendis a totes les zones comunes.
S’ha canviat també la bomba impulsora de l’aigua, que abans
la teníem connectada amb la Conselleria d’Hisenda, de Funció
Pública i d’Emergències, i ara en tenim una de pròpia.

I finalment, per després adaptar-me més a les preguntes que
vostès em vulguin fer, s’ha fet un pla de formació, un pla de
formació que es va aprovar ja l’1 de gener de 2016, que és de
tota la legislatura, que bàsicament té dos grans blocs: una
formació de caràcter obligatori per a totes aquelles persones,
tots aquells professionals que s’incorporin al centre
socioeducatiu, a la Fundació Estel, perquè tenguin uns
coneixements bàsics i mínims, i sobretot per garantir un
coneixement d’aquestes característiques a tots els nous
treballadors. I després, una formació de caràcter permanent per
a tots els treballadors que ja fan feina o que ja s’estan
incorporant, o ja s’han incorporat, a la Fundació Estel; aquesta
formació té dos nivells: un que és, diguem, bàsic, i l’altre que
si vols continuar formant-ne en aquella línia pots aconseguir
una especialització, i l’hem adaptada als perfils dels usuaris o
dels menors o joves que tenim als nostres centres educatius:
explotació i abús sexual, que cada vegada ens arriben nins que
han patit abús sexual o explotació; tema de sexualitat i
adolescència, psicopatologia, trastorn límit de la personal,
prevenció de maltractament entre iguals, abordatge de
restauració de conflicte; el tema de la drogaaddicció, cada
vegada tenim menors que tenen un abús excessiu de productes
o de droga, a més amb una varietat molt diversa i amb un canvi
de consum molt intens; prevenció de suïcidi, legislació i ètica
professional. Això és bàsicament la formació que estam
realitzant per a les persones o per als professionals que ja estan
contractats o que ja duen mesos als nostres centres
socioeducatius, i després a partir d’aquí es fa una formació
especialitzada si es vol continuar en determinats temes, com
són sobretot abordatge tècnic de conducta delictiva, treball en
equip, gestió i organització i treball en situació de pressió.

I després finalment, com ja he dit abans, però està dins
aquest espai de formació, tota la supervisió emocional que ja
poden rebre des del gener de 2016 els professionals que fan
feina amb un perfil d’infants que és a vegades molt intens i de
molta càrrega emocional.

Jo a partir d’aquí... He estat breu perquè són coses que ja
hem comentat jo crec que en tres ocasions, i crec que seria més
interessant que vostès em fessin les preguntes que considerin
més adients.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, però si no hi ha inconvenient podríem continuar
amb les intervencions dels grups parlamentaris per tal que
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formulin les observacions o els suggeriments. La consellera ha
comentat que contestarà de manera global.

I per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar quiero
agradecer a la consellera y a la directora general que hayan
venido a hablar, como decía la consellera una vez más, de un
ámbito que a veces pasa desapercibido pero que evidentemente
es uno de los más importantes, una de las competencias más
importantes que tiene nuestra comunidad autónoma. 

El día 29 de octubre, creo que fue, compareció para
explicar los sucesos que todos seguimos lamentando, pero en
esa misma comparecencia usted explicó una serie de mejoras,
que hoy también ha resumido, que se iban a llevar a cabo, que
se iban a poner en marcha. Precisamente por este motivo el
Grupo Parlamentario Popular el 15 de noviembre presentó una
interpelación en el Pleno para poder... para que usted pudiese
explicarnos cuál había sido el cumplimiento o en qué proceso
se encontraba el cumplimiento de todas aquellas mejoras, y es
cierto que pues supongo que en este caso no calculé bien el
tiempo que suponía una interpelación, y evidentemente para un
tema tan extenso y tan importante la interpelación creo que se
quedó muy corta, usted no pudo dar las explicaciones como
creo que se deberían dar en el sentido de que tuvo muy poco
tiempo para poder explicarse, y evidentemente yo tampoco
pude tener tiempo para poder preguntarle, y por este motivo
solicitamos la comparecencia en comisión, porque creíamos
que el tema era suficientemente importante para que pudiese
explicarse sin tener una limitación de tiempo, y nosotros
evidentemente poder preguntarle, y le agradecemos que haya
venido a ello.

Y en este sentido sí que ya empezaría con alguna
cuestiones. Ha comentado al principio de todo que una de las
cosas que habían hecho era comparar el sistema que teníamos
nosotros con el de otras comunidades autónomas. Si nos
pudiese decir qué destacaría de esta comparación, tanto los
puntos positivos como negativos de nuestra comunidad
autónoma, y en qué comunidades autónomas consideran que
deberíamos fijarnos para ir avanzando en el tema de reforma. 

También comentaba -y ya lo explicó- este apoyo emocional
para los trabajadores y los profesionales, un psicólogo, ha
comentado; nos gustaría saber exactamente cuál es el método
para que los profesionales accedan, si es a nivel individual, a
través de la solicitud de los propios trabajadores, o si por
ejemplo se realizan terapias grupales también con cierta
periodicidad de tiempo a las que puedan asistir todos los
trabajadores, y evidentemente pues así bajar el nivel de estrés
o el nivel de (...) estado emocional que puedan tener.

Comentó usted también, creo que fue en la interpelación,
que estaban trabajando para terminar la Llar Gregal, que ya ha
dicho que ya han finalizado las obras, pero también -o al menos
eso he entendido, si no pues me corrige en la siguiente
intervención- pero también dijo que, al margen de ampliar Es
Pinaret y poder crear nuevas plazas, que también había una

necesidad de reformar los otros hogares, y queríamos saber si
había una planificación. En la interpelación en aquel momento
todavía no tenían muy claro si lo podrían hacer o cuándo lo
podrían hacer, pero ahora que han pasado ya dos meses si
tienen claro cuándo se podrían hacer las reformas de estos
hogares.

También en la comparecencia de 2015 usted habló de la
figura del coordinador técnico, de un nuevo coordinador
técnico. Nos ha dicho que el coordinador de centros ya se
nombró hace tiempo y que está funcionando bien, pero
queríamos saber algo más de esta figura.

Respecto a Son Tous ya nos dijo que de momento lo habían
descartado porque no había habido ningún acuerdo con el
gobierno central; queríamos saber si se había avanzado algo en
este sentido o si todo seguía igual. También comentó que
cuando se hiciese la reforma de Es Pinaret Es Fusteret se
convertiría en un centro de día, si se mantiene esta idea y si ya
tienen algún proyecto.

También ha comentado que cuando se acabe la primera fase
de Es Pinaret comenzará una segunda fase, que entendemos que
tendrá 32 plazas más..., serán 32 de la primera fase i 32 de la
segunda, un total de 64, ¿o la segunda fase tendrá 64?, es que
no le he entendido muy bien ¿que habrá un espacio de acogida,
un espacio familiar?

Pero también ha comentado usted en alguna ocasión y es
cierto y así lo hemos podido comprobar que cada vez los
menores que ingresan en los centros tienen unos perfiles más
complicados, tienen problemas de conducta, tienen problemas
de adiciones. ¿Se prevé algún módulo de carácter terapéutico
dentro de este proyecto? Mientras no se tenga este módulo, si
está previsto..., tienen pensadas otras soluciones como por
ejemplo el convenio que hay con Proyecto Hombre, por el tema
de adiciones, ¿se han planteado algún otro tipo de convenio?

Usted nos ha explicado también que de momento se van a
poner a disposición 2 pisos, para aquellos menores que estén
cumpliendo una medida de convivencia. ¿De cuántas plazas
serán cada uno de estos pisos?

También nos gustaría que nos comentase, que esto sí que
quedó pendiente, cómo se está trabajando respecto al proyecto
educativo del centro, si ha habido algunas mejoras, si se
continúa con el mismo proyecto, si se ha avanzado, y también
había sobre todo el tema de inserción social, si también se está
trabajando.

Respecto al Plan de formación, ya ha comentado que unos
cursos son obligatorios para las personas que entren a trabajar.
Creo recordar que fue en su intervención en la comparecencia
que comentó la posibilidad de establecer un convenio con el
Colegio de Educadores Sociales, para que fuesen ellos los
encargados, o conjuntamente, de ofrecer estos cursos y
posteriormente poder exigir como criterio de acceso para
trabajar en la Fundación S’Estel, que tuviesen estos cursos. Si
se ha hecho este convenio.

También las mejoras que se han hecho en materia de
seguridad. Creo recordar que fue la semana pasada que volvían
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a salir quejas sobre el tema de seguridad. Si nos puede explicar
si hay algún fundamento, o son como muchas veces pasa con
los trabajadores que trabajan en materia de seguridad. Pero en
cualquier caso sí que es cierto que este tema siempre es
susceptible de posibles mejoras, y cómo se está trabajando.

También hemos comentado en más de una ocasión el
problema, que se puede entender, pero que sí que ocasiona
bastantes problemas..., siento repetirme pero..., que los jueces
y fiscales cada vez más siguen poniendo medidas de
internamiento en lugar de medidas de medio abierto, por
ejemplo de medidas..., otro tipo de medidas, y esto
evidentemente hace que se saturen los centros. Es cierto que
evidentemente por el tipo de delitos en muchas ocasiones, o los
perfiles, no queda otro remedio, pero si se han planteado hacer
algún tipo de iniciativa conjuntamente con la Fiscalía o con los
juzgados, para intentar ofrecer otras alternativas, o intentar
concienciar tanto a fiscales como a jueces de otras
posibilidades. Si se ha ampliado, o se va a ampliar el catálogo
evidentemente de estos recursos, para poner a disposición de
fiscales y de jueces, para que evidentemente puedan dictar otro
tipo de sentencias que no sean solamente las de internamiento.

Y por último también algo que hemos comentado, que es el
desarrollo normativo sobre el ámbito de reforma. Usted
comentó que no era un problema solamente de nuestra
comunidad autónoma, sino de más comunidades autónomas, si
en este sentido se ha hablado a nivel estatal. ¿Se prevé poder
desarrollar aquí algún tipo de normativa específica, o si se está
trabajando en esta materia?

Y básicamente estas son mis preguntas. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Presidenta. Bé, agrair a la consellera la seva
compareixença. Moltes preguntes que volíem formular ja les ha
formulades la diputada Sandra Fernández, així que n’hi
formularé un parell.

M’agradaria saber si el seu projecte socioeducatiu
contempla analitzar el seu impacte en la no reincidència o quins
projectes d’acompanyament pensa posar en marxa per
acompanyar els adolescents a l’hora de reincorporar-se al món
sociolaboral o educatiu. I també seria interessant si em pot
explicar si creuen que el clima laboral pot afectar l’adequada
atenció i, si és així, com pensa la conselleria abordar-lo?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera per la seva
compareixença. No faré preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda...,
després de tant de temps! Per un temps màxim de deu minuts.
Gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
tampoc no m’allargaré massa en l’exposició, veig que s’han fet
una sèrie de preguntes, jo l’altre dia ja vaig parlar amb la
consellera, agrair-li també ser aquí amb la seva acompanyant
per explicar-nos el tema.

La Sra. Fernández ho ha vist in situ i crec que quan es
veuen aquests tipus de centres socioeducatius, té molt més a mà
la realitat en què viuen. N’hem parlat moltes vegades en
diferents compareixences, també quan s’han exposat els
pressuposts i s’han explicat les inversions, quan hi va haver el
problema amb aquell jove. Però veig que s’hi ha fet molta
feina, que això desgraciadament va servir per activar una mica
i accelerar el procés de millora de la situació d’aquests centres
socioeducatius, i m’agradaria saber, arrel de les notícies que
varen sortir també dels temes de seguretat, crec que això no és
bo ni per a l’Estel ni per als centres en què es varen posar els
vigilants a dalt i després es varen retirar i tot això m’agradaria
si ens ho pot aclarir una mica.

Després també m’agradaria saber les capacitats reals que
tenen ara mateix, perquè s’hi han fet obres, a Es Pinaret s’hi
van fent actuacions i a veure les capacitats reals i les que serien
idònies per tenir, que són les que ens farien falta. Veig que
també el tema del personal s’ha anat ampliant, crec que 22
persones..., jo tenia apuntat que dins el 2016 es varen
augmentar en 18 treballadors, supòs que ha estat per al
pressupost d’enguany que hi ha hagut aquest increment, per
tant, crec que és positiu i s’ha de fer feina en aquest sentit. Però
també fins que no..., i amb això som molt sincera, fins que no
puguem veure, almanco per la meva part, la realitat així com és,
tampoc no en puc parlar massa més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també per
la seva exposició Sra. Consellera. Jo repassava la
compareixença que vostè va fer el mes d’octubre del 2015 i
precisament deia en aquella ocasió que el lamentable incident
que va donar lloc a aquella compareixença, probablement havia
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servit per descobrir de forma molt ràpida el que segurament
hauríem anant descobrint amb el temps. I vostè va assenyalar
en una primera valoració d’urgència lògicament, totes aquestes
mancances que vostès havien detectat, i he de manifestar la
satisfacció del meu grup perquè veig que en el relat que ens ha
fet de totes les millores que ha posat en marxa, doncs hi ha una
congruència molt gran amb aquelles mancances que vostè ens
va manifestar en aquell moment. Ens parlava de la necessitat de
construir un nou centre, ens parlava de la necessitat de
contractar més personal, de modernitzar les instal·lacions i els
materials i, per tant, podem constatar que tot això s’ha afrontat
i està en marxa.

Hi ha un aspecte que a mi em va cridar l’atenció en el
moment d’aquella compareixença i jo, perdó perquè he arribat
cinc minuts tard i potser m’ho he perdut, però me’n recordo
també que va comentar que vostès havien detectat que
l’ambient de treball era poc propici. Probablement per mor de
les circumstàncies de treball tan adverses, amb uns espais
inadequats, una ràtio d’educadors inadequada, etc., doncs
probablement això, però em va semblar endevinar que també
hi ha altres coses, doncs els havia portat a detectar que hi havia
un ambient poc propici, o poc estimulant, o poca motivació per
part de l’equip. I m’agradaria saber si han fet seguiment d’això,
perquè vostè ha parlat de formació, però jo crec que el que
estem parlant va més enllà de la formació i em sembla molt
important diguem per garantir un bon servei, que aquest
paràmetre estigui ben controlat, i m’agradaria saber com ha
evolucionat.

A part d’això, també, i aprofitant que els companys diputats
del Grup Popular han demanat aquesta compareixença per
parlar de la Fundació s’Estel, però també en general de la
política general de la seva conselleria en l’àmbit socioeducatiu,
a mi m’agradaria si ens podia fer molt breument, perquè clar,
hem parlat de totes les millores que s’estan fent en aquests
locals gestionats per la Fundació S’Estel, no?, però fer una
diagnosi ràpida de quina és la situació a Menorca sobretot per
part dels joves que tenen mesures d’internament. I també si
tenen previst, doncs, alguna millora de les circumstàncies en les
que són atesos. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Diputada en
aquests moments no hi és. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Garau, per un temps de
deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera i directora
general per la seva compareixença. La veritat és que sentint la
consellera està clar que des de fa pocs mesos hi ha hagut una
capacitat de reacció molt important de la crisi que la mort del
noi Oswaldo va destapar, de qualque manera, que aquestes
institucions necessitaven un gran suport i, en poc temps s’ha
començat a fer tota una feina de millora d’infraestructural, de
millora de recursos humans, de formació, de suport emocional.
Per tant, és d’agrair aquest esforç i la nostra enhorabona.

A mi m’agradaria, si pogués, donés una mica més de detall
sobre un tema que ens preocupa, que és aquest augment de la
demanda de places d’internament que suposam que és un
símptoma d’un augment de la conflictivitat social de molts
menors d’avui de les Illes, sobretot de Palma i d’alguns altres
llocs de Mallorca. Com veu aquesta demanda? Vostè creu que
anirà creixent? Es fa alguna feina de prevenció amb els
ajuntament en els barris, amb el Consell de Mallorca? Se
necessita un pla especial per afrontar aquesta nova situació o
com ho veu vostè?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Contesta la Sra. Consellera de manera
global.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, moltes gràcies a tots per les seves preguntes i a les
persones que ens han donat suport doblement gràcies perquè la
veritat és que anima. 

Amb relació... procuraré anar per ordre de les preguntes,
algunes tal vegada les respondré a la vegada, amb relació al que
ha plantejat la representant del Partit Popular de comparació,
nosaltres ens podem comparar amb comunitats autònomes
petites que tenen un tipus de població semblant a la nostra, el
que passa és que moltes que tenen un tipus de població
semblant a la nostra tenen un perfil demogràfic absolutament
diferent i, per tant, el model social i econòmic és absolutament
diferent. 

En què coincidim o en què hem pogut coincidir amb les
quals ens hem posat en contacte i amb les quals hem fet feina?
Doncs, que de qualque manera hem entrat en contacte, tampoc
no ha estat una feina intensa, a vegades ha anat un tècnic, a
vegades han estat cridades telefòniques, a vegades han estat
intercanvis de documents. El perfil dels al·lots i de les al·lotes,
dels joves que entren, és molt semblant i es caracteritza per
l’augment de temes de violència sexual, de delictes amb
violència i un consum molt abusiu, molt abusiu de drogues amb
un canvi del consum de la substància molt divers i que no es
detecten amb les analítiques actuals. Això és un tema que en els
diversos contactes tenim. Això és prou semblant. 

Un altre tema en què coincidim diverses comunitats
autònomes és la necessitat de revisar la reforma que va fer el
Sr. Aznar l’any 2000, que va permetre l’entrada dels joves de
19, 20 i 21 anys als centres socioeducatius de menors, això no
ha anat bé; després d’una experiència des de l’any 2000 a l’any
2016 això ha incrementat el malestar dels treballadors i la
dificultat de treballar amb joves en aquests centres
socioeducatius. Això ha afectat especialment les comunitats
petites, perquè una de les característiques de les comunitats
grans és la diversificació, perdonin, la concentració de
problemàtiques semblants a centres en el mateix centre. Vull
dir, Andalusia es pot permetre, perquè no hi ha insularitat i per
territori, que té un centre específic a Sevilla per a joves violents
en temes d’abús sexual, per exemple, i després uns altres amb
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majors de vint anys. Nosaltres això no ens ho podem permetre
per la interinsularitat i perquè tenim una població petita. Això
a nosaltres fa que els conflictes que tenim en el centre els
haguem de gestionar d’una altra manera. Això ens dificulta
molt la comparació amb altres comunitats autònomes.

Una altra de les característiques que també hem coincidit és
en la necessitat d’augmentar de ràtios. Amb això jo crec que
amb l’esforç que hem fet es considera que en aquest moment
l’ideal seria 1,20 educadors, de ràtio, usuari, nosaltres en aquest
moment estam a un 17 amb l’esforç que hem fet. Per tant, som
de les comunitats autònomes que més ens apropem a aquesta
ràtio òptima, però sí per la necessitat.

Després, una altra de les coincidències que tots tenim és la
necessitat d’especialitzar els professionals actuals al perfil dels
nins que ens entren o dels joves que ens entren. 

Suport emocional. El suport emocional és voluntari,
nosaltres no podem forçar un treballador que vagi a una teràpia,
la teràpia és de caràcter individual, no és de teràpia col·lectiva.
Nosaltres treballam... bé, els nostres treballadors estan
sotmesos a un estrès emocional molt alt i necessiten de tant en
tant un espai per poder buidar aquest estrès emocional, com es
relacionen en conflictes determinats, alguns pateixen agressions
físiques que necessiten confrontar-se emocionalment amb
aquella situació i, per tant, se’ls dóna aquest espai individual,
i voluntàriament hi van. 

Sí que és cert que en el moment que vàrem fer, que es va
produir la mort del jove Oswaldo, vàrem contractar un
professional d’una tècnica especialitzada per a situacions
d’emergència i d’urgència, com la que es va produir a Es
Pinaret, i tots els treballadors afectats varen poder treballar amb
aquesta tècnica de forma col·lectiva i de forma individual o de
forma grupal i de forma individual. De fet, ens va fer un
informe de totes les millores que considerava que s’havien de
fer.

Es Gregal està a punt d’acabar-se, no sé si no m’he explicat
bé, però en mes, mes i mig estarà a punt d’acabar-se.

La reforma de la Llar. La reforma de la Llar s’ha de fer, a
un primer moment la proposta que teníem dels tècnics era que
a la vegada que es començassin les obres de la primera fase
d’Es Pinaret, o del nou Pinaret, es fessin també reformes de la
Llar, d’una llar almanco. Finalment ells mateixos varen
descartar i es varen estimar més que s’acabàs la reforma de la
Llar, tal vegada traslladar temporalment part, una llar o dues
llars d’Es Pinaret actual, traslladar-ho quan estigui acabada la
llar de la primera fase i per remodelar la segona fase, per
remodelar una a una cada llar. Per tant, haurem d’esperar que
es faci aquesta primera reforma que són 32, crec, 32 a una
primera fase i 32 a una segona fase, per tant, són 64 en el seu
conjunt, més les 44, 45 que són a Es Pinaret. 

El mateix ens passa amb Es Fusteret. Es Fusteret en el
moment que tenguem la primera fase acabada es decidirà si
traslladam Es Fusteret per poder fer el centre de dia, per poder
remodelar com a centre de dia o és més convenient esperar ja
la segona fase i traslladar Es Fusteret quan hagi acabat la
segona fase i de forma definitiva Es Fusteret estaria a la segona

fase d’Es Pinaret i ja remodelar el centre de dia. Però en el
nostre projecte Es Fusteret s’ha de convertir en un centre de
dia, pensam que és un lloc idoni perquè està, diguem, dins la
ciutat, no té cap conflicte veïnal perquè estan acostumats que
els al·lots entrin i surtin. Per tant, pensam que és un lloc
absolutament idoni. 

Si és a partir de juliol o agost de 2018 o és després ja quan
acabem la segona fase d’Es Pinaret això ho decidirem
segurament l’any 2018, serà una consideració purament tècnica,
no serà una consideració de caràcter polític.

El coordinador tècnic és el mateix que el coordinador de
centres, és una mateixa figura que du tot el tema de la formació,
du la coordinació amb els tres centres i facilita, diguem,
l’enteniment entre l’equip Demos i l’equip de centres,
dificultats que hi ha que vostè coneix a vegades d’enteniment,
de gestió de casos, de coordinació, idò, ho fa aquesta mateixa
persona, aquest mateix professional.

Son Tous. Nosaltres com a conselleria ho hem descartat. No
tenim cap projecte com a conselleria per fer a Son Tous, no hi
ha cap proposta.

Les fases d’Es Pinaret ja les hi he comentat. Tenc aquí uns
plànols d’Es Pinaret per si qualque parlamentari o
parlamentària en vol agafar, els en deix un parell. Aquí hi ha
especificada la primera fase com ha de ser; si els interessa els
don a la presidenta, i si ho volen agafar, cap problema.
Insistesc, començarem segurament el mes de març, acabarem
la primera fase el setembre de 2018, o el juliol-setembre de
2018, i començarem la segona fase. 

El terapèutic. Sempre hi ha una llar terapèutica, en aquest
moment ja hi ha una llar terapèutica, amb menys infants, amb
menys joves, però sempre hi ha una llar terapèutica. Quan
tenguem el conjunt d’Es Pinaret antic amb Es Pinaret nou, com
que tendrem 100 i busques de places, serà encara més fàcil
delimitar aquesta llar terapèutica o especialitzar-la de forma
molt més intensa, aquesta fase terapèutica. Això no suposa que
no mantenguem el conveni que tenim amb Projecte Home; el
conveni amb Projecte Home es manté perquè fins i tot al meu
entendre, tot i que tenguem una llar terapèutica especialitzada
i molt definida, aquest conveni amb el Projecte Home es pot
mantenir perquè és per a temes de deshabituació en temes de
drogues, i poden ser teràpies absolutament diferents.

Pisos de convivència. Els pisos de convivència seran dos
pisos de convivència. El que passa és que hem fet obres perquè
sigui un continu, per tant serà una casa gran, de dos pisos
n’hem fet un. Són vuit places màxim, vuit places, i aquí haurem
de contractar set treballadors, set professionals més, entre
educadors i auxiliars educatius. Aquest nombre de vuit no és
per cap caprici, perquè és més o manco la mitjana de nins que
tenim amb mesura de convivència, en tenim entre set i nou, i
per tant vuit places pensam que es l’adequat.

Projecte educatiu del centre. S’està treballant contínuament.
Hi ha temes que... Què passa?, que la reforma que estam
planejant, la reforma arquitectònica i la reforma d’espai amb
tota l’ampliació de nou centre et permet treballar més a mitjan
termini. Tot i així s’estan fent canvis; per exemple una de les
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coses que ens plantejarà tenir més espai és si hi ha separació
d’homes i dones; cada vegada més els tècnics demanen una
separació entre nins i nines pels temes que hem tractat, perquè
cada vegada hi ha més coincidències, i no són una ni dues, sinó
que són més, de l’agressor amb la víctima, i en això estan en
situació de revictimització. Per tant a vegades aquesta
separació en determinats aspectes entre nins i nines... Estam
canviant també la relació que mantenim amb els joves, que no
només sigui una relació de premiar les coses que fan positives
sinó també totes aquelles coses que deixen de fer, en positiu.
Això també suposa un canvi de mentalitat i de relació amb
l’usuari, en aquest cas amb el menor, que també s’està
realitzant.

Tenim també la renda d’emancipació, que confiam que dins
aquest any puguem fer el decret. Tots aquests al·lots que hagin
fet un procés positiu i que tornar a ca seva sigui una situació
greu, o sigui una situació negativa, entraran en processos
d’emancipació; per tant continuaran essent tutelats de qualque
per l’administració, sense que sigui una tutela administrativa
però sí de seguiment. Segurament hi haurà una ampliació dels
pisos per a aquells joves que no puguin tornar a ca seva, que és
el programa Premi, perquè siguin reforçats per ell.

És vera que l’espai que tenim en aquest moment és un espai
que ens limita dins el projecte educatiu, i a mesura que tenguem
més espai podrem millorar aquesta relació educativa. El fet que
també separem o que tenguem a punt de separar els al·lots que
tenen mesura de convivència dels que tenen mesura de
limitació de la llibertat també facilitarà molt tot el procés
educatiu. Nosaltres en aquest moment una mateixa conducta en
el centre Es Mussol es castiga de forma diferent, perquè un té
una mesura de convivència i l’altre té una mesura de limitació
de la llibertat. El fet de separar també aquestes dues coses
facilitarà també aquests projectes educatius.

La formació sí que s’ha fet un pla educatiu. També els l’he
duit... crec que els l’he duit, per si el volen, també el tenen aquí
si el volen fullejar, o està penjat també a la pàgina, si vostès hi
volen accedir. I sí, una part de la formació s’ha fet a través del
Col·legi d’Educadors i Educadores, una part de la formació
s’ha fet.

Seguretat. Seguretat és dels temes més delicats que tenim.
Hem incrementat el nombre d’hores de seguretat. L’any 2016
la vàrem incrementar en 2.000 hores; l’any 2017 l’hem
incrementada en 4.000, i a més una de les millores de
l’empresa, com que havia de fer contracte, ha estat 3.000 hores
més, per tant en conjunt quasi més de 7.000 en relació amb el
contracte de 2015. Però tenim una relació que és contractual
amb l’empresa, per tant no són treballadors nostres; sempre que
tenim una relació conflictiva laboral amb un treballador ha de
passar per l’empresa. Tot i així nosaltres ja hem forçat a
acomiadar tres treballadors que no complien els requisits que
nosaltres necessitàvem, i que a més tenien una conducta molt
poc adequada amb els menors.

Hem parlat d’aquest tema amb Fiscalia i hem parlat
d’aquest tema també amb la Delegació de Govern, la
possibilitat de dur... fins i tot de tenir un conveni amb Policia
Nacional. Pensam que la figura de Policia Nacional no és la
figura dels anys seixanta, els anys setanta, sinó que ja és una

policia democràtica, amb un millor o major autoritat per als
joves, als quals també podem formar. Són funcionaris que han
d’estar sotmesos a jerarquia i sotmesos al silenci, cosa que en
aquest moment no tenim amb el col·lectiu de membres de la
seguretat. La Delegació de Govern una vegada més no ha
volgut ajudar-nos en aquest tema. Perquè el contracte no és que
sigui baix, és un dels contractes més alts que tenim, crec que és
d’1 milió d’euros; vull dir que amb 1 milió d’euros podríem fer
un conveni molt adequat. No ha estat possible. És dels temes
que ens plantejam, la possibilitat d’internalitzar. Jo en aquest
moment no m’atreviria a dir-ho, però és dels temes que sempre
volta damunt la taula de reunions quan parlam d’aquests temes. 

El que va passar, que també m’ho ha comentat la
representant d’El Pi, amb la queixa que va sortir a un mitjà de
comunicació, em permetran que els digui que consider que és
una queixa absurda, i només va sortir aquesta queixa arran que
nosaltres enviàssim una queixa i un suggeriment a l’empresa en
què explicàvem un comportament inadequat d’un dels
professionals o d’un dels treballadors, i aquesta empresa, a rel
del nostre informe en què explicàvem la situació i el que havia
succeït, va acomiadar el treballador. Això va passar un
divendres i el cap de setmana vàrem tenir la queixa. 

Tenim un punt de fuga detectat. Aquest punt de fuga on
existia; les obres que es varen fer la passada legislatura per
qüestions de necessitat administrativa han connectat dos terrats
que abans no estaven connectats, i per tant els menors és anar
de terrat en terrat i es fuguen. Aquest punt de fuga l’hem
detectat, vàrem encarregar unes reixes, però mentre aquestes
reixes venien el que vàrem posar va ser un guarda de seguretat
perquè pogués interrompre aquest anar de terrat en terrat dels
joves. És vera que l’accés no és el més adequat, però no és un
accés que ha d’estar tota la vida, sinó només uns mesos; de fet
ja rebem les reixes, la setmana que ve les instal·larem, i per tant
era una qüestió absolutament temporal. Els nostres membres de
manteniment pugen i baixen per aquella escala quan és
necessari i no hi havia cap risc per a la seva vida perquè el
terrat és una cosa plana, com aquesta taula; molts de metres
més, però vull dir que no hi havia cap risc. Per tant no es va
sotmetre a cap risc cap treballador ni a cap situació de perill.

Si hem parlat amb els fiscals pel tema d’internament. Hem
parlat amb el coordinador dels fiscals en diverses ocasions. Ells
diuen que en temes de reincidència no volen baixar les
mesures; en temes de primera..., a no ser que el delicte sigui
molt violent; quan hi ha temes de reincidència consideren que
la mesura més adequada és l’internament i és la que segons ells
dóna més resultats. A més és el que deia abans, que ara a
vegades el primer o el segon delicte es comet amb una mesura
de violència, d’agressivitat per part de la persona que ho fa
molt forta, o ja són delictes contra la persona i per tant,
consideren que en aquest moment no poden reduir aquesta
mesura.

Això connecta amb el que m’ha demanat el representant del
Partit Socialista, el Sr. Garau, sens dubte és un dels reptes que
tenim, tenim un model social i econòmic que canvia, els joves
cada vegada tenen més dificultat per integrar-se en aquest
model, també coincidint amb el que deia el representant de
Podem, tenen més dificultat. 
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El model que nosaltres teníem d’aconseguir una feina, això
et donava estabilitat, et permetia un projecte de vida, està
canviant. També tenim un model, que jo personalment pens
incideix molt negativament en els joves, que és aquesta
necessitat d’immediatesa d’aconseguir totes les coses d’una
forma molt ràpida, no hi ha capacitat de frustració, no hi ha
capacitat d’elaboració d’aquesta frustració, no hi ha capacitat
d’espera, i això fa que hi hagi temes que puguin explotar en
forma de violència o de conductes delictives i predelictives.

Estam en contacte amb els consells insulars, a Menorca ja
hi ha un model de treball preventiu des del comunitari que
possiblement fa que Menorca sigui l’illa que menys casos ens
deriva, d’on menys casos ens arriben. És un model que des del
Consell de Mallorca hi treballen per poder-lo implementar i
nosaltres per a l’any 2018 el volem acabar de reforçar mirant
de... ajudant a contractar als serveis comunitaris, que són els
que tenen la funció preventiva, equips de prevenció i equips de
treball comunitari amb joves. Pensam que hem de començar per
aquí.

És vera allò que lo urgente puede lo necesario, en temes
de... en política passa molt, no?, nosaltres ara hem hagut de
reforçar molt el que és competència directa nostra que és el
tema d’Es Pinaret, però si tota la inversió que fem a Es Pinaret
la poguéssim fer comunitària estaria molt bé, la responsabilitat
i les competències són les que tenim i a mesura que puguem
podrem ja millorar o facilitar o acompanyar altres entitats i
altres administracions perquè després els nins ens arriben a
nosaltres amb molts danyats i, per tant, també hem d’ajudar en
la tasca preventiva.

Desenvolupament de normativa, a nivell estatal no
coneixem cap iniciativa en aquests moment, nosaltres volem
l’any 2018 dins un poc la planificació normativa que vàrem fer
a principis de legislació, dins l’any 2018 volem fer el decret del
que haurien de ser les característiques que hauria de tenir un
centre socioeducatiu. 

Crec que més o manco he contestat totes les preguntes del
Partit Popular. En relació amb les preguntes que m’ha formulat
el representant de Podem, crec que l’he contestat, estam en una
situació canviant i ens hem d’adaptar, hem d’invertir més en
temes preventius i donar capacitats familiars a les famílies que
és de les coses que també volem desenvolupar i donar
cobertura bàsica a les famílies, cobertura econòmica a les
famílies.

En relació amb les preguntes que... d’El Pi, la representant
d’El Pi, cap problema amb la visita, vostè i qualsevol altre
parlamentari que vulgui venir, idò n’estam encantats, no hi ha
cap problema. Nosaltres, és vera que no deixam que les
càmeres entrin molt en aquests centres, pensam que els hem de
preservar, per tant, sempre que feim una roda de premsa en
relació amb aquests centres o la fem a fora o la fem a la
conselleria, per tant, és vera que no són centres que es
coneguin, no és com una residència o un centre de dia que es
coneix més, no?

Seguretat, crec que li he contestat una mica quan contestava
a la Sra. Fernández, i en temes de personal, crec que estam en

una situació prou..., no òptima, però prou propera a la situació
d’òptima.

El Sr. Castells em demanava per l’ambient de treball, miri,
nosaltres vàrem tenir..., tant la directora com jo vàrem tenir una
reunió a l’octubre del 2015, hi havia una tensió brutal en tots
els treballadors; en vàrem tenir una altra a l’octubre del 2016
i no era el mateix, havia reduït. L’augment de ràtio de
professionals ha tranquil·litzat molt, el tema de formació ha
facilitat també la seguretat als treballadors, el tema també del
suport emocional també ho ha facilitat molt, el fet que tenguem
ja aprovada una relació de llocs de feina on cada professional
sàpiga què se li demana, què se li exigeix i el que s’espera d’ell
crec que també ho ha facilitat. Hem fet dos o tres
acomiadaments de professionals absolutament justificats que
això també ha relaxat molt la gent, vull dir, perquè si tu saps
que està succeint una cosa i ningú no fa res perquè deixi de
succeir es genera molt mal ambient, dos o tres professionals
han estat acomiadats i crec que bé, ho hem fet perquè pensàvem
que estava ben fet.

Després hi ha també una millora que esperem que prest es
resolgui que és el tema de torns. El tema de torns crea molt
d’estrès, hi ha molts professionals que tenen... bé, tenen tots els
mateixos torns, els que tenen el torn d’horabaixa que és molt
més pesat que els del matí perquè els matins els nins estan...
apart de les llars estan a les escoles, a les aules, és molt més
relaxat i en canvi els torns sempre són els mateixos. Nosaltres
ara fem una proposta perquè la gent passi per tots els torns, que
passin per torns de matí i torns d’horabaixa, ens uns terminis de
quatre, cinc, sis mesos perquè tampoc no sigui una cosa
canviant. Els torns del matí no ho volen massa i els de
l’horabaixa ho desitgen.

Pensam que això facilitarà molt la convivència, hi haurà
molta més relaxació i és una qüestió de justícia, ens està
passant que hi ha molta gent que ens diu “escolta, no veig els
meus fills, deix els meus fills a escola a les nou i torn a les deu
del vespre, no el veig”. Per tant, això s’ha de compensar. Això
generava molta tensió, que això s’estigui modificant també
relaxa.

Tema socioeducatiu de Menorca, no podem fer molt perquè
afortunadament Menorca és de les illes que menys casos
arriben al Fusteret, al Pinaret i al Mussol. Per tant, el que fem...
no podem crear un centre especial per allà, però sí reforçarem
tot el tema dels extutelats o els que puguin fer (...).

A Eivissa estam igual, no hi ha ningú que m’hagi demanat
per Eivissa, però el màxim que hem tengut d’Eivissa són vuit
nins en un any, vull dir que no justifica que puguem crear un
centre allà. Sí que podem tal vegada mirar com a una millora,
que també n’hem parlat, però que encara no la tenim dins els
objectius de la conselleria perquè no és de les coses
prioritàries, els temes dels caps de setmana, però no és dels
temes que ara tenguem com a prioritaris. En els temes dels (...)
continuarem igual perquè amb els que tenim és suficient.

Més o manco crec que he contestat totes les preguntes en
aquest torn primer, si troben que he d’especificar alguna cosa
més en segon torn podria.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara corresponen els torns de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Diputada té cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Gracias, consellera, empezaré
por lo último que usted comentaba respecto a Ibiza. Sí que es
cierto que hay mucha diferencia o bastante diferencia entre los
menores que se derivan desde Ibiza, que desde Menorca y
bueno, llegó un momento en el que a nosotros el fiscal sí que
nos solicitó que empezásemos a buscar algún centro o algún
terreno para construir un centro en Ibiza, entonces
preguntarle... parece que usted ha dicho que no lo consideran
necesario, pero si esta petición ya no está porque de hecho
nosotros sí que empezamos a entablar conversaciones con el
Consell de Ibiza para ver si conseguíamos..., pues
evidentemente a nivel presupuestario veíamos inviable el poder
construir un centro, pero sí que a lo mejor alguno de los centros
o alguna infraestructura que tuviese el consell que pudiese
servir para un volumen de ocho o diez menores, pues ya lo
considerábamos, y así nos lo pidió el fiscal, pues a lo mejor lo
suficiente para tener algún centro aunque fuese pequeño.

Quería preguntarle también cuántos menores hay ahora
mismo en cada uno de los centros.

Cuando le hablaba del módulo terapéutico no me refería a
un hogar, sino a un módulo, es decir, en algunos centros de
otras comunidades autónomas sí que tienen un módulo
terapéutico independiente de lo que podría ser el resto de
hogares, ¿no?, y además no es una crítica porque
evidentemente también nos pasaba a nosotros, pero la Llar no
está lo suficientemente especializada. Usted dice:  mantenemos
el convenio con Proyecto Hombre, porque es un convenio
totalmente especializado, y yo le preguntaba en mi anterior
intervención si consideraba la posibilidad de firmar convenios
con otras entidades que también trabajen en algunos ámbitos
más especializados de lo que puede ofrecer en este caso a lo
mejor la Fundación S’Estel, por el perfil que usted misma dice
que de cada vez llegan más chicos.

Respecto..., que también comentaba, el abuso de drogas, los
cambios de sustancia y el que no se puedan detectar con las
analíticas, es un problema bastante grave, sinceramente aquí mi
desconocimiento es total, pero no sé si se han entablado
conservaciones con el ib-salut para ver si hay alguna fórmula
de poder..., desde el ib-salut evidentemente, no desde la
Fundación S’Estel, pero poder trabajar en..., o poder estudiar
algunas fórmulas que sí que se puedan detectar los consumos
de drogas, porque sino evidentemente estamos perdidos, entre
comillas, por si hay un chico que no se le detecta que está
consumiendo drogas, pues es muy difícil poder trabajar con él
y hacer un proceso que tenga éxito.

Cuando hablaba de revisar la reforma a nivel estatal, yo
puedo entender que evidentemente sea un problema, pero la
propuesta sería que los menores de 18-21 años, o sea, cualquier
caso volviese al sistema penitenciario, o establecer un
intermedio, que era la pregunta, porque evidentemente también,
por una parte, es cierto y yo también como consellera lo he

vivido, lo que puede perjudicar o alterar el que haya un menor
de 21 años conviviendo con uno de 14 años, evidentemente no
es lo mejor. Pero también desde los propios técnicos, también
enviarles a la cárcel, o al sistema penitenciario pues tampoco lo
consideraban, o lo consideraron contraproducente para el
proceso de ese chico. No sé si ustedes proponen algo.

Y sí, ya que es un problema de las comunidades autónomas,
lo han trasladado también al Estado. Usted ha dicho que no
tenía constancia de ninguna iniciativa por parte del Estado,
pero la pregunta es ¿si han trasladado esta problemática al
Estado?

Respecto a la terapia individual, evidentemente que tiene
que ser voluntaria, no se puede forzar a un trabajador. Pero sí
que preguntaba por lo de las terapias grupales, porque también
considero que pueden tener efectos muy positivos y que
también pueden ser muy positivas el hecho de que se puedan
organizar cada cierto tiempo terapias a las que evidentemente
asistan de forma voluntaria los trabajadores y que no solamente
pueda ser individual.

Y por mi parte creo que nada más. Y bueno, agradecerle el
que nos haya contestado todas las preguntas.

Sí, perdón, por último el tema de seguridad. Yo creo que es
un tema bastante importante, que es verdad que a lo mejor
quien no lo ha sufrido, o quien no lo vive pues no parece un
tema tan importante, pero es de los temas que yo creo que más
quebraderos de cabeza de por la dificultad de resolución. Y en
este sentido tenderles la mano, porque también creo que
cualquier decisión que se tome, desde luego debe ser a medio
y largo plazo, ya sea internalizar unos perfiles como estos, los
convenios con la Policía Nacional, que desconocemos porque
desde Delegación de Gobierno no creo que no haya sido
porque no se quiera colaborar, sino seguramente algunas
dificultades tendrán también. Pero en ese sentido ofrecerles la
mano del Partido Popular, así como en cualquier otro tema,
pero este que conocemos la dificultad que supone.

Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de Podem Illes Balears torn de rèplica.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

No faré ús de la paraula. Agrair la compareixença de la Sra.
Consellera i de la seva directora general.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, gràcies, Sra. Presidenta, tampoc en faré ús. Només
agrair a la consellera la seva presència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. GARAU I SALAS:

No. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada... ai, sí, perdonau, perdonau! Per part de la
consellera torn de contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón Sra. Presidenta. El Grupo Mixto también está en la
sala.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Sabe lo qué pasa? Que justamente cuando le tocaba su
turno, en la primera intervención, no estaba; entonces si usted
no ha intervenido en la primera intervención, no hay luego
derecho a réplica porque tampoco la han contradicho.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies una altra vegada a tots per les preguntes i el suport.
Nosaltres hem tengut diverses reunions amb el Fiscal..., el
coordinador de fiscals, no tenim aquesta pressió d’Eivissa de
moment, si la fessin segurament estaríem contents, però no la
tenim. De fet qualque al·lot tutelat que tal vegada a Eivissa ha
tengut una conducta molt negativa, ha arribat a Es Pinaret, però
aquesta pressió no la tenim. Si a vostè l’interessa l’ocupació a
dia d’avui, tenim a Es Pinaret 54; a Es Fusteret 18 i a Es
Mussol 16. La dotació òptima seria 45, 16 i 12, sempre tenim
una saturació, avui en tenim 54, però a qualque moment n’hem
tengut quasi 59, no és dels dies que estam més saturats.

El mòdul terapèutic? El mòdul terapèutic es podrà fer quan
tenguem espai, la limitació de l’actual Es Pinaret no ens permet
anar més enllà d’una llar, el centre terapèutic..., si normalment
una llar està entre 8 i 10 al·lots, en el centre terapèutic en tenim

manco, en tenim 5-6, de vegades 4. És el mòdul que tenim més
reduït.

Tenim també un projecte com a comunitat autònoma i que
ja hi era en el segon pacte de progrés, estava damunt la taula
també durant la passada legislatura, que és el centre terapèutic,
necessitam un centre terapèutic per als joves en aquesta
comunitat autònoma que resoldria bona part dels problemes
d’Es Pinaret, resoldria problemes també de nins, de menors de
mesura administrativa i resoldria menors amb un diagnòstic de
salut mental que estan a ca seva. Si la millora del finançament
vengués, seria segurament dels primers objectius que pens que
ens hauríem de plantejar.

Convenis com el que tenim amb Projecte Home, o amb
altres entitats? No tenim altres entitats que treballin al nivell
que treballa Projecte Home, de teràpies d’aquestes
característiques, ja no en temes de drogues, sinó d’altres,
perquè moltes vegades aquests al·lots estan en semi-llibertat i
necessiten ser els caps de setmana, o uns dies, o de dilluns a
divendres i poden sortir. Vull dir que les característiques que té
el Projecte Home, que té a més espais per quedar els vespres,
no en tenim, ni una especialització tan alta en temes terapèutics.
Vull dir que totes les entitats de problemes de salut mental són
centres ocupacionals i no en joves, sinó en persones adultes.
Vull dir que la veritat és que en aquests moments si vostè en
coneix qualcuna ens ho digui perquè no tenim cap problema
d’ampliar aquestes fórmules de conveni, perquè faciliten la
convivència en el centre.

El tema de la detecció de drogues. Detectam el consum de
drogues per la conducta del jove. Abans era fàcil, cocaïna,
maria, etc., el que passa és que ara és un consum que amb les
tècniques, que quan entra el menor d’una sortida i li fan les
proves que abans era fàcil de detectar, aquestes no serveixen.
Hem parlat amb ib-salut, hem parlat amb Policia Nacional i no
hi ha en aquest moment. Sí que es fa una analítica, però
l’analítica, però l’analítica no és immediata. Com detectam que
l’al·lot ha fet un consum? A través de la seva conducta, a través
de la seva conducta, però no tenim l’evidència científica que
podríem tenir amb una prova quan hi ha determinats tipus de
consum més clàssics, per dir-ho de qualque manera.

No hem tengut contactes amb l’Estat, perquè hem tengut un
any un Govern en funcions. A nosaltres encara a data d’avui el
Govern no ens ha convocat, ni per a temes d’infància, ni per a
temes de joventut, ni per a temes de dependència, ni per a
temes d’immigració, quan ens convoquin possiblement podrem
començar a treballar aquests temes. Sabem que no és una
reforma ràpida, però és una reforma que jo entenc que s’ha de
començar a plantejar. És vera que no és el mateix un al·lot de
19 anys que delinqueix per primera vegada i segurament no
hauria d’anar a una presó d’adults, però el que no pot contenir
ni sostenir un centre socioeducatiu que hi estam enviant nins de
14 anys també per una reforma del Partit Popular de reducció
de l’edat penal, amb gent de 20 anys. Cronològicament es
troben a cicles vitals molt diferents, no és el mateix de 20 a 25
que un de 15-20. Cronològicament estan a cicles vitals
diferents. I això, insistesc, altres comunitats autònomes ho han
pogut resoldre perquè tenen població suficient per especialitzar
centres. Nosaltres no la tenim i per tant, aquesta mescla ens
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perjudica d’una forma més intensa que a altres comunitats
autònomes.

Teràpies grupals, que vostè proposa. Si hi hagués una
demanda per part dels treballadors, nosaltres no tendríem cap
problema. La demanda que hem tengut expressament
verbalment sempre ha estat d’espais de treball individual.
Treball grupal no hi ha hagut aquesta demanda, si s’expressàs
nosaltres no tendríem cap tipus de problema. Tenim contracte
amb una psicòloga que està especialitzada en temes d’estrès, en
temes de càrrega emocional, i per tant, treballa tècniques
individuals i tècniques grupals.

Crec que he contestat totes les preguntes. En tot cas hi ha
una sol·licitud de la representant d’El Pi de fer una visita a
aquests centres i s’hi pot afegir qualsevol parlamentari o
parlamentària que ho desitgi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fina Santiago. Una vegada acabat el
debat, volem agrair-li la seva presència, així com la de la Sra.
Marta Carrió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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