
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL ALS 
JUTJATS DE MENORCA



El Servei d’Atenció Socials als Jutjats de Menorca (SASJME) 
és un servei d’assistència, orientació i assessorament a persones 
implicades en un procediment judicial i/o penal, així com a les 
seves famílies. 

Aquest servei neix a Menorca l’any 2001 donada la necessitat 
d’articular mecanismes que facilitin la connexió entre el sistema 
judicial i els diferents serveis socials, socio-sanitaris, educatius, 
culturals, etc.



El servei estableix tres tipus d’intervenció:

� Informació i assessorament.
� Tractament psicosocial.
� Ajuda en tràmits i gestions.

Aquestes intervencions es fan, bàsicament, mitjançant entrevistes 
personals, entrevistes telefòniques, reunions amb professionals de 
l’àmbit socio-sanitari, visites als jutjats i elaboració d’informes 
tècnics. 

En les intervencions a persones acusades en un procés judicial hi 
predominen les intervencions de caire psicosocial mentre que, en 
la resta d’usuaris, l’activitat més habitual és la informació i 
l’assessorament.



A través d’una atenció personalitzada, els objectius del servei són:

� Donar resposta a situacions de necessitat emocional, informativa 
i de gestió/tramitació produïdes a l’entorn judicial.

� Facilitar el coneixement del procés judicial i reforçar la 
responsabilitat de la persona acusada davant la seva situació com 
implicada.

� Informar sobre els recursos socials existents en relació a la 
problemàtica presentada.

� Promoure la possibilitat de dur a terme un procés de rehabilitació 
social facilitant els recursos necessaris per al desenvolupament de 
les capacitats personals.



El SASJME és un servei gestionat per l’Institut de Reinserció
Social (IReS), una ONG constituïda l’any 1969 sense ànim de 
lucre i d’àmbit estatal.

El Consell Insular de Menorca, a través del Departament de 
Benestar Social, és l’organisme encarregat del finançament 
d’aquest servei, amb una aportació anual de 38.000,00 €

La Conselleria de Presidència i Esports n’aporta aproximadament 
un 26,31% del total del pressupost.



El SASJME disposa de dues oficines d’atenció al públic:

� Al Jutjat Penal núm. 1 de Maó, ocupant un espai cedit pel 
Ministeri de Justícia, a través de la Gerència Territorial de les Illes 
Balears.

� Al Centre Polivalent “Sa Platja Gran” de Ciutadella.

L’equip humà del servei el formen una treballadora social i, a 
temps parcial, la coordinadora de l’IReS a les Illes Balears i una 
administrativa (les dues a la seu de l’entitat a Palma).



PERSONES ATESES

La població destinatària es pot classificar en dos grups que 
responen a diferents objectius:

� Atenció directa (usuaris i familiars)

� Atenció indirecta (professionals de l’àmbit judicial i de l’àmbit 
socio-sanitari).

En els últims 4 anys, el servei ha atès un total de 282 persones:

� 218 usuaris i familiars

� 64 professionals

La gran majoria de la població atesa són acusats penalment. 



En el 43,6% de tots els casos atesos durant els últims 4 anys, 
l’atenció ha integrat la intervenció i suport a les famílies de 
l’usuari.

Pel que fa als usuaris que accedeixen al servei per primera 
vegada, l’any 2006 es van registrar 21 casos, una xifra inferior als 
26 nous casos de l’any 2005 i els 32 registrats l’any 2003.

Dels usuaris atesos per primera vegada al llarg d’aquests anys, 
l’accés al servei es produeix majoritàriament per remissió de les 
autoritats i serveis de justícia, seguit de prop dels serveis socio-
sanitaris. La memòria de l’any 2006 indica un canvi en aquesta 
tendència: destaquen els usuaris que ho fan per iniciativa pròpia 
(un 42,8% del total).



PERFIL DELS USUARIS

Els 83,5% dels usuaris del SASJ són homes. 

Si bé la gran majoria de les persones que han passat pel servei 
aquests últims anys disposen de nivells d’educació obligatòria, 
quasi un 10% dels usuaris són persones amb un greu dèficit de 
formació.

Pel que fa a la situació laboral, quasi la meitat dels atesos es
troben en actiu si bé aquesta tendència a canviat durant l’any 
2006 quan les persones en atur han ocupat el primer lloc (el 49%
dels usuaris no tenen feina).

65% de les persones ateses patia algun tipus de consum abusiu 
de drogues (l’heroïna és la droga més consumida, seguida de la 
cocaïna i l’alcohol). Cal destacar l’augment significatiu dels 
usuaris que es troben en tractament de deshabituació.



GRÀCIES


