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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, començam
la sessió d’avui després d’aquest període estival i, en primer
lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye la diputada
Xelo Huertas.

Compareixença RGE núm. 4411/18, de la consellera
de Serveis Socials i  Cooperació, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Mixt i  acordada per la comissió a la sessió
del dia 24 de maig del 2018, per tal d’informar sobre els
protocols interinstitucionals d’actuació contra el
maltractament i l’abús infantil, del programa Balora i de
les tasques formatives que du a terme la seva conselleria
dins l’àmbit educatiu i de protecció de menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4411/18 i acordada per la
comissió en la sessió del dia 24 de maig de 2018, per tal
d’informar sobre els protocols interinstitucionals d’actuació
contra el maltractament i l’abús infantil del programa Balora
i de les tasques formatives que està realitzant la seva
conselleria en l’àmbit educatiu i de protecció de menors.

Assisteix la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera de
Serveis Socials i Cooperació, acompanyada de la Sra. Marta
Carrió i Palou, directora general de Menors i Famílies, i del
Sr. Darío Barciela i Adán, assessor.

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):

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes i una
satisfacció poder venir aquí a explicar el tema de tres
protocols que en aquest moment té el Govern en relació amb
la protecció dels menors, dels  menors fins a l’edat aquesta
dels 18 anys que estableix el Codi Civil.

L’atenció al maltractament infantil podríem dir que es pot
agrupar en quatre grans blocs; un seria la prevenció en els seus
vessants l’universal, el selectiva i l’indicat; una fase de
detecció d’aquest maltractament; una fase de valoració i una
fase de tractament. I en la nostra comunitat autònoma
l’estructura administrativa que tenim fa que aquestes quatre
formes d’atenció al maltractament infantil estiguin en dues
grans estructures: una són els consells insulars i l’altra jo diria
que són totes les administracions públiques.

Així com la prevenció i la detecció crec que són
responsabilitat de totes les administracions públiques en
cadascun de les seus sectors, tant l’educatiu com el sanitari
com el policial com el de serveis social, qualsevol d’ells, la
prevenció i la detecció estan en aquest apartat on hem
d’intervenir totes les administracions públiques, la valoració
i el tractament estan als consells insulars i també el tractament
està, una part de menors està al Govern de les Illes Balears,
però la valoració del maltractament infantil està als consells
insulars.

Per tant, vostès veuen amb aquesta simple exposició que
el que tenim són moltes administracions fent feina, moltes
àrees sectorials fent feina i per tant, la necessitat de protocols
d’intervenció, perquè no només intervenim des d’aquests
sistemes educatiu, sanitari, de serveis socials, sinó que també
s’insisteix que intervenen el sistema policial i el judicial.

Per tant, hi ha aquesta necessitat de protocols que al cap i
a la fi són uns marcs d’enteniments, acords i coordinació de
com intervenim davant aquestes situacions sense trepitjar-nos,
aprofitant els recursos i  fent que tot sigui molt més fluid i
especialment a la fase de valoració i tractament que el menor
estigui el menys afectat possible.

I a més a més ho fa... aquests protocols els ha fet el
Govern de les Illes Balears perquè és el que té la funció i la
competència de liderar o de coordinar la feina o la igualtat en
la feina amb els consells insulars.

Per tant, en aquest moment la comunitat autònoma, entesa
comunitat autònoma no només com a Govern, sinó com a
consells, com a municipis, com a comunitat autònoma al seu
conjunt, tenim tres protocols: el protocol de maltractaments,
que va ser aprovat... el maltractament infantil, és un nom molt
llarg, és el Protocol marc interdisciplinar d’actuacions en
casos de maltractament infantil a les Illes Balears, que a partir
d’ara serà el protocol de maltractament; el Protocol
d’actuació en casos d’abusos sexuals infantil i explotació
sexual infantil a les Illes Balears, que ha estat aprovat
recentment, i el Protocol de prevenció i atenció a les dones i
les nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes
Balears, que també ha estat aprovat dins aquest any 2017.

El protocol de maltractament, els deia que va ser aprovat
al 2010; el protocol d’ablació o  de mutilació també va ser
aprovat al 2010. El primer el va fer la Conselleria d’Afers
Socials; aquest protocol de mutilació el va liderar la
Conselleria de Salut i hi hem participat de forma activa, i el
protocol d’abusos l’hem fet des de la Conselleria de Serveis
Socials.

Quines característiques tenen cadascun d’aquests
protocols? El protocol de maltractament, que és el primer
protocol, que és el de l’any 2010, és una definició, s’estableix
la definició de maltractaments perquè quan tots parlam de
maltractament físic o parlam de maltractament emocional o
parlam de negligència cadascun dels professional sapiguem de
què parlam.
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Hi ha els acords de com s’intervé, un mínim d’intervenció
conjunta en temes de detecció, de notificació, d’avaluació i de
tractament i cadascuna d’aquestes parts té uns mínims acordats
en cadascun d’ells. Jo ara no m’esplaiaré en cadascun dels
punts, però si a algun de vostès li interessa crec que queda
molt més clar si vostès es dirigeixen al document i si volen
algun aclariment me’l demanen posteriorment. 

Què és important d’aquest primer protocol de l’any 2010,
del protocol aquest de maltractament? És el compromís de la
creació del Registre Unificat de Maltractament Infantil, que
és el RUMI, fins a l’any 2010 no hi havia aquest registre de
maltractament a la nostra comunitat autònoma, érem de les
poques comunitats autònomes que no tenien un registre de
maltractament.

Aquest registre, que és el RUMI, que a partir d’aquí
sentiran la paraula RUMI, és un registre que està coordinat i
connectat amb els altres registres en l’àmbit estatal.

Per tant, el més important d’aquest protocol de 2010 va
ser el posar-nos d’acord en temes de definició del que
enteníem per maltractament, però sobretot era aquest
compromís de creació del RUMI i el compromís de totes les
administracions que el vàrem firmar, que varen ser els
consells, varen ser la FELIB a través dels municipis, diferents
conselleries en aquell moment i forces de seguretat d’aplicar
aquest RUMI quan estigués en disposició d’aplicar-se.

El RUMI es va instaurar a partir de l’any 2011 i és un
registre que està funcionant. És un registre que està funcionant
amb dificultats, hi ha... jo els diria que certa resistència per
part dels tècnics d’utilitzar el RUMI i després hi ha dificultats
de tipus informàtic que també fa que aquest RUMI no sigui
àgil, no?, en la seva aplicació.

Aquests dos aspectes els hem treballat aquesta legislatura.
S’ha reunit diverses vegades la comissió de seguiment de la
implementació  d’aquest registre unificat; s’han fet
moltíssimes reunions; es varen fer reunions polítiques i hi va
anar la directora que avui ens acompanya també aquí a
cadascun dels municipis a explicar a tots els municipis de la
nostra comunitat autònoma la importància que el RUMI
s’aplicàs des del municipi; es va parlar amb totes les
conselleries; després d’aquestes reunions polítiques s’han fet
reunions tècniques, i jo diria que a data d’avui hem aconseguit
que, com a mínim, pràcticament tots els municipis de la nostra
comunitat autònoma, que són els més importants perquè són
els que ho detecten, estiguin disposats a aplicar el RUMI, uns
ho fan amb més entusiasme per dir-ho d’alguna forma i altres
ho fan amb més resistència, però com a mínim hem pogut fer
durant aquests anys de feina aquesta legislatura aquest
compromís.

Jo els diria que a Menorca, Eivissa i Formentera s’aplica
de forma prou homogènia i correcta; a Palma es va incorporar
a l’any 2017, crec que l’important d’aquesta legislatura és
haver incorporat... que Palma s’adherís a aquest... a l’aplicació
del RUMI perquè el 50% o el 47% de la població de la nostra
comunitat autònoma és a aquest municipi, era importantíssim

que s’hi adherís, s’hi ha adherit i està funcionant. I després ens
queden determinats pobles de Mallorca, hi ha a vegades petites
resistències, ens assenyalen també dificultats que intentam
millorar en temes d’aplicació informàtica, però jo els diria
que el RUMI està rodant, eh?, i  que s’ha de continuar
millorant, un registre d’aquestes característiques sempre s’ha
de millorar.

Per exemple, perquè es facin una idea, a l’any 2016 es
varen registrar 1.700 menors i al 2017 s’han registrat 2.081
menors, vull dir que augmentam la presència del RUMI.

I una de les coses..., un dels aspectes que varen treballar
molt en el RUMI va ser el sector educatiu. El sector educatiu
és fonamental també en la detecció de maltractaments, de
qualsevol tipus, no només el sector comunitari de serveis
socials, sinó també el sector educatiu.

I en això s’ha fet molta feina; s’han fet hores de formació,
que després ja els ho comentaré, amb el sector educatiu, i per
tant podem dir que crec que el sector educatiu en aquest
moment utilitza també el RUMI, que nosaltres també donam
molta importància a la incorporació massiva d’educació al
RUMI. De fet l’any 2016 només vàrem registrar 560, bé,
només, són moltes, no?, perquè no hi hauria d’haver cap nin
maltractat, però s’havien registrat 560 menors a través del
sistema educatiu, i l’any 2017 ja se’n varen registrar 839. Crec
que són importants aquestes dades, que ens demostren que el
RUMI avança i roda.

Per tant el protocol de maltractament segueix en vigor, són
definicions que estan marcades, i el RUMI millora; hi ha una
comissió constituïda ja des de la constitució del RUMI que es
reuneix periòdicament i està funcionant i s’estan millorant
aspectes del RUMI de caràcter informàtic que dificulten, per
exemple, millorar el procés de notificació, si es tanca, si no
es tanca, que la persona que ha notificat rebi qualque
contestació..., aspectes d’aquest tipus.

Després dèiem que hi ha el protocol de mutilació, que no
m’hi estendré perquè això ho ha liderat sobretot la Conselleria
de Salut, però nosaltres hi vàrem participar. És un protocol
que si vostès ho llegeixen veuran que hi ha una part de
legislació que marca com es caracteritza la mutilació o
l’ablació femenina com un delicte contra la integritat física i
sexual de les dones, com el Parlament de la Unió Africana va
prohibir la mutilació, però per problemes de malentesos de
cultura i de religió es practica a molts de països d’Àfrica; el
tipus d’ablació, perquè hi hagi una fàcil detecció per part de
pediatres i ginecòlegs, la distribució territorial on es practica
aquest tipus de delicte, les conseqüències que té per a la dona
o per la nina, les poblacions de risc a la nostra comunitat
autònoma, en el sentit de les famílies d’origen d’aquesta
distribució territorial; com es pot fer treball preventiu amb les
famílies que són de risc, i, una vegada detectat, com es treballa
aquesta detecció, bé si la detecció es fa amb un menor, bé si
la detecció es fa en una dona adulta que es consideraria que
seria de risc.
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No m’estendré més en aquest protocol, perquè insistesc
que és un protocol de la Conselleria de Salut i crec que seria
més adient que aquesta vengués, si a vostès els interessa com
a tal.

I després aquest any també..., vàrem començar a treballar-
lo a final de 2016 i 2017, va ser un treball prou intens, i
finalment hem pogut aprovar el protocol de detecció en casos
d’abusos sexuals infantils i explotació sexual infantil a les
Illes Balears. Perquè es facin una idea, a la nostra comunitat
autònoma es detecten anualment uns 100 menors víctimes de
violència, de maltractament o d’abusos sexuals, 100, d’abusos
sexuals. Aquests abusos sexuals pot ser des d’un tocament o
pot ser una penetració, vull dir que el ventall és molt ample,
però sí que es poden detectar menors valorats com a abusats.
D’aquests menors abusats hi ha un 40%, d’un 35 a un 40%, que
les famílies són protectores; vull dir que no totes les famílies,
no tots els menors que han estat abusats sexualment acaben
amb una tutela per part de l’administració pública perquè hi ha
menors que han estat abusats però que la família és protectora,
perquè ha estat abusat per una persona externa a la família o,
si s’ha produït dins la família, sempre hi ha un adult, que sol
ser la mare, que protegeix, etc. Però així mateix tenim 100
menors que anualment -entre 90 i 100 menors- els quals una
vegada que han passat el procés han estat valorats com a tal.
Per tant aquest protocol d’actuació de casos d’abús sexual
infantil i explotació sexual de la nostra comunitat autònoma,
el que jo crec important d’aquest protocol és que ha plasmat
formes de funcionament que ja existien però que no estaven
regulades o que no estaven recollides, i que no hi havia cap
compromís per continuar-les; aprofitar que es feia el protocol
per millorar aspectes que es podien millorar i que generarien
una millor protecció de l’infant, i introduir també aspectes
nous aprofitant que es feia el protocol perquè el conjunt de
persones que ho firmam, o d’entitats que ho firmam, que som
moltes, poguessin assumir aquest compromís.

Per tant hi ha una part de detecció i notificació, hi ha una
part de valoració i d’investigació, hi ha una fase de tractament
i hi ha una fase de seguiment. A la fase de detecció i
notificació el més important -per explicar-los-ho de forma
breu- és l’obligatorietat que estableix el protocol que
qualsevol professional que hagi detectat un presumpte abús
sexual està obligat a notificar-lo; vostès també ja deuen
conèixer la Llei d’infància i adolescència que ja també hi
obliga per llei. I després diferencia entre el que pot ser una
evidència d’un possible abús sexual del que és una sospita per
part d’un professional, especialment en el sector sanitari o a
vegades en el sector educatiu, que el nin fa un testimoniatge
que efectivament ha passat una determinada acció a ca seva.
S’estableix l’obligatorietat que, sigui evidència o sigui sospita,
s’ha de registrar al RUMI, i en el cas que sigui sospita el
professional que ho hagi detectat està obligat en 24 hores
màxim a notificar-ho a Fiscalia i notificar-ho al Sistema de
protecció de menors. Per tant tenim ja que en aquesta fase de
detecció i notificació ja tenim una pauta de com s’ha de fer
obligatòriament i  de forma igualitària per tots els
professionals que intervenen en menors i per tant són
susceptibles de poder detectar situacions d’aquestes
característiques.

Després tenim la fase de valoració i d’investigació, en què
determinam que un nin en què hi ha hagi l’evidència o una
sospita ho ha de valorar el Sistema de protecció de menors, i
que el Sistema de protecció de menors té tres mesos com a
màxim per valorar si aquest menor efectivament és un nin o
una nina que ha estat abusada o abusat, i si està protegit per la
família o no està protegit per la família. Aquí parlam de
màxims; després també hi ha situacions extraordinàries, és a
dir, si un nin diu a un testimoniatge que pugui fer a un pediatre,
o a un psicòleg de centre, o al referent de menors, que son
pare abusa d’ell, hi ha una intervenció ràpida; s’està parlant de
situacions en què no hi ha per part d’un menor una
verbalització d’aquest fet. Per tant hi ha aquests tres mesos, i
una vegada feta la valoració es poden donar tres escenaris, tres
situacions: que els pares siguin protectors, que hi hagi pares
protectors, per tant l’obligatorietat d’enviar aquests pares,
donar-los la informació perquè vagin a l’Oficina d’atenció a
les víctimes de delicte perquè des d’allà els orientin com ho
han de fer, la necessitat de posar una denúncia si hi ha un
agressor, una sospita d’agressor que estigui identificat, i la
derivació a UTASI per atendre el nin -la UTASI és la Unitat de
tractament d’atenció d’abusos sexuals que té el Govern de les
Illes Balears-, perquè pugui ser tractat aquest menor. Els he de
dir que durant aquest any..., no, durant 2017, hem pogut
contractar un psicòleg més en aquesta unitat de tractament per
poder atendre la demanda creixent que té  aquesta unitat de
tractament d’abusos sexuals infantils.

Després pot succeir -és el més desitjable- que no hi hagi
cap tipus de desemparament, i per tant que aquest nin..., bé,
aquesta evidència no s’ha produït, no s’ha confirmat, o que
aquesta sospita no s’ha confirmat. Aquí ens comprometem
tots a fer un informe de derivació a la persona que va notificar
explicant el perquè hem considerat que no hi ha
desemparament o que no s’ha detectat aquest abús. I després
si en aquesta valoració hi ha qualque tipus d’evidència d’altra
situació de vulnerabilitat, la derivació als serveis socials
comunitaris, perquè si el menor té un any, perdonin, si el
menor té menys de tres anys es faci un seguiment durant un
any, i si el menor és major de tres anys es facin un seguiment
durant tres mesos.

I després, si efectivament aquest menor ha estat abusat
sexualment i no està protegit per la família o pels pares el
sistema de protecció és el que actua, i en aquest cas el que es
fa és: ens comprometem o el sistema de protecció que són
aquestes comunitats són quatre, perquè són els quatre
consells, l’obligatorietat de fer un informe a fiscalia i una
denuncia penal, atès que hi ha un delicte, no? Algunes
d’aquestes coses ja es fan, no és perquè el protocol ho digui
ara no es fa sinó que passa que ens obligam a continuant-lo
fent, a coordinar-nos en la seva execució i a mantenir-lo.

Acordam també, es pacta també en aquest protocol quin ha
estat, quin ha de ser el contingut mínim de l’informe i quina és
la informació que ha de recollir aquest informe per acreditar
que aquest menor estigui abusat i garantir també a la família el
que s’ha valorat, el que s’ha explorat, no?
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Aquí també el que establim és com ha d’actuar el sistema
sanitari, diferenciant si el sistema sanitari és el que detecta
aquest abús o des del sistema de protecció de menors es
deriva al sistema sanitari, perquè qui ho ha detectat és el
sistema de protecció de menors o el que ho valora, la primera
valoració és el sistema de menors. Per tant, diferenciam
també quan en aquest menor es detecta aquest abús en el
sistema sanitari, si és a primària o si és a l’hospital, sempre ha
d’anar informat d’un informe sanitari forense i si el nin ja està
en el sistema de protecció  de menors també com s’ha de
derivar a aquest sistema sanitari, diferenciant també si ha estat
un abús que el caracteritzam com a agut o que no és un abús
agut sinó que és un altre  tipus d’abús. Per tant, també
relacionam l’actuació sanitària amb l’actuació de sistema de
protecció de menors.

Després també en aquest sistema, en aquest protocol
també hi ha implicades les forces de seguretat, que també han
firmat aquest protocol, s’han compromès en la mesura del
possible, bé, s’han compromès que sempre s’ha de derivar
quan hi hagi una detecció d’aquestes situacions als equips
especialitzats en atenció a la dona i als menors de la Policia
Nacional, que són equips especialitzats o persones
especialitzades en aquest tipus de delictes. I una cosa
important també, que si no hi ha determinades forces de
seguretat per evitar sobretot les declaracions, les repetides
declaracions al menor, si no hi ha una garantia que el que
reculli la Policia Nacional o la Guàrdia Civil pugui ser una
prova predeterminada, vull dir, que no serveixi per al judici,
que en lloc de fer la declaració agafar el testimoni del menor
la Policia Nacional o la Guàrdia Civil ho digui al jutjat de
guàrdia. Això és important perquè un dels objectius de tot
aquest protocol és reduir la declaració que ha de fer a vegades
en moltes ocasions el menor.

En qualsevol cas, també les forces de seguretat ho han de
registrar en el RUMI i ho han de dur en 24 hores al fiscal, a la
Fiscalia de Menors.

Després, finalment, hi ha el tractament una vegada que el
menor ha estat valorat, hi ha d’haver un procés terapèutic
perquè l’impacte d’aquest abús sigui el menys possible en el
seu desenvolupament emocional, cognitiu i sexual. 

Per tant, aquí tenim dos models, hi ha el model de sistema
de protecció de menors en el cas que el menor estigui
protegit, que van als serveis especialitzats que té o als
professionals especialitzats que tenen els consells insulars i
si està protegit el derivam o el deriven o arriba al UTASI, que
és el servei del Govern.

Aquí també establim que a l’inici de la teràpia aquest
menor ha de rebre com a mínim una sessió quinzenal i després
quan es doni l’alta terapèutica com a mínim hi ha d’haver un
seguiment d’un any des d’aquesta alta terapèutica. Per tant, hi
haurà un seguiment d’aquest menor, que no es deixa de banda
des del procés d’alta terapèutica. 

Una de les nostres funcions era, com a govern, intentar
coordinar totes aquestes actuacions, crec que ho hem

aconseguit. A l’any 2010 es va aconseguir amb el primer
protocol, aquest any ho hem aconseguit amb aquest protocol
d’abusos sexuals i, per tant, una de les nostres funcions era la
coordinació i l’altra és la formació. 

Amb relació a la formació de professionals externs, que
era un dels temes d’aquesta compareixença, els he de dir que
a l’any 2016 es va fer formació sobre abusos sexuals infantils
a 484 professionals del sistema educatiu, va ser una
contractació directa amb RANA, que vostès coneixen, que és
una associació especialitzada en aquest temes, i també es va
fer formació amb tracta, contra la tracta, que era que els
nostres professionals que tenguessin contacte amb menors, es
varen fer 53 hores en sis jornades a 670 professionals i va ser
un contracte amb Amaranta, que també és una entitat
especialitzada amb aquest tipus de situacions.

A l’any 2017 es va treballar molt amb el tema de
protocols, es va fer aquesta feina que els he dit de contacte
amb els polítics i  contacte després amb els tècnics per fer
aquest protocol i es va començar a treballar amb el sector
hospitalari, es va fer formació d’aquest protocol d’abusos a
més de cent professionals dels nostres hospital. 

A l’any 2018, en aquest moment, l’any actual, hem tengut
formació amb una unitat de valoració que es diu Balora, que és
un model d’intervenció del sistema de protecció de menors i
del sistema comunitari que du, crec, des de l’any també 2006-
2007, no ho record molt bé, a la comunitat autònoma del País
Basc i funciona molt bé; és un programa que es renova cada
any o periòdicament i s’ha fet a 511 professionals, s’ha
impartit per la Universitat del País Basc i s’ha fet sobretot en
el sistema de protecció de menors i al sistema comunitari,
s’han fet 34 sessions, 170 hores.

Després també, hem continuat amb la formació del
protocol d’abusos en el sector educatiu, 214 professionals. 

En aquest moment ja tenim programat per a aquest
trimestre que ens queda una formació sobre mutilació, sobre
el protocol i tema de mutilació, dirigida a 30 professionals; la
segona edició del Balora, i continuam amb la formació amb el
sector educatiu tant del protocol de maltractaments com del
protocol d’abusos. 

Més o manco era el que jo he entès que em demanaven en
aquesta compareixença, qualsevol tema que els pugui
interessar o especificar o concretar o si volen que m’estengui
amb el tema Balora, doncs, també els puc explicar una mica
aquest instrument per a la valoració que és el Balora.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedeix la suspensió de la sessió per un temps
màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que els  grups
parlamentaris puguin formular les seves consideracions, però
deman si podem continuar la sessió. Per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció
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dels grups parlamentaris, la consellera pot contestar
globalment a totes les preguntes o de manera individual
després de la intervenció de cada portaveu. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, Sra. Santiago, en primer
lugar agradecerle, como siempre, su disposición cuando se le
solicita una comparecencia en este parlamento y también la
presencia de parte de su equipo hoy aquí. 

El motivo de esta comparecencia yo no quiero que se vea
como una... sí es control al Gobierno, pero no a lo mejor a
este gobierno en concreto sino a todos los gobiernos y a toda
la actuación que hemos tenido los servidores públicos, donde
me incluyo, los políticos, en la gestión de la protección de
menores y de los protocolos correspondientes y de las
actuaciones de la administración pues en los casos que usted
acaba de comentar aquí.

De su intervención lo único que... voy a separar las
preguntas que son referentes a lo que usted acaba de exponer,
lo que me gustaría que me aclarara. Por ejemplo, evidencia o
sospecha, la diferencia, cuando hablaba usted de tema de
abusos, cuáles son las categorías de abusos y cuáles son...,
cuándo no son agudos, eso es lo  que me gustaría que me
aclarara.

También esperaba un poquito la letra pequeña del
protocolo, no así a grandes rasgos fundamentales pero bueno,
a lo mejor también, como no sabía lo que intentaba sacar en
esta comparecencia de la conselleria, pues puedo entender que
ese fuera su planteamiento. El motivo fundamental es que
tanto en la prensa, no sólo a nivel de Baleares, a nivel de todo
el país, aparecen muchísimas quejas del funcionamiento de
cómo están los servicios de atención al menor para solventar
situaciones en las que se entiende que hay que una
desprotección del menor, bien sea por abuso o bien sea por
casos de dejadez de la familia de los cuidados necesarios de
este  menor, siempre encaminándose a la protección del
menor.

Entiendo que valora, aunque usted no lo explicó, que es un
instrumento de servicios sociales implantado en otras
comunidades como en el caso de Euskadi, por el ejemplo, para
la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y
desamparo de los menores, que es una suerte de test que
manejan los técnicos y que genera categorías para luego se
utilizadas en las valoraciones finales. El peligro que detecto,
como en general con otros protocolos como podría ser el de
acoso escolar, son dos, principalmente; el primero es relativo
a lo que se tomaría como una foto fija, o consideración de una
realidad que es humana y por tanto en movimiento constante,
hecho que induce habitualmente a una confusión de categorías
entre el hecho objetivo y la interpretación del hecho en
cuestión. Cuando hablamos de derechos y obligaciones
fundamentales que además tocan las pasiones más esenciales

del ser humano como son nuestros hijos, hay que tener más
que pies de plomo para poder interpretar; como señalaba el Sr.
Díaz Cappa, aquí en sede parlamentaria, la línea entre  el
informe técnico y el juicio es muy delgada, y en demasía se
cae en excesos competenciales entre el juicio y la valoración
específicamente técnica. Creo que la actuación del Govern en
este caso, con este nuevo convenio que acaban de presentar,
salva muchas carencias de actuaciones anteriores y de las
aplicaciones que había en los protocolos anteriores, también.

El problema es que este delicado pasar de lo técnico a
anunciar un juicio de valor se convierte en muchas ocasiones
en un abuso de los más vulnerables, pues en sus propias
carencias formativas y educaciones se contienen los
elementos de su propia indefensión, que terminan siendo la
losa que los conduce a informes desfavorables en múltiples
ocasiones, y aquí se abre el segundo peligro, pues estamos
explicando desde el Estado una gamificación a los ciudadanos;
por gamificación se entiende el sistema de aplicar puntos en
positivo y en negativo a la vida de las personas con una vara de
medir que ellos desconocen, cuando están yendo a las
entrevistas y todo lo demás, con unos criterios que si bien
podrían ser hipotéticamente objetivos, quien está siendo
gamificado los desconoce plenamente. Esto dibuja un estado
autoritario que lejos de velar por sus ciudadanos a través de
los Servicios Sociales, pues los está de alguna forma
criminalizando. Si hay familias vulnerables con poca
capacitación, etc., hay que velar de manera integral para
solucionar el problema familiar. En una reciente entrevista el
defensor de la Oficina de Menores reconocía o daba la
opinión, con todos los datos que le llegan, de que había un
exceso de menores tutelados. 

Muchas familias de Menorca y también de Mallorca se han
acercado a mí para contarme lo que ellos consideran abusos
tremendos que podrían sistematizarse, por ejemplo, en padres
falsamente acusados de abusos que luego se demuestra en
sede judicial que son inocentes, y usted sabe el daño y el
estima social que supone ser acusado de algo así para ser
finalmente inocente. En Menorca yo le puedo facilitar, si
usted me lo permite, sentencias en esta línea; han ido al
consell, varios diputados de Menorca conocen estos casos, de
un padre acusado de abusos, de abusar, separado de su familia,
de su hija, que ahora hay una sentencia de que esto no se pudo
demostrar, y ahora su hija no lo quiere ver, lleva cuatro años
sin verla, no lo quiere ver, y el sufrimiento que está
causándose es tremendo. No quiero que me digan, como hacen
siempre, que voy a casos particulares; le puedo dar más de
uno, más de dos, más de tres, más de cuatro, y en este caso los
servidores públicos, donde me incluyo, Sra. Santiago, que no
es una cuestión de un juicio a su trabajo dentro de la
conselleria ni de esta legislatura, sino que hablo de todo el
conjunto de todas las fuerzas políticas que han estado
gobernando, y yo aunque no esté como política también me
meto dentro del lote como responsable, asumiendo la
responsabilidad que me pueda corresponder, en estos casos
estamos hablando de personas, de dramas familiares que usted
bien conoce, que es de dentro del sector, y que un fallo del
sistema es irreparable, irreparable, para los hijos y para los
padres que lo sufren.
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Entonces el hecho de que se esté por un técnico, que no
dudo de la capacidad y que tenemos buenos técnicos, buenos
profesionales, etc., etc., pero que es un ser humano, que se
pueda equivocar, porque... que se ponga a una familia con un
caso de un posible abuso de un padre sin pasar por Fiscalía,
que en el periodo que está investigándose si hay ese abuso o
no, que se retiene el menor porque la madre no se lo cree, que
el padre le esté abusando, y entonces también retiran la
custodia de la madre, no sólo del padre sino también de la
madre, y que esa madre sólo tiene para ver a su hijo una vez
cada quince días, una vez a la semana para no romper el
vínculo mientras se hace el estudio de si realmente ha habido
abuso o no, yo creo que aquí los protocolos no están
funcionando. Sé que son competencias de los consells, pero
hay un convenio con los consells y el Govern. Y yo pregunto:
¿qué control estamos haciendo de que se estén cumpliendo
los protocolos como corresponde? También hay, por norma,
que grabar las entrevistas porque no hay ninguna persona de
confianza del menor en la entrevista, se queda solo ante un
técnico, ante un desconocido, cuando se le está..., bueno,
deduciendo e investigando si hay un posible abuso o no. Y que
se interrogue a un niño en seis meses siete veces hasta que se
consiga la declaración de que es el padre el abusador sí o sí y
que no va a parar y que está escrito, está escrito por el técnico,
además, está en el informe. Yo he pedido a estas personas que
pidan un informe de su caso, una copia del expediente y lo he
leído, literalmente. Entonces que un técnico vaya a sede
judicial y cuando le preguntan si sabe los protocolos, que
existen unos protocolos de actuación que él no ha respetado
en un expediente en particular y que diga que no los conoce,
que no conoce los protocolos, y que después posteriormente
en una revista técnica hable de estos protocolos, sinceramente
creo que estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo
mal, y hay que mirar que no pasen estos casos y que no se
vuelvan a repetir. 

Entonces creo que lo que han hecho ahora con el nuevo
convenio, que es importante, que puede ayudar a que esto no
vuelva a pasar... Por ejemplo también otra cosa que me llamó
muchísimo la atención en los expedientes que me han
presentado es que se separe a hermanos cuando hay un tema de
desamparo, pues se separa a los hermanos, en vez de estar los
hermanos en la misma casa de acogida, a lo mejor, lo que sea,
posiblemente porque son hijos de distinto padre, pero en la
casa donde estaban, en la familia de donde venían estaban
juntos, eran hermanos. Entonces estos casos no me los estoy
inventando, están pasando, y, Sra. Santiago, con que sólo pase
uno... en algo estamos fallando, y esto no puede pasar. 

Entonces el hecho de traerla aquí era ver también qué
control tenemos de que se estén cumpliendo los protocolos,
y eso que nosotros, que la administración, que los políticos,
que tenemos unos medios limitados tanto económicos como
personales, pero aquí hay un hecho grave. El hecho de que
tantas familias que a lo mejor los hijos hay una situación en la
que están mejor tutelados que con la familia en la que están,
un caso por ejemplo no de abusos pero que haya una
desintegración de la familia o que no se den los cuidados
adecuados y demás, pero cuando estas personas tienen este
sentimiento de que le estamos robando desde la

administración a los hijos, cuando realmente lo que queremos
es protegerlos, también estamos fallando en algo, en la
comunicación, en cómo se explican los protocolos, los
derechos, lo que va a pasar, lo que no... Entonces es por lo que
yo quería llamar su atención en esta comparecencia, quería
escucharla, también el tema de los protocolos... 

Me preocupa un poco cuando le  escuché decir que en
Menorca e Ibiza que se utilizaba de una forma más
homogénea. Sí, pero no se están cumpliendo los protocolos
que estaban marcados, no hay un control de que se estén
cumpliendo los protocolos como tal, porque desde ya hace
más de tres años no se graban las entrevistas que se hacen a
los menores, y esto es una cuestión que está reflejada dentro
de los protocolos de actuación.

Y..., bueno, grosso modo era transmitir esta inquietud que
está en la calle, que pueden ser de personas que dicen que son
almas en pena porque son dos o tres que van a una
manifestación con un megáfono, con otro... Vale, puede ser,
pero cuando se van a litigar... ¿cuántos casos estas personas
pueden litigar contra la administración?, es que no saben a
veces ni cómo hacerlo. Desde el momento que los servicios
sociales sacan al menor del entorno familiar ya no hay opción
para un contraperitaje, para..., más opciones, porque el niño no
está..., se saca del alcance de la familia para prestar otra
opción, y realmente los que están ganando las sentencias son
los que tienen poder adquisitivo, que realmente pueden
pagarse su abogado, el recurso... el recurso, porque claro la
administración recurre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, ha exhaurit el temps.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Vale, gracias, nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar dar las gracias
a la consellera y a su equipo por haber venido a esta
comparecencia solicitada por el Grupo Mixto, por la diputada
Montse Seijas, y también darle las gracias a la diputada por
haber pedido esta comparecencia y poder tratar un tema que
muchas veces no tiene la relevancia que debería tener y
evidentemente el poder dar visibilidad al tema del maltrato y
del abuso sexual infantil, creo que es muy importante para
toda la sociedad.

En primer lugar, decirle... dar la enhorabuena a la
consellera por estos últimos protocolos aprobados. Es muy
necesaria la coordinación y creo que lo ha explicado
suficientemente bien. Muy importante la coordinación entre
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administraciones y más cuando una competencia de estas
características está tan repartida y a veces pueden surgir
ciertas dificultades a la hora de aplicar estas competencias. 

Tener estos protocolos aprobados..., que como usted bien
decía no significa que antes no se hicieses cosas, pero muchas
veces cuando las cosas se hacen o por inercia o por la propia
responsabilidad de los trabajadores, de los profesionales,
cuando pues por ejemplo se da la circunstancia de cambio de
profesionales puede ocurrir que si lo que no está plasmado en
papel lo que no es una obligación para ellos pues puedan
ocurrir determinadas circunstancias que hagan que no apliquen
las medidas y las políticas lo suficientemente bien.

Ha hablado del RUMI, creo que más de una vez hemos
hablado ya en sede parlamentaria del RUMI, de la dificultad
que ha supuesto y está suponiendo por lo que nos cuenta
todavía su correcta aplicación.

Creo que hemos coincidido siempre aquí todos que es vital
el poder contar con los datos porque... que no se notifique en
el RUMI no quiere decir que no se notifique y que los
menores queden desprotegidos, es algo que creo que es
importante dejar claro, pero es una forma el RUMI mucho
más eficaz, mucho más eficiente de poder no solamente
detectar y tener conocimiento de todos estos maltratos o
abusos, sino también el poder contar con datos para poder
elaborar las mejores estrategias.

Se han dado desde el inicio ciertas dificultades no porque
los profesionales se negasen porque sí a aplicar, s ino por -
como usted también ha explicado- dificultades informáticas,
duplicidad en la carga administrativa de profesionales que ya
de por sí tienen una carga de trabajo muy importante, pues
hace que sea más complicado.

Creo que esta vez se irá avanzando en darle  todas las
facilidades posibles para poder utilizar esta herramienta tan
importante y teniendo en cuenta los avances de la tecnología
también poder simplificar a los trabajadores y a los
profesionales técnicos cualquier carga administrativa.

También nos ha hablado de los convenios o acuerdos con
entidades, nos ha hablado de convenios con la Fundación Rana
y con la Fundación Amaranta. Me gustaría saber si existe algún
otro convenio con alguna otra entidad.

También, respecto a la formación que sea a través de estas
entidades y también del programa Balora, me gustaría hacerle
dos preguntas: una si ya tienen indicadores de la eficacia de
estos programas en el sentido de que se haya detectado que
por parte de los profesionales a los que se ha dirigido la
formación, pues ha habido una... un incremento en el número
de notificaciones, un incremento a la hora de las valoraciones
y también si esta formación es de carácter voluntario.

Es decir, usted ha hablado del número de profesionales que
han asistido a estas formaciones, pero me gustaría saber si es
voluntaria o por ejemplo en el ámbito educativo se ha
establecido la asistencia obligatoria de al menos un

profesional por centro, igual que en ámbito sanitario o en el
ámbito comunitario, ¿no?

Creo que sería importante porque es posible que si no es
de carácter obligatorio, por decirlo de alguna manera, se estén
formando muchos profesionales de determinados centros y
otros centros educativos pues queden sin esta formación tan
necesaria... o en ámbito sanitario.

Preguntarle también si considera usted..., lo ha dejado
caer, si..., sé que es difícil hacer una valoración de si está
produciendo un aumento en los abusos o se está produciendo
un aumento de las detecciones de esos abusos. Me gustaría
saber si tienen algún tipo de indicador que nos..., esto pasa
siempre con las denuncias de violencia de género, que muchas
veces no sabemos si están aumentado realmente los casos de
maltrato  o  es que están aumentando las denuncias, si nos
pudiera contestar a esto.

También si existe, si tienen, si manejan alguna estadís...
alguna estadística, perdón, respecto a aquellos menores que
han sido condenados por abusos sexuales que hayan sido
previamente abusados, si tienen alguna estadística de cuántos
de estos menores habían sido previamente abusados.

Y después respecto a lo que comentaba la Sra. Seijas, creo
que... bueno ella también lo ha comentado, es una cuestión que
va mucho más allá del Govern y de esta conselleria, ha dicho
que muchas veces los informes técnicos de..., en este caso del
sistema de protección y el juicio pues son prácticamente lo
mismo, yo creo que entonces estaríamos hablando más de
cómo se está aplicando o determinados protocolos que a lo
mejor serían más específicos del ámbito judicial en el que la
comunidad autónoma no tiene competencias.

También creo que... y sí que hay que trabajar y hay que
seguir trabajando en la mejora de la coordinación también con
Fiscalía, y también es un punto que puede ser interesante al
margen de las posibles sospechas que se puedan tener de que
una familia o parte... o un miembro de la familia sea la persona
abusadora el darles herramientas para que puedan defenderse
o que puedan alegar o puedan tener ciertos conocimientos
para poder tener esa defensa ¿no?

Pero también hay que entender que..., yo creo que
cualquier profesional ante el riesgo o la duda de que ese
menor esté sufriendo un abuso sexual o está sufriendo un
maltrato por parte de la familia protectora, creo que debe
prevalecer -y creo que así lo entienden los profesionales- la
protección de ese menor.

Usted ha expuesto una serie de casos concretos. Creo que,
como decía, siempre debe prevalecer esa protección, pero es
verdad que si en algún caso se da la circunstancia de que
después de estos meses de haber hecho las investigaciones
oportunas resulta que se estaba equivocado o la sospecha no
se confirma, tal vez sí que se deberían reforzar todos los
apoyos a esa familia para que se pueda reconducir una
situación de normalidad.

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 53 / 13 de setembre de 2018 687

Creo que en general el sistema funciona, sí que, como en
todos los sistemas, puede haber situaciones que se escapen y
en base a eso creo que debemos mejorarlo y debemos seguir
mejorando los protocolos.

También decir que ahora nos encontramos a nivel
parlamentario con la oportunidad de poder trabajar en todas
estas cuestiones a través de la ley de infancia que
tramitaremos en este periodo, entiendo, si la presidenta de la
comisión lo pone en el orden del día seguro que sí, pero creo
que la ley de infancia va a ser una herramienta muy importante
para ir introduciendo en la ley todas esas posibles mejoras que
comentaba la diputada Seijas y cualquier otra mejor que
creamos oportuna.

Por nuestra parte nada más. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes, Sra. Consellera, gràcies
per la seva presència i gràcies també per venir part del seu
equip.

Entenc que la protecció a la infància i joventut és un tema
de gran importància. Les explicacions que la consellera ha
compartit amb la seva exposició han demostrat que s’han
ampliat, modificat i incrementat protocols que ja existien i
que s’han millorat.

Moltes qüestions que ha traslladat la Sra. Montse Seijas
han estat contestades per la consellera. És cert que hi havia
una gran necessitat d’aquests canvis. A més, justament -tal i
com acaba de comentar la portaveu del Partit Popular- estam
pendents de l’aprovació del Projecte de llei de l’atenció i els
drets de la infància i adolescència de les Illes Balears. Pel que
ha explicat la consellera algunes de les mesures que es
contemplen en aquesta futura llei ja s’estan aplicant i
desenvolupant en la nostra comunitat. S’ha avançat molt en
aquesta legislatura i amb la llei s’avançarà molt més.

Celebrem tots els canvis que s’estan produint en aquest
àmbit per a una millor atenció i defensa dels drets  de les
persones menors d’edat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Moltes gràcies també a la Sra. Consellera
per ser aquí i donar explicacions.

Crec que està molt ben estructurat, molt ben explicat i és
un tema molt sensible, molt important dins la societat perquè
els nins no tenen autodefensa i, per tant, és la societat que els
ha de protegir i és un tema molt, molt, molt sensible.

De totes maneres, jo no sé, només és una mica de
curiositat, quan ha dit que hi havia 100 menors detectats, són
100 anuals?, o... era una miqueta més la pregunta a Sandra, és
a dir, com va evolucionant, si hi ha un increment per detectar
alarma a o no. 

Després, un altre petit  dubte, sobre les dificultats
d’utilització de RUMI a Mallorca a segons quins municipis,
una mica no acab d’entendre, per ventura pel meu
desconeixement de la matèria, en què consisteix? Per què es
pot posar a Menorca i a Eivissa i a Mallorca té aquestes
reticències?

Per la resta, enhorabona i a seguir fent feina protegint els
nostres infants.

Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari MÉS per Menorca no ha vengut el
portaveu. Per part d’El Pi la Sra. Antònia Sureda, per un temps
de deu minuts, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Santiago, agrair la seva compareixença, igual que a part del seu
equip.

Crec que parlar d’infants, parlar de menors és un tema molt
delicat i sobretot quan parlam d’abusos, quan parlam de
maltractament i, evidentment, són persones les que tenen cura
de valorar, de detectar i de tractar aquests abusos i aquests
maltractaments. Crec que són persones molt sensibles i hem
de tenir molta cura amb les accions i les passes que fan, però,
com han dit diferents portaveus, davant qualsevol dubte crec
que s’ha de prioritzar el menor perquè així com s’ha dit que a
vegades hi ha hagut casos on després no ha estat veritat aquesta
sospita, què passaria si no s’actuàs o si no es fessin aquests
protocols o fossin més light?, què passaria?, que abusarien
més de l’infant, i jo crec que és aquí on s’ha d’anar.

Evidentment s’ha d’anar millorant i aquests casos no han de
succeir, però crec i repetesc que s’ha de prioritzar sempre el
menor. 

Ha parlat de RUMI, com també ha dit la Sra. Fernández
n’hem parlat en diverses ocasions en aquesta comissió i a
altres fòrums de debat, m’agradaria saber qui té accés a les
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dades que tu introdueixes, que es poden introduir en el RUMI;
és a dir, s i  una persona d’un servei social d’un municipi té
accés a si hi ha hagut aquell infant en temes de salut, en temes
d’educació, a veure qui pot tenir... són dades molt delicades i,
evidentment, també n’hem parlat moltes vegades que hi ha el
tema de protecció de dades i més quan són d’infants, que
encara és... però, de quina manera es pot accedir per fer feina
en aquests casos?

Després, també ho ha dit vostè, que dels quatre punts de
prevenció de detecció, valoració i tractament el Govern
només fa feina amb el tractament i amb una part d’aquest. Per
tant, com també vostè ha dit, jo crec que el Govern la gran
tasca és la de coordinació i tots aquests protocols que s’han
establert o que s’han fet malgrat fossin accions que feien crec
que és imprescindible la coordinació, tant judicial, policial,
com de totes les administracions.

Jo només acabaré dient que a veure si el Govern té pensat
a través de la llei, sé que ens ho va explicar, però si vostè ens
ho vol dir a veure si en aquest sentit es farà, i hi haurà qualque
tipus d’acció a la Llei d’infància i adol·lescència. I vull acabar
dient el mateix, sempre prioritzant la protecció del menor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, i al seu equip per venir aquí a explicar, doncs, el
que molts de nosaltres coneixíem i sabem i com està
estructurat el tema de protecció de menors. 

Vostè s’ha referit  a quatre línies bàsiques en el
desenvolupament de l’estratègia de protecció, prevenció,
detecció, valoració i tractament. També ens ha comentat el
repartiment de competències quant a la protecció del menor
i això, evidentment, és una dificultat que se supera amb la
coordinació i amb la bona coordinació, i nosaltres pensam que
es fa una bona feina en aquest sentit.

Quant a la prevenció, és indispensable i vostè s’ha referit
a la formació dels professionals que tenen contacte amb
aquestes situacions o que podrien tenir contacte amb aquestes
situacions, de fet, jo crec que l’augment del nombre o dels
casos té a veure amb aquesta sensibilització i amb aquest
coneixement que tenen els professionals, per tant, crec que
hem de continuar amb aquesta línia perquè consider que cent
casos anuals poden ser pocs casos valorats, que no arriben tots
als sistema, totes les situacions d’abusos reals del dia a dia
que han de patir molts de nins.

Quant a la detecció, evidentment ja hem parlat d’aquest
tema, el RUMI és una eina que ha estat molt, molt debatuda en

aquesta comissió, fa anys que ho diem que s’ha de continuar
treballant perquè tots els municipis puguin utilitzar aquest
mateix sistema, l’aplicació informàtica del RUMI, no només
els municipis sinó els centres educatius, els centres sanitaris,
serveis socials. I consideram un èxit que Palma, a la fi, a la fi,
s’hagi afegit i adherit a aquest sistema.

Per tant, és en aquesta línia, jo també li  volia demanar,
quants i quins són els pobles que no tenen aquesta eina en la
seva aplicació? Perquè per ventura es podria fer un treball a un
altre nivell, no sé com, però d’estimulació d’aquesta
incorporació dels municipis que falten.

Quant als protocols, el de maltractament és el que està
vigent, el protocol d’abusos també, el protocol de mutilació
o d’ablació va ser una iniciativa que es va impulsar a l’anterior
legislatura, com vostè sap, des d’una iniciativa que va presentar
l’oposició i que va ser aprovada per unanimitat i que funciona,
però crec que s’ha de continuar incidint en aquesta eina i que
s’ha de continuar fent extensiva per poder no sols treballar
amb la familia sinó des del sistema sanitari i sobretot des del
sistema educatiu, quant a aquesta problemàtica ha estat o era
un dels grans oblidats en el sentit que podia actuar com un
mecanisme de prevenció importantíssim perquè son els nins,
les nines que es van de vacances als seus països d’origen i són
aquests nins, aquestes nines que no tornen, tal vegada, en el
termini de vacances, del període de vacances ordinari.

Per tant, crec que quant al sistema de protecció es treballa
prou bé, que és cert que sempre es pot millorar, però crec que
estam en el camí per poder millorar la protecció dels infants.

Quant a la intervenció de la Sra. Seijas i el motiu pel qual
se li ha demanat a vostè la compareixença, crec que ja ho
vàrem tractar a un plenari en el mes de març quan una altra
diputada del Grup Mixt va plantejar el mateix argumentari que
s’ha plantejat avui aquí, i va ser rebutjat per la majoria dels
grups parlamentaris. Crec que qüestionar la feina,
l’objectivitat dels funcionaris de protecció de menors és crear
una alarma molt greu perquè posa en dubte precisament
aquesta protecció i genera entre les famílies que són dins el
sistema o que estan, de qualque manera, treballant amb els
funcionaris de protecció de menors pot generar a aquestes
famílies el dubte que són... idò, castigades o que són
maltractades o que no es fan bé les coses, genera uns dubtes
que... i qüestiona una feina de molts d’anys de les institucions
que precisament treballen en la protecció de menors.

Jo volia dir a la Sra. Seijas que de les demandes
presentades per les famílies quant a la retirada de custòdia, el
98% són desestimades per la Fiscalia -són desestimades per
la Fiscalia. Per tant, crec que és un grau molt acceptable de
suport des de la Fiscalia al Servei de Protecció de Menors. És
cert que sempre es poden millorar i crear espais de confiança
que millorin les relacions de les famílies i  el sistema de
protecció, és vera, es pot treballar, es pot augmentar, es poden
cercar aquests espais per augmentar la confiança de les
famílies i evitar que hi hagi aquesta possible desconfiança,
però d’aquí a dubtar i a generar dubtes sobre l’objectivitat i el

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 53 / 13 de setembre de 2018 689

criteri dels especialistes... em sembla molt greu. Em sembla
molt greu.

I el que han dit aquí altres portaveus, parlam... quan hi ha
una sospita, quan hi ha una denúncia, quan hi ha una demanda
sempre s’ha de posar per davant l’interès del menor i la
protecció del menor per damunt -per damunt- dels
progenitors. 

Per tant, no puc donar per bo l’argumentari de la Sra. Seijas
i sobretot perquè surten quejas en prensa, un padre de
Menorca, una persona... mirin, generar un criteri general
damunt qüestions molt particulars i molt minoritàries per
posar en qüestió els criteris que s’apliquen des de
l’administració em sembla molt greu.

Res més. També dir que aprofitarem des del nostre grup la
possibilitat de treballar en la llei d’infància i adolescència
perquè també és un sistema per millorar precisament allò en
què encara hi ha marge per millorar.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara té la paraula la Sra. Consellera per contestar
les diferents formulacions fetes.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies a totes les portaveus pels seus
aclariments, el seu suport i la seva exposició.

Sra. Seijas, que tot sistema humà és millorable? Això ho
podem signar tots, el sanitari, l’educatiu, el de protecció de
menors, el Parlament... qualsevol sistema humà és millorable
i per tant, segurament d’aquí a vint anys funcionarem millor
amb un sistema de protecció de menors que ara, arran de
l’experiència, arran del coneixement de millors coneixements,
etc., i que tots els tècnics es poden equivocar també és cert.
Si partim d’aquestes dues premisses el sistema de protecció
de menors és un sistema que es pot millorar i els tècnics són
humans, professionals humans que es poden equivocar, però
jo coincidesc amb la representant del Partit Socialista, del
Grup Socialista, que des d’aquestes dues premisses dubtar
d’un sistema de protecció de menors em sembla molt arriscat
i molt agosarat i molt més per part d’un parlamentari, perquè
que una mare o un pare al qual es lleva els fills pensi això em
sembla fins i tot raonable i puc tenir empatia amb ells, que ho
pensin, perquè efectivament a mi si em llevassin els fills em
posaria com a una lleona, però que ho pensi un parlamentari
em sembla molt greu i li ho dic amb tota confiança i amb tota
sinceritat. 

Em sembla molt greu que de casos particulars vostè dubti
d’un sistema que ha aconseguit protegir centenars de menors
a la nostra comunitat autònoma. Què diria vostè d’un
professional al quan un menor diu: “mi padre me toca cada
noche” i li ho expliqui amb detalls i aquest professional deixi

aquest nin a ca seva, què diria vostè? Aquest professional no
pot deixar el nin a casa seva, encara que la mare no es cregui
el que li està contant el nin, entre altres coses perquè si
després això es confirma pot perdre la llicència d’actuació
com a psicòleg, com a treballador social, com a metge, com
el que sigui.

Què diria vostè a l’inrevés? S’escandalitzaria. Si un menor
t’expressa això, si un metge veu que... i perdonin que parli així,
que els genitals d’una menor tenen lesions que no ha de tenir
o que l’anus d’un menor té unes lesions que no ha de tenir ha
de denunciar i s’ha de protegir aquest menor. Els pares, si
aquest... s i  pel que fos s’equivoquen, els pares ja podran
elaborar aquesta situació, però deixar un menor en aquestes
circumstancies és un..., és que és gravíssim i això és el que el
sistema de protecció de menors protegeix.

No el 80%, més del 95% dels casos que acaben en judicis,
que acaben en judicis perquè els pares tenen la capacitat i per
suposat la garantia d’anar a un sistema judicial per veure si un
funcionari s’ha equivocat, són favorables als pares, quan es va
al sistema penal la majoria demostra que efectivament hi ha
hagut un abús.

I de vegades els nins es torben molt a manifestar, i dic nins
i sobretot són nines, les nines tarden molt a manifestar que
han estat abusades perquè mentre estan en contacte amb el
possible abusador se silencia. Això està a tots els documents
tècnics que vostè que ha estat interessada en això, miri-ho, de
maltractaments i d’abusos.

Si tu tens ton pare que està abusant de tu i el tens a casa
teva te silenciarà. Quan normalment una nina que ha estat
abusada és capaç d’expressar-ho?, quan ha estat separada de
l’abusador, és quan se sent protegida i és quan conta de forma
tranquil·la el que li ha passat. Per això moltes vegades es
tarden tres i quatre i cinc mesos. Per això en cas de sospites
d’abusos o de maltractaments s’ha de protegir aquesta nina en
les visites i si la mare és protectora ho hem de veure, hem de
veure si la mare es creu més l’infant o es creu més el pare. Si
es creu més el pare no és protectora.

Vostè què faria si... al seu fill?, jo ho tenc claríssim, qui
protegiria. Escolta, te’n vas a ca teva i ja veurem què passa,
però de moment jo protegiria les meves filles. Si la mare no
fa això, per a un professional idò és un indicador que té..., que
es creu més el pare que la filla. Això és així i en la majoria
dels casos hi ha sentència confirmatòria.

Per tant, no parlem de tantes equivocacions sense
conèixer-ho en profunditat i no parlem que tenim un sistema
de protecció que puntua els pares. El sistema de protecció
nostre del menor, en general, valora. Què hi ha casos que
fallen? Segur, igual que un metge s’equivoca en una operació
d’apendicitis, que ho pot fer... ho ha fet centenars de vegades
en la seva vida, sí, però en la majoria dels casos no succeeix
i estic parlant d’abusos que a vegades és lo més... tangible
perquè hi ha o un testimoni o una evidència física. De vegades
és molt més difícil en la negligència, perquè també en el
maltractament emocional o maltractament físic també hi ha
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testimoni, també hi ha evidència física, però el més difícil en
protecció de menors i jo som una professional d’això és la
negligència, que és difícil la negligència. 

Per això moltes negligències comencen amb declaracions
de risc, a veure com evoluciona la família i no se li demana res
de l’altre món, Sra. Seijas. 

Vegi vostè el que es pacta amb el professional i el que es
pacta amb la família, dur el nin cada dia a escola, dur-lo
netejat, tenir la casa neta, una alimentació mínimament
adequada en relació amb les possibilitats econòmiques, es
pacten aquests tipus de coses, si té problemes de
drogodependència o alcoholisme que es posi en tractament, si
no te feina que s’apunti al SOIB, que vagi a cursos... Això són
els plans normalment de declaració de risc que es fan.

Per tant, a qui hem de protegir al sistema? Si a més aquests
pares pel que sigui són incapaços d’assistir aquestes pautes
mínimes, jo crec que en aquest moment sí que podem tenir un
dilema de com..., què fem, no?, si és incapacitat o si és
negligència. Si és incapacitat hem de posar sistemes de
protecció a aquella familia: educadors a casa seva, treballadors
familiars a casa seva, perquè no és un problema de
negligència, però si tenen capacitat i no ho volem fer és un
problema de negligència i això és el més difícil de valorar per
un tècnic de protecció de menors, la negligència, perquè tota
la resta s’ha fet a través de testimoni o de..., sobretot de
maltractaments, perdoni, d’abusos, d’aquest tipus.

Per tant, pens que no poden parlar de forma tan lleugera
del sistema de protecció de menors i sobretot si l’única font
són les famílies que, efectivament, les famílies, el pare, la
mare, estan emocionalment afectades, clar que sí, si els han
tutelat els fills, clar que sí, som humans i ens afecta molt.
Però si aquesta és l’única font d’informació, és una font que
està molt escorada. I de vegades els polítics o els tècnics hem
d’estar molt callats perquè els pares i les famílies conten el
que els dóna la gana a la premsa, que és un altre sistema, que
amb aquests temes haurien de ser molt més exhaustius, i
conten el que volen i els tècnics han de callar perquè estan
acollits al silenci dels professionals, al secret professional, i
no pot contar tot el que sap. 

En canvi, la premsa, que també a vegades jo crec que és
poc prudent, també publica coses que no són certes.

Recordin vostès el cas d’aquells nins que es varen quedar
tot sols perquè la mare s’havia mort i es varen quedar tot sols,
aquest cas era un cas del sistema de protecció de menor amb
una declaració de risc, estaven a punt de tutelar-los perquè la
mare no millorava, però tot el que va contar la premsa no era
real, no varen estar 72 hores o 24 hores, no era real. En canvi,
tots ens vàrem alarmar i tots ens vàrem discutir i es varen fer
crítiques molt fortes al sistema social perquè aquells nins no
estaven tutelats, i no hi havia hagut ni maltractament físic ni hi
havia hagut maltractament, abusos, hi havia hagut negligència
per una dona que tenia determinats problemes.

Jo, com que conec el s istema de protecció de menors,
crec que és un sistema que està raonablement dirigit a protegir
els menors, que és el que li ha de preocupar. Si en aquest
procés de dirigir els menors es fa malbé emocionalment a les
famílies, s’ha de treballar amb aquestes persones, s’ha de
poder elaborar amb aquestes persones, però això no correspon
al sistema de protecció de menors, això correspon a un altre
sistema de salut mental, però no al sistema de protecció de
menors. Però crec que no podem ser tan lleugers quan es
critica aquest sistema perquè després quan no es protegeix al
menor és quan efectivament denunciam amb molta més
vehemència.

Vostè em demanava la diferència entre evidència i sospita,
jo li posaré un exemple, perquè això està en el protocol del
sistema d’abusos o en el protocol d’abusos: una evidència, per
exemple, és una conducta d’un menor, per exemple, la
conducta d’un nin de cinc anys hipersexualitzada, això és una
evidència perquè és una conducta en un nin de cinc anys que
no és normal. Doncs, això s’hauria de notificar si ho detecta,
per exemple, un professor que veu que de forma continua ho
fa, perquè després el sistema de protecció de menors ho
investigarà d’una altra manera. Una sospita, idò, anomenam
sospitat i sospita és, per exemple, que un nin et digui, et conti
un abús o un pediatre que vegi determinades lesions en els
genitals d’una nina que no hi han de ser. Això és una sospita,
i si, a més a més, en aquest cas que jo li deia aquesta sospita
el metge li demana o la professora li demana o el psicòleg li
demana i a més li diu que ha estat aquesta persona o aquest
altra és quan aquest nin, i també és al protocol, no només ho
ha d’enviar al fiscal sinó que ha d’avisar a la policia, si hi ha un
sospitós, si d’aquesta relació amb l’infant i el professional que
intervé hi ha... sobretot si es produeix en el sistema sanitari o
en el sistema educatiu ha d’avisar a la policia. 

Vostè deia, el judici, set, vuit mesos, de vegades, ja li he
explicat, fins que el nin no se sent protegit de l’abusador no fa
el testimoni. Tres, quatre anys, això no és el sistema de
protecció de menors, no s’equivoqui, això és el sistema
judicial, i això també li hauria d’haver contat al fiscal de
menors, de vegades es tarden tres anys a fer un judici penal per
abusos i el nin tenia sis anys quan es va detectar i va declarar
amb nou i amb deu, però això no és el sistema de protecció de
menors, això és el sistema judicial que es torba un munt
perquè és un sistema molt garantista, però molt poc ràpid. Una
de les coses que es demana contínuament pels professionals
del sistema de protecció de menors és que això s’acceleri en
aquests casos, que siguin prioritaris en el sistema judicial.
Això no és el sistema de protecció de menors, això és el
sistema judicial que es torba un munt a fer els judicis, sobretot
judicis penals perquè hi ha un delicte d’abús.

Més o manco li he dit, li he contant, que els germans se
separen? Això sí que crec que hi ha... jo... això són els
consells insulars, sens dubte, però crec que aquí sí que hi ha
capacitat de millora, no? Què passa amb això? Que de vegades,
tenim l’estructura de protecció de menors és per edats, i de
vegades tenim fins als 12 anys, a partir dels 12 anys, o els 14
anys, van a un altre centre, a un altre pis i és veritat que això a
vegades separa infants, però no és perquè els pares siguin
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diferents, això el sistema de protecció de menors no ho té en
absolut en compte. De vegades és per anys.

Després també tenim problemes, vull dir, tenim famílies
d’acollida que fins als 5, 6, 7 anys podem col·locar un infant,
però un nin de 12 anys és molt difícil, i de vegades
protegeixes una família on tens un nin de 2 anys, un nin de 7
i un nin de 12 i el nin de 7 i el nin de 12 van a un centre i el
d’un anyet, doncs, trobam famílies d’acollida, però per als de
7 i els de 12 no perquè la societat tampoc no és solidària amb
això. És molt difícil tenir nins acollits de 7 i de 12 anys en el
sistema de protecció de menors que són nins fets mal bé, que
són nins disruptius, que solen tenir problemes. I amb un nin
d’un any... què fem? Doncs, escolta, doncs separam els
germans i el sistema de protecció de menors procura que la
família d’acollida es vegi amb els altres germans, els caps de
setmana a vegades es veuen, etc., bé, mantenen el contacte,
però no podem ficar nins petits menors de cinc anys a centres
i això de vegades suposa separacions.

Més o manco crec que li he contestat a tot, en toc cas, hi
haurà un segon torn de ronda i podrem seguir parlant. En tot
cas, el sistema Balora, que vostè comenta, és un instrument de
valoració que s’aplica en el País Basc i a altres comunitats
autònomes ho han aplicat. Nosaltres no ho aplicam aquí de
forma obligatòria, és un model per a nosaltres orientatiu, però
per a la comunitat autònoma és orientatiu i que segurament
n’hauríem d’arribar a implementar un que serà molt semblant.
Però ja li dic, aquest sistema, per exemple, perquè es faci una
idea, avui dir, aquest sistema de Valora que per exemple té un
apartat que és de corrupció, jo ja li dic , molts de nins, per
posar un cas que coneixem tots, de Son Banya estarien tutelats
perquè el sistema Balora considera que és un model corruptiu
espais on la familia trafica. Vull dir, que és un sistema molt,
molt estricte, però sobretot quan els casos són greus.

La Sra. Fernández, crec que més o manco li he contestat
diverses preguntes a través de contestar a la Sra. Seijas, jo
estic d’acord amb vostè que el RUMI és un bon instrument,
però el RUMI és un instrument per notificar i per detectar,
però no és un instrument de tractament, vull dir, però què ens
permet el RUMI? Primer, ens permet saber com està el cas a
part de la xarxa, no?, i sobretot ens permet tenir estadístiques,
perquè no tenim estadístiques reals de quina és la situació de
maltractament i abusos a la nostra comunitat autònoma.

En relació amb els contractes això, bé, varen ser uns
contractes que no varen ser convenis ni subvencions, varen ser
contractes, un cas va ser de RANA aquest any, per exemple,
serà Pere Tarrés, vull dir, és per a formació i guanya l’entitat
que té més punts. Per una altra via hi ha tot el s istema de
subvencions que és una altra guia.

Li he contestat amb el Balora, el Balora és una guia, no és
aplicable a la nostra comunitat autònoma, no és una aplicació
obligatòria, però sí és un instrument que sí els consells
insulars ho volen aplicar tenen capacitat de fer-ho, vull dir,
perquè suposa també una ordenació interna del sistema de
protecció de menors, que són competències exclusives dels
consells insulars, el Govern no té perquè fer-ho. 

Una de les coses que sí, per exemple, la Llei d’infància i
adol·lescència obliga, en el sentit de donar més garanties quan
es fa una valoració, és que qualsevol valoració, qualsevol
informe que es faci on es determina que un menor estigui
desemparat estigui justificat amb proves que siguin validades.
Vull dir, si tu dius que el nin està depressiu no basta que ho
diguis, basta que ho demostris també amb proves validades. O
si dius que el menor té una situació d’ansietat, doncs, s’ha de
validar a través de proves ja oficials en el sentit aquest de cada
vegada incidir més a objectivar i donar garanties en el procés
de la presa de decisió de la tutela.

Vostè em diu si s’augmenta o es detecta més. Jo li diré la
meva opinió intuïtiva, jo crec que es detecta més, jo crec que
els abusos sempre han existit, segurament ara numèricament
n’hi ha més perquè és una població més gran, però els abusos
sexuals sempre han existit, i crec que, com ha dit la
representant del Partit  Socialista, crec que la sensibilitat
funciona, la formació dels professionals també, i crec que
expressar socialment que la persona abusada és una víctima
crea una certa solidaritat amb ella, generam empatia amb
aquesta víctima i les víctimes són capaces de dir-ho. Per això
crec que cada vegada més ara hi ha adults que són capaços de
dir que han estat víctimes, i fa cinquanta anys no n’eren
capaços, o fa trenta anys no n’eren capaços. Crec que ara es
detecta millor perquè hi ha un reconeixement com a víctima,
perquè detectam millor, estam millor formats; ara, no ho sé,
crec que els abusos malauradament sempre han estat presents
a la nostra societat.

Vostè diu que si els menors abusadors han estat..., si les
persones que abusen han estat menors abusadors. Sí, això, si
vostè llegeix llibres tècnics que parlen d’aquest tema, tots
diuen que entre el 30 i el 40% de persones que han estat
abusades a la infància han estat després abusadores, el que
passa és que cada vegada se’n parla menys, a nivell tècnic,
d’aquest tema, primer perquè pareix que és una condemna, que
les persones que han estat abusades han d’estar com
condemnades a ser abusadores, i això no és així, i crec que
cada vegada més aquest percentatge es reduirà perquè, com
que has detectat l’abús, has pogut fer processos terapèutics
que amb el nin abusat has pogut treballar tot allò emocional,
has pogut protegir-li l’empatia, has evitat la revictimització, i
per tant aquests nins en ser adults no tenen per què arribar. Per
tant crec que es reduirà aquest percentatge, d’aquí a cinquanta
anys aquest percentatge serà més reduït, perquè abans eren
persones que no es tractaven, i quan es tracten aquestes coses
les conductes també canvien.

I després, efectivament, la Llei d’infància i adolescència
crec que és una oportunitat que tenim com a comunitat
autònoma per millorar molt sobretot en la detecció quan es
comença a produir la situació de risc o la declaració de risc,
i que això sigui comunitari, que es produeixi en el comunitari,
que es produeixi en el sistema més proper, amb el sistema
sanitari implicat, amb el social, amb l’educatiu, amb recursos
que s’han de posar des del consell i des del Govern, perquè ara
ens està passant que a Eivissa i a Mallorca, sobretot, ens estan
arribant nins al sistema de protecció de menors i al sistema de
mesures judicials sense haver passar pel sistema comunitari,
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i això és una errada del sistema; vull dir que no pot ser que un
nin amb un nivell de deteriorament tan alt no s’hagi pogut
detectar en el sistema comunitari, això és que no tenim un
sistema prou ordenat o prou dotat, o les dues coses, i per tant
hem de millorar. Crec que la Llei d’infància i adolescència pot
anar en aquest sentit.

Vull donar-li les gràcies, Sra. Maicas, per la seva
intervenció; crec que no m’ha fet cap tipus de pregunta en
concret. 

A la Sra. Vilaret li he de dir que les dificultats són les que
ha comentat la Sra. Fernández, bàsicament, per exemple,
adherits estan adherits tots el municipis, però hi ha
professionals que a vegades han de registrar al RUMI i a la
vegada registrar en el seu propi sistema de serveis socials, i
això és una sobrecàrrega; sistemes informàtics a vegades no
actualitzats; i després que és vera que el sistema del RUMI
necessita millora informàtica; durant els 2016 i 2017 es varen
millorar moltes coses, i crec que això anirà progressant. 

El sistema de serveis socials, així com el sistema sanitari,
està molt informatitzat i dóna molta informació i tot està molt
protocol·laritzat. El sistema de serveis estam arribant tard a
aquesta història, ens costa prou, com a sistema de serveis
socials; per exemple no tenim, al sistema de registre dels
serveis comunitaris, no tenim un registre unificat, i duim tres
anys treballant amb aquest sistema. Ara hem aconseguit que a
Formentera i Mallorca funcioni a la vegada, però Palma té el
seu propi sistema, és refractària a canviar-lo  i ens genera
problemes. Hi ha problemes d’aquest tipus.

I després són anuals, més o manco, 100 nins, 100 nines,
100 nins, que s’han valorat com a presumptes víctimes; un
percentatge molt alt queda valorat com a tals i alguns queden
al sistema de protecció i altres no.

A la Sra. Sureda li he de dir que coincidim, que coincidim
en la valoració del fet que primer hem de protegir el més
vulnerable, i és millor equivocar-te amb un vulnerable que no,
i aquestes equivocacions, per l’experiència que tenim, són
reduïdes. Després els he de dir que efectivament el RUMI està
protegit; hi ha professionals autoritzats i no tot el sistema pot
veure’s; per exemple el sistema municipal pot veure les
notificacions, i el sistema de protecció ho pot veure tot, però
hi ha persones autoritzades a cada un dels sistemes.

El Govern, és clar, treballam en el tractament per a nins
protegits, (...) les famílies, i després també treballam amb el
programa Atura’t, que el tenim en el sistema de mesures
judicials, que també treballam amb menors que han estat
abusadors, i per tant treballam perquè no reincideixin en
aquest sentit. Després la detecció implica el Govern, perquè
en sanitat i en educació es detecta molt, no només nosaltres
en serveis socials podem detectar coses més puntuals, però en
educació i tal, i en la prevenció perquè es feina de tothom. 

La Llei d’infància i adolescència crec que ja més o manco
l’he contestada... I també, bé, compartim les reflexions amb el
representant del Grup Socialista. Els he de dir que, pobles,

estan tots adherits, i tampoc ara mencionar els municipis que
tenen més resistència no em pareix gaire legal perquè són a
vegades resistències personals que se superen i que s’aniran
sens dubte millorant.

Crec que més o manco he contestat totes les preguntes. En
tot cas hi ha un segon torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara hi ha un torn de rèplica de cinc minuts.  Per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montse Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, lo que sí quiero dejar
claro, porque parece que algunos diputados de esta sala no lo
tienen claro, es que yo también -lo voy a decir así, con
lenguaje castellano y plano, como me caracteriza- que yo
prefiero también un padre puteado por error que un abuso no
detectado; eso que quede claro, clarísimo, cristalino. Pero lo
que también tengo claro  es que las normas están para
cumplirlas; si hay unos protocolos con una serie de pasos a
seguir los técnicos y la administración los tienen que seguir,
porque tampoco se puede ir en contra de la seguridad jurídica,
y los protocolos tienen que conocerse, tienen que ser
conocidos y tienen que estar a la vista, y tienen que cumplirse.
Eso también que quede claro.

La cuestión está en que esta diputada tiene la mala
costumbre de escuchar a la gente que está en la calle, porque
es una representante ciudadana, y las inquietudes de los
ciudadanos las trae a este parlamento, le guste o no le guste a
quien le toque. Esto es una queja que hay en la calle de
determinados ciudadanos; yo he leído enteramente
expedientes completos donde está lo que dicen los técnicos
y lo que dicen las familias, no me quedo con lo que sólo dice
la familia, y se han detectado errores, errores de
cumplimiento de protocolos que están ahí y están bien hechos,
y están bien hechos para que se cumplan, no para saltárselos.
Eso es lo que quiero dejar claro en esta intervención.

Después también el tema de que estamos centrándonos
mucho en el tema de abusos, pero también están los
desamparos, y también en los desamparos se está..., creo que
se debería tratar de un tema más integral a la familia. Lo que
veo es que generalmente son familias vulnerables, madres
solas, que sus hijos caen en muchas ocasiones en desamparo;
incluso personas que recurren por violencia de género a las
casas de acogida y posteriormente, en su vuelta a la realidad,
a enfrentarse a la vida con sus hijos, no son capaces de llevarlo
a cabo y pierden durante un tiempo a sus hijos, incluso a veces
para siempre porque no son capaces de recuperarlos, de tener
los ítems necesarios para poder recuperar a sis hijos, y creo
que este tipo de colectivos deberían tener más apoyo de la
administración y tener un tratamiento integral, porque no es
simplemente..., es sobre todo primero siempre el menor,
siempre, siempre el menor, pero que el menor también sufre
cuando se le separa de sus progenitores, también hay un
sufrimiento ahí. Entonces eso también creo que no lo estamos
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haciendo bien, y digo estamos, no lo digo poniendo la pelota
en el tejado de nadie; digo estamos, como responsables
políticos y al servicio de todos los ciudadanos.

En lo que comentaba la Sra. Santiago, a mí me parece
irresponsable decir que todo está bien y que crea alarma
social. A mí la alarma social está creada, no la está creando
esta diputada aquí en el Parlamento, la está creando el sistema
porque no se entiende como funciona y porque también el
sistema tiene la obligación de los administrados a hacerle ver
lo que está pasando, no coger y tenerlos como si fueran
muebles.

Tienen que saber, aunque sea doloroso para ellos tienen
que saber lo que está pasando y qué es lo mejor para el niño y
que estos son los pasos que se van a seguir y tratarlos como
personas y tratarlos como personas que como usted bien dice,
Sra. Consellera, que están sufriendo y que están pasando un
trauma, que a lo mejor... y que es necesario porque el bien
mayor es la protección del menor, pero estamos tratando con
personas, no con números ni con muebles ni con inmuebles,
con personas, con seres humanos con sentimientos, con
frustraciones y que para un padre, aunque lo esté haciendo
fatal y que haya que quitarle a sus hijos, pues... tiene que ser
también, yo me pongo como madre, doloroso ya no tener
dinero para darles de comer, para tal, traerlos a servicios
sociales y que te quiten a tu hijo porque eres un mal padre.

Pues esto también habrá que darlo a entender y tratar a esas
personas también, no coger y... (...) los hijos y dejarlos a su
suerte ahí tirados en el camino.

Poco más que decir, lo que sí..., a pesar de todo los
matices más o menos sutiles de un lado y de otro lo que sí
quiero agradecer, agradecerle nuevamente su presencia aquí,
también que me haya escuchado, también el tema de que estoy
de acuerdo con varias diputadas que lo han comentado,
tenemos la ley de infancia ahí, hay mucho que trabajar en ella
y todas estas cuestiones poderlas llevar para mejorar y que no
se produzcan... se produzcan los menos casos posibles de
indefensión y que... que haya los mínimos errores posibles
porque estos errores se pagan muy caro, muy, muy caro.

Entonces, la cuestión también está en que..., el Govern
aparte de que es cierto que está delegado en los consells tiene
también la función y tiene la competencia de coordinación,
como bien se ha dicho, pero también de supervisión de
cumplimiento de los protocolos, eso también es una función
que tiene la Conselleria de Asuntos Sociales.

Entonces, yo creo que allí no podemos mirar para otro
lado y hay que comprobar que se están cumpliendo los
protocolos y que las normas las hacemos aquí no para dejarlas
que queden muy bonitas, sacarlas en prensa, hablar con los
profesionales, tener... tal, que lo estamos haciendo bien y
estamos atendiendo el tema, sino que la aplicación, una vez
más la aplicación de las normas que llegan a los ciudadanos se
cumplan y que sigan el espíritu que se tiene cuando se
aprueban y que... (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Sandra
Fernández té cinc minuts si els vol emprar.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

No haré uso. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

MÉS per Mallorca, Sra. Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Maria Antònia Sureda del Grup El Pi.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

I del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No gràcies, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la...

(Es produeix un tall del micròfon)
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, gràcies de nou. Vull contestar només a la Sra. Seijas.
Sí, vostè... de vegades on posam aquesta balança, jo entenc que
vostè té... coneix pares que han estat afectats per la presa de
decisions del sistema de protecció de menors, de retirada dels
seus fills i són... jo entenc i som empàtica amb ells del dolor
emocional que tenen respecte d’aquesta situació, però
insistesc que crec que tenim un sistema de protecció de
menors que encerta més que falla i de la seva exposició
sembla que falla més que encerta. Això és el que jo li vull dir.

I crec que no és així. Exacte, això és la diferència entre
vostè  i  jo. Segurament vostè creu que..., s’ho pren a la
lleugera, això em sembla que és parlar molt malament dels
nostres professionals. Això jo no ho he vist en sanitat, no ho
he vist en educació i m’estranya molt que per part d’una
parlamentària es digui del professional del sistema de
protecció de menors.

Jo he vist aquí alabar al Parlament als educatius, als
sanitaris i al sistema de protecció de menors he vist sempre un
maltractament cap a aquests professionals, posant en dubte la
seva capacitat tècnica i de la seva presa de decisió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, per favor, no és el seu torn.

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

...i de la seva presa de decisió.

I jo també avui vull dir que igual que aquí s’alaba a cada
plenari o a cada tres plenaris el sistema educatiu i el sistema
sanitari, jo també vull posar en valor la feina que fan els
nostres professionals des del sistema de protecció de menors,
que és una feina molt difícil.

Jo li puc garantir que firmar la retirada de tutela, quan ho
fa un tècnic ho té molt c lar, no ho fa perquè li fa mal el
queixal o no ho fa perquè li fa il·lusió, ho té molt clar.

Aquest tècnic, i això no passa en tots els tècnics, ha de...,
si la família posa una denúncia que la sol posar, ha d’anar a un
judici, via civil i via penal normalment, a explicar davant un
jutge i davant l’advocat que agafa la família per què a un
informe ha posat això, això, això i això. Això a molts de
professionals de la nostra comunitat no els passa i aquí els
està passant perquè té el sistema judicial que el valora.

Cada informe que va un tècnic de protecció de menors
s’envia al fiscal i si el fiscal considera que no s’ha aplicat la
llei, ja no el protocol, sinó la lle i e l pot cridar i li pot dir:
“escolta, què has fet amb això, això i això altre?”

És un sistema que està protegit perquè, efectivament, es
dóna un poder a aquestes persones de poder retirar uns fills
que han d’estar protegits, han de tenir garantia les famílies.

Vostè miri, el seu discurs i després com acaba: un padre
que no tiene qué darle de comer, no es lleven fills per no
darle de comer... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...no, no es lleven fills al sistema de protecció de menors
por no darle de comer, no es lleven fills. Són professionals
que han valorat o maltractament o abusos o negligència, però
por no darle de comer no es lleven fills.

Hi ha pares -i això és vera- que amb una acció de protecció
dels seus fills han anat al sistema de protecció de menors i li
han dit: “me he quedado sin casa, me he quedado sin
trabajo, voy a dormir en la calle les cedo la guarda unos
mesos hasta que yo tenga piso y tenga casa o tenga
trabajo” i això és una guarda i s’ha fet amb la voluntarietat,
perquè una família que necessiti menjar i necessiti pis els
serveis socials no li donen cas, però li donen sostre i li donen
alimentació. No tutelam por no darles de comer.

Tutelam -i vostè ho posa en dubte- perquè hi ha
abandonament, perquè hi ha maltractament físic, perquè hi ha
maltractament emocional o perquè hi ha abusos. No es lleven
a les famílies els fills perquè no tiene de comer si és un bon
pare i una bona mare. 

Ara, davant situacions de negligència, no d’incapacitat,
perquè és una persona que pugui..., per exemple, persones en
salut mental o persones amb diagnòstic de deficiència
psíquica no se’ls lleva la tutela a no ser que sigui molt greu. Es
dóna suport a aquesta família perquè puguin atendre bé als
menors, però efectivament molts de casos de negligència
acaben... que no tenen la capacitat d’atendre les necessitats
dels menors i no és que no puedan darles de comer, és que
no han tingut la previsió de poder-los donar de menjar i és
diferent.

A mi m’agradaria que el sistema de protecció de menors
fos un sistema, igual que el sanitari i l’educatiu, ben valorat
per la nostra comunitat autònoma i tenim determinats
parlamentaris en aquesta comunitat autònoma que es dediquen
a... 

(Remor de veus)

... a qüestionar..., a qüestionar el sistema de protecció de
menors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, por favor, un poco de decoro en cámara
parlamentaria.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefa Santiago i Rodríguez):

... a qüestionar el sistema de protecció de menors i jo crec que
és un sistema que encerta molt més..., encerta més que
s’equivoca i com a humans i com a sistema efectivament es
poden equivocar, però no... un tècnic del sistema de protecció
de menors no retira una tutela per caprici. Això li ho puc
garantir també.

Bé, gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la
Sra. Fina Santiago i Rodríguez i dels seus acompanyants.

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