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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, bon dia. Començam la Comissió
d'Assumptes Socials, i en primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.
EL SR. PALAU I TORRES:
Gràcies. Pere Palau per Cati Palau.
LA SRA. SALOM I COLL:
Maria Salom per Neus Marí.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam, idò, a debatre l'únic punt de l'ordre
del dia, relatiu.... ah, perdoni.
EL SR. TEJERO I ISLA:

La intervenció aquesta primera és una intervenció global
del Pla.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, idò per fer la intervenció global té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sra. Presidenta. La intervenció global sobre el
Pla, per tant, serà molt breu; pensam que no és un bon pla,
el que necessita aquesta comunitat autònoma. Aquest grup
parlamentari sol•licità una ponència per tal de millora i
debatre en profunditat el projecte de pla i poder millorar-lo.
La ponència des del nostre punt de vista ha estat frustrada,
no ha arribat molt al fons, i per tant la nostra intervenció
global serà senzillament que no ens agrada aquest pla, no
consideram que sigui un bon instrument, i en aquest sentit
amb posterioritat demanarem la seva retirada. Moltes
gràcies.

Xavier Tejero per Mercè Amer.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Debat del Pla estratègic per a la prevenció i el control de la
sida i infeccions associades al VIH, RGE núm. 7420/97.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la seva
diputada Sra. Bover, per fer una intervenció global sobre el
Pla.
LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Idò passam a l'únic punt de l'ordre del dia, que és el debat de
Pla estratègic de prevenció i control de la sida, registrat amb el
número 7420/97.
Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula
la seva diputada Sra. Thomàs.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Per part del Grup d'Esquerra Unida presentam una primera
resolució... Sra. Presidenta, ja començ amb les resolucions, no?

Gràcies, Sra. Presidenta, també en el mateix sentit que
la portaveu d'Esquerra Unida, els punts de referència que
nosaltres defensarem, o les propostes de resolució que
defensarem després, són unes 14 propostes, i la primera
d'elles és la retirada del Pla, ja que pensam que no es
concreten les actuacions bàsiques ni mínimes que s'haurien
de dur a terme o s'haurien de preveure a un pla de prevenció
de la sida. També pensam que és un pla que no ha estat
participatiu, ni per part de les ONG ni de les entitats que fan
feina en el tema de la sida, ni tampoc participatiu a nivell
dels diferents grups parlamentaris que estam aquí, a aquesta
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, té la paraula.
EL SR. LLETRAT:
Perdone, Sra. Presidenta, si em permet, l'estructura d'aquesta
comissió és: primer la Sra. Presidenta dóna la paraula als
portaveus per si volen fer un debat global del Pla; després es
concediria una pausa de la comissió per un temps màxim de 60
minuts, i després es presentarien les propostes de resolució en
forma. La Mesa es reunirà, les qualificarà i admetrà a tràmit les
que siguin congruents, i a la segona part de la comissió seria
quan es fera la defensa de les propostes de resolució i votació.

Es va demanar, com s'ha comentat, una ponència, no una
sola ponència, sinó un grup de ponències per poder
participar, per tant, en l'elaboració del Pla i poder fer una
previsió que per a nosaltres seria prou realista quant a les
actuacions que s'haurien de dur a terme aquí a les Illes,
diferenciades per a les Illes, diferenciades segons el
col•lectiu seropositiu d'aquí, de les Illes, i a més a més
també diferenciades en programes com a conseqüència
d'aquest estudi i anàlisi que haguéssim pogut fer molt més
profund si s'hagués creat diferents ponències. Gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu diputat Sr. Gascon.
EL SR. GASCON I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Discutim avui una vegada més el Pla
de la sida presentat per la Conselleria de Sanitat a aquest
parlament, per tal de posar-ho en marxa deixar de ser d'una
vegada l'única autonomia sense pla de sida, malgrat que som una
autonomia que tenim un percentatge altíssim de malalts d'aquesta
malaltia.
Per fi tindrem un pla de lluita contra la sida, pla que a
nosaltres no ens agrada com ha quedat definitivament dissenyat,
malgrat vàrem manifestar la nostra esperança a la compareixença
del conseller l'octubre del 97. Ha passat ja molt de temps des que
el llavors conseller de Sanitat l'abril del 97 deia que a Balears no
era necessari un pla contra la sida, atès que el seu departament
realitzava a diari el pla d'assistència als afectats. Així, l'octubre
del 97 el Sr. Fiol va presentar un pla de lluita contra la sida, pla
que nosaltres vàrem pensar que era bo per començar a treballar,
i que després del temps tendríem un bon pla a les Balears,
consensuat per les forces polítiques i recolzat pels ens socials
que treballen en aquesta malaltia.
Posteriorment, per problemes de mecànica de funcionament
de parlament, es va tornar a presentar aquest pla en comissió, i
es va decidir crear una ponència per tal d'estudiar i millorar el
Pla, i en aquesta ponència hem de dir que varen matar totes les
intencions bones d'aquest pla. És evident que en aquesta
ponència no tenien tècnics en la matèria, per la qual cosa es va
sol•licitar la presència en comissió d'especialistes en el tema.
Això no ha estat possible, per la negativa del Grup Popular que
fos així; tan sols ha consentit que vinguessin els tècnics que volia
el grup majoritari, ningú més, cap dels que volia l'oposició, que
no eren, almenys per la nostra part, tècnics del nostre partit, eren
tècnics no lligats a la Conselleria. Però tan sols es va acceptar
que vinguessin tècnics de la Conselleria, que havien fet el Pla, i
que per tant estaven evidentment d'acord amb això.
La nostra intenció en demanar la compareixença d'un
epidemiòleg, un metge que es dedica a aquesta feina, ONG que
hi treballen, era intentar que persones capacitades milloressin el
Pla de la sida, i vostès no ho han volgut. L'excusa, que tan sols
és una excusa, que no tenim temps en aquest període de sessions,
faria riure, si no fos que és prou seriós el tema. El Pla vaga pel
Parlament des d'octubre del 97, i és per voluntat del Grup
Popular, que evidentment controla el dia a dia del funcionament
del Parlament, que no s'ha enllestit abans. Ara no podem dir que
no tenim temps. Aquesta comissió es reunirà més vegades en
aquest període de sessions que en tota la legislatura. A Menorca
deim "antes, antes, (...)", que vol dir que podien haver començat
abans a fer les coses. Aquest període tenim un Pla de la sida, Pla
de salut, segur que sense ponència, ja s'ha comprovat, Pla de
drogues, Llei dels gossos per a invidents, que tampoc no entrarà;
el que passa és que hi ha eleccions quan acaba el període, i han
de sortir els plans i el que faci falta, aquí val tot; i això és el que
ha produït que no es discuteixi bé el Pla, no hi ha interès durant
la legislatura, i ara hem de treure el Pla sigui com sigui, i això
serà la seva responsabilitat.
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Perquè hem de dir que malgrat els indicadors actuals ens
permeten ser moderadament optimistes de cara al futur
respecte de la malaltia, aquesta continua i continuarà tenint
un gran impacte social, demogràfic i econòmic. És cert que
el nombre de malalts ha baixat lentament, però això no
significa necessàriament que s'estiguin produint menys
contagis de sida, i entre d'altres pot estar motivada per
efecte de les noves pautes terapèutiques, que endarrereixen
l'aparició de les malalties oportunistes que comptabilitzen
després com a sida. És per això que per mantenir una bona
vigilància epidemiològica hem de posar en marxa un
registre d'infectats, tal com vàrem dir nosaltres en la primera
comissió en què es va parlar del Pla. Amb totes les reserves
d'intimitat que facin falta, és evident, però s'ha de posar en
marxa aquest registre. I encara a l'última compareixença la
Dra. González ens deia que no sabien com havien de fer
aquest tema del registre. En el Pla no s'especifica de cap
manera com es farà, diu que la Conselleria en el seu
moment prendrà les mesures necessàries, i això és un pla
estratègic; i aquesta és la primera estratègia que s'hauria de
prendre, que és saber quants de malalts tenim i quants
d'infectats tenim.
Encara que només sigui pel cost econòmic que
representen els infectats, hauríem de saber quants n'hi ha,
perquè la despesa avui en dia no es produeix pels malalts, es
produeix pels infectats; i curiosament aquests infectats no
estan comptabilitzats. És cert que el nombre de malalts
baixa, tenim progressos amb els nous tractaments, però el
problema continua sent important, i per tant no sols hem
d'evitar actituds de relaxació en les mesures de prevenció,
sinó que s'han de potenciar i entendre al màxim. Les
mesures de prevenció són complexes, s'han d'adaptar a les
característiques del medi i de la població en què es realitza,
i per tal que la seva implementació sigui efectiva, s'ha de fer
en un context ampli de consens institucional, que no s'ha fet,
com veim avui, i consens social, que tampoc no s'ha produït.
L'abordatge d'aquesta epidèmia va lligat a la seva
prevenció primària. És per això que les actuacions
institucionals sobre la malaltia han de ser dinàmiques i
globals, i sobretot s'ha de facilitar la coordinació entre els
diversos sectors de l'Administració i de fora de
l'Administració que treballen en aquest àmbit, i en aquest
pla no hi ha coordinació, ni participació d'altres
administracions, ni d'ONG que treballen sobre aquest tema.
Un bon pla ha de donar peu a disposar d'informació
epidemiològica, conductual, i sobretot de paràmetres que
defineixin el context i les limitacions de les actuals mesures
de prevenció. Això és imprescindible per entendre-les i
explicar-ne el cost benefici, i com es pot millorar
l'efectivitat.
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Esperàvem d'aquest pla que es milloressin els sistemes
d'informació i la progressiva implantació de la valoració
sistemàtica i rigorosa de la seva activitat. Esperàvem que es creés
un sistema de vigilància epidemiològica sobre el VIH, per
recollir i analitzar les dades dels diversos sistemes d'informació
existents a la nostra autonomia, que directament o indirectament
generen informació rellevant per al coneixement de la magnitud,
distribució i determinants de l'epidèmia; i esperàvem, igual que
tenen altres autonomies serioses, un centre d'estudis
epidemiològics sobre el VIH, amb el propòsit de donar suport a
la Direcció General de Sanitat, ONG i altres institucions pel que
fa a la prevenció, recerca i avaluació de l'epidèmia des d'una
perspectiva de salut pública. També s'encarregaria aquest centre
de fer l'essencial memòria anual de la malaltia de la sida.
Com hem dit al principi, el Grup Popular no ha volgut
treballar seriosament, aquí l'important és que demà surti als
diaris que hi ha un pla de la sida. Nosaltres presentarem les
nostres resolucions, que defensarem després breument, confiant
que s'aprovin per millorar el Pla. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la seva diputada Sra. Alberola.
LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup, del
Grup Parlamentari Popular, dir en primer lloc que valorem molt
positivament el Pla estratègic per a la prevenció i control de la
sida i infeccions associades al VIH, en el sentit que aquest pla ha
estat presentat per part del Govern a aquest parlament, i una
vegada estudiat pel nostre grup, hem valorat que aquest pla és
molt positiu per a la nostra comunitat autònoma. Hem de
dissentir i marcar les diferències que tenim amb els altres grups,
perquè sí que és ben cert, en una cosa sí que estaríem d'acord,
que tal vegada aquest pla, malauradament i per diferents motius
parlamentaris, s'aprovarà tard; però no totes les crítiques que
s'han fet nosaltres consideram que no tenen una base sòlida, dir
que no és un bon pla, que no agrada, no consideram que estigui
justificat que es demani la retirada del Pla només en base a
aquests arguments tan senzills com dir que no és un bon pla,
perquè, primer, aquest pla va estar exposat a totes les
administracions de la nostra comunitat, i també es va enviar a
totes les ONG, per la qual cosa varen tenir oportunitat totes les
instàncies administratives com les ONG de poder-lo estudiar,
valorar, i la Conselleria de Sanitat i Consum va donar un període
per poder presentar esmenes i al•legacions a aquest pla.

Llavors tampoc no estem d'acord amb el portaveu del Grup
Socialista, en el sentit que ha estat mala voluntat o excusa.
Nosaltres pensam que el calendari parlamentari no és una
excusa, el calendari parlamentari és el que és, i el temps és
limitat, i vostès poden veure que, per exemple en el Pla
sobre drogues de la nostra comunitat es va poder arribar si
no a tot, sí a una bona part de consens quant a les persones
que havien de venir, per després en fase de ponència poder
millorar el Pla, i també varen venir diferents ONG. Per tant,
no ha estat una excusa, sinó un problema de calendari; però
també els volem dir que si vostès es miren l'annex amb totes
les administracions i ONG estan contemplades al Pla, vol
dir que el Govern les té en consideració, perquè tant al
Govern com a l'administració on governa el Partit Popular
tenim molt clar que amb aquest temes, tant la part
assistencial com preventiva, justament els col•lectius o les
persones que més ho necessiten són les que els costa més
prendre contacte amb l'Administració; per tant som molt
conscients que les ONG fan un pont, un enllaç entre les
persones afectades o amb situació més de risc i
l'Administració. Açò és un tema importantíssim per poder
arribar a aquestes persones, que poden estar, com dèiem, en
aquesta situació de risc, o que ja pateixen la malaltia. Per
tant, no ha estat cap estratègia del Grup Popular, ni molt
manco; i quan es va demanar per problemes de temps que
vingués l'epidemiòleg de la Conselleria, i la cap del Servei
de Salut del Govern és perquè sabem que ells tenen una
estreta relació amb les ONG, i que vostès podien haver
demanat mitjançant la seva presència haver aprofitat per fer
qualsevol tipus de preguntes que vostès haguessin desitjat
sobre el paper que fan les ONG. Nosaltres ho sabem perquè
també tractem amb elles. Però si hi havia qualque grup que
tenia qualque dubte, ho podria haver fet a través del Govern,
que per açò tenen també diferents convenis amb aquestes
ONG.
I ja no ens estendríem més. Nosaltres pensam que és un
pla complert. Tal vegada la diferència de criteri podria estar
en la metodologia que s'ha emprat. Vostès a les diferents
ponències han estat pràcticament mantenint que aquest pla
no està temporalitzat, i que tampoc, per exemple, que no hi
ha els programes desenvolupats, però malauradament és un
tema que vostès veuen en totes les administracions i ONG
que treballen, que ja es fa feina en aquesta matèria des de fa
molts d'anys, i el Pla el que fa és marcar uns objectius per
després recollir tots els programes que fan les diferents
administracions i ONG, i poder-les coordinar, i fins i tot
també poder fer la quantitat pressupostària que la nostra
comunitat dedica en aquest tema.
Moltes gràcies, tornem a repetir que nosaltres valorem
positivament aquest pla, i per tant li donarem suport per tal
que sigui aprovat, no amb un afany electoralista ni perquè
demà surti als diaris, sinó des d'una posició responsable i
seriosa, i que ara quan presentin els diferents grups les
propostes de resolució, intentarem arribar al màxim consens
perquè es pugui millorar al màxim. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Volen fer ús del torn de
rèplica? No?
Idò suspendrem aquesta comissió per un temps de minuts.
Vol dir que recomençarà la sessió a les onze menys un quart. I
dir a les senyores diputats que tenen temps per presentar
propostes de resolució al Registre d'aquesta cambra, per després
presentar-les a la Mesa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Recomençam la comissió. Per la defensa de les propostes de
resolució, té la paraula per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida la seva diputada Sra. Thomàs.
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a retirar el Pla
Estratègic de Prevenció i Control de la sida, per no ésser un
instrument vàlid per a les finalitats proposades, per no haver estat
consensuat prèviament amb els sectors sociosanitaris i les
organitzacions socials, per obsolet ja que a dos anys vista de la seva
aprovació per Consell de Govern ni tan sols es compleixen
recomanacions i aspectes contemplats en ell.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a eliminar
de tot el document el concepte de grups de risc i substituir-lo per
conductes de risc.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reformular els objectius generals, fent referència a conceptes més
amplis i més normalitzadors com:
- prevenció
- atenció psicosocial i sanitària
- sensibilització social
- vigilància epidemiològica.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a afegir
altres objectius generals relacionats amb:
- l'anàlisi de la realitat i la determinació de necessitats
- la promoció social i la inserció de la població afectada
- la participació social i la promoció de la solidaritat
- l'organització ciutadana i voluntària
- la formació
- la coordinació institucional
- el desenvolupament normatiu.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el punt 2.2 dels Objectius Generals 2, per la seva indeterminació i
ambigüitat fent referència a atenció específica:
- social: informació, orientació, suport, gestió de les prestacions
econòmiques, ajut a domicili, promoció social, inserció, suport
jurídic.

593

- psicològica: orientació psicològica, suport emocional a
individus i familiars, atenció terapèutica.
- sanitària: detecció d'anticossos, promoció de la salut,
atenció hospitalària, suport posthospitalització.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir a l'Objectiu general 3
- Objectius relacionats amb la sensibilització, la
participació social no tan sols dels afectats.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir a l'Objectiu general 4:
Objectius que ampliïn el coneixement de la realitat de la
sida a Balears i que facin referència a:
La determinació de taxes de seropositivitat
El coneixement de les conductes de risc i conductes
preventives de la població
El coneixement de dinàmiques de població quant a
conductes de risc
La determinació de la percepció de risc que davant
determinades pràctiques tenen els diferents grups de població
El coneixement de nivell d'informació respecte a la
prevenció de la sida assolit per a la població
El coneixement d'actituds dels professionals dels recursos
sanitaris, socials, educatius i altres
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar la priorització d'actuacions sobre els col•lectius de
joves.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
eliminar el concepte pràctiques promíscues en tant és un
concepte moral; pot ésser tot el promiscu que es vulgui si es
prenen precaucions.
9.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir al Capítol III:
Tant quant es fa referència a prevenció com a atenció
psicosocial i sanitària una configuració sectorial, fent
referència als diferents sectors de població i, per tant,
anunciant objectius i línies d'actuació dirigides a abordar les
situacions de dificultat que es produeixen en el si de cadascun
dels col•lectius: població general, persones amb pràctiques
heterosexual, homosexuals o bisexuals, joves, dones,
consumidors de drogues per via parenteral, treballadors i
treballadores del sexe, incidint sobre la forma com cada un
d'aquests sectors viu la problemàtica de la sida, determinant
fins a quin punt adopta o no pràctiques preventives a partir de
la seva vivència, de la seva percepció d'estar o no en risc, i les
seves habilitats per afrontar situacions de previsible contagi.
Determinant així objectius i actuacions diferenciades per a
cada grup de població. A partir de formulació de programes
d'actuació sectorials.
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10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a afegir
al Capítol III:
Objectius, tant quant es fa referència a la prevenció com a
l'atenció psicosocial i sanitària crear una configuració territorial:
establint zones d'actuació preferent, i determinant actuacions
diferenciades segons estiguin dirigies a un medi urbà, o rural, amb
o sense problemàtica social greu, i altres, i considerar els diferents
àmbits territorials autonòmic, insular, comarcal i local.
11.- El Parlament de les Illes insta el Govern a afegir abans del
Capítol IV, un altre Capítol que consideri i determini els àmbits
competencials. D'aquesta manera el Pla de la sida inclouria una
consideració departamental i/o institucional que faci una clara
referència als diferents àmbits competencials, no tan sols de les
distintes administracions públiques, com del sector privat, com de
les organitzacions socials-ONGs, etc.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a després
del capítol VI, afegir un nou capítol en el qual s'especifiquin els
recursos necessaris per dur a terme les actuacions previstes, i les
prioritzacions que es fan al respecte.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a després
del capítol VI afegir un nou capítol dedicat a la temporalització del
Pla, que fes una previsió de desenvolupament temporal de les
actuacions proposades, anunciant quin desenvolupament a curt, mig
i a llarg termini es preveu que tindran les actuacions previstes i les
prioritzacions que es fan al respecte.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a afegir
un nou Capítol amb la previsió pressupostària. Aquesta ha d'ésser
una previsió clara, ajustada a les prioritats establertes, dividida per
partides, associada a programes i actuacions concretes i per la que
es determinin les fonts de finançament.
LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc defensaré la primera
resolució, que és la de retirar el Pla estratègic, perquè pensam,
com deim al text, que no és un instrument vàlid per les finalitats
proposades, no ha estat consensuat prèviament, i aprofit per
argumentar això, ja que la diputada del Partit Popular abans ha
argumentat que el fet d'haver-se passat prèviament a algunes
ONG i demanar-los al•legacions prèvies amb tres dies de
diferència, des del nostre punt de vista això no és participació ni
és consens; també perquè no ha estat consensuat amb les altres
administracions, vull que consti al Diari de sessions que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida va remetre aquest pla al Servei de
Medicina Interna de l'Insalud perquè tampoc no el coneixien, i
són aquells que treballen amb els malalts de sida, i els ho
remetérem perquè aquest grup va proposar la compareixença de
sanitaris, de tècnics d'Insalud, i no el coneixen ni sabien que la
Conselleria de Sanitat ja feia un any que manejava aquest
document. I finalment també perquè pensam que al març de 1999
com a document ha quedat obsolet, primera perquè no està
actualitzat a la realitat de dos anys des que es va elaborar fins a
avui; per altra perquè ni tan sols compleixen recomanacions i
aspectes contemplats en ell, com vaig fer constar a la
compareixença de dia 3 de febrer, dels tècnics redactors del
document, que ni tan sols s'ha passat la instrucció a Insalud, i a
totes les clíniques privades per la prova voluntària a les
embarassades, que ni tan sols s'ha arribat a posar en marxa,
segons els redactors del Pla senzillament està en una fase d'estudi
de possible posada en marxa, però ni tan sols amb cap calendari
fix de quan es passarà.

Per totes aquestes raons, demanam que es retiri per part
del Govern aquest document. Però coneixent que no pensa
retirar-se, i que ja estam a la darrera fase de la discussió,
hem presentat a la vegada 14 propostes de resolució que
pensam que recull allò que en ponència es va anar debatent,
i que de qualque manera recull tot allò que es va veure
d'insuficiències i mancances d'aquest document.
Per tant, no per llegir-les, pens que haurien de constar al
Diari de sessions totes les propostes de resolució de tots els
grups. Això ho deman perquè així queda per la posterioritat,
sobretot per si en un futur es presentàs un nou pla, però
sobretot hi ha alguns aspectes de les nostres resolucions que
pensam que són d'aspectes formals que urgentment s'han de
canviar, com és la número 1, canviar el concepte "grups de
risc" i substituir-lo per "conductes de risc; o l'altra, a nivell
formal també, de la resolució número 8, que parla d'eliminar
el concepte "pràctiques promíscues", per ser un concepte
moral, que en un document d'aquest estil no n'hi pot haver,
i que en aquest sentit eren canvis que s'havien consensuat a
la ponència, i que després ens ha sorprès que a les propostes
del Grup Parlamentari Popular ni tan sols es plantejassin
com a resolució.
A part d'aquestes dues, que són més d'aspectes formals,
però que tenen un contingut evidentment de quina és la
mentalitat d'aquells redactors que han fet aquest document,
la resta de propostes de resolució són de contingut, i fan
referència a reformular els objectius generals, la segona i la
tercera; a canviar els objectius generals número 2 per la
seva indeterminació i ambigüitat; l'objectiu general 3 també
afegir la participació social no tan sols dels afectats; i a més
a més a una sèrie de resolucions, també a l'objectiu 4 tot allò
que significa un coneixement de la realitat de la sida a
Balears, i després una sèrie d'afegitons que pensam que
millorarien substancialment, com és la resolució número 9,
d'afegir al capítol tercer tot allò que fa referència a la
configuració sectorial, i per tant objectius i actuacions
diferenciades per cada grup de població. La resolució
número 10, igualment, objectius que fan referència a
l'atenció psicosocial i sanitària, i crear una configuració
territorial; la resolució número 11 un afegitó respecte de la
determinació dels àmbits competencial; i la 12 un nou
capítol on s'especifiquin els recursos necessaris per tal de
dur a terme les actuacions i les prioritats que es considerin
d'aquestes previstes.
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Les darreres ja són allò que consideram requisits ineludibles
de qualsevol pla, la temporalització i la previsió pressupostària,
però aquesta amb una previsió clara, ajustada a les prioritats,
dividida per partides, associades a programes i a actuacions
concretes perquè es determinin les fonts de finançament.
Aprofit que tenc la paraula, i atès que a aquesta comissió s'ha
demanat que tenguéssim el temps limitat, per posicionar-me
respecte de les propostes de resolució dels altres grups
parlamentaris. El nostre grup donarà suport a totes aquelles
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista i pel Grup
Parlamentari Socialista, perquè pensam que són un complement
de tot allò que nosaltres presentam com a resolucions, amb
algunes que ens semblen prou interessants, tant d'un grup com de
l'altre, i per tant que l'assumpció de les resolucions dels tres
grups parlamentaris seria un canvi substancial del projecte del
Pla estratègic; i respecte de les que proposa el Grup Parlamentari
Popular, manifestar que a la primera votarem que no, i a la
segona i la tercera ens abstindrem, perquè la segona ens sembla
senzillament una obvietat, si s'ha de publicar o s'ha d'aprovar
evidentment ha d'estar amb les darreres dades estadístiques, atès
que aquest projecte de pla està aprovat pel Consell de Govern de
l'any 1997, i ens trobam a l'any 1999; i la darrera, la creació d'un
registre de seropositius a les Illes Balears, ateses les respostes
orals que ahir va fer el conseller, ens abstindrem perquè sembla
que així com es planteja per part de la Conselleria de Sanitat serà
un registre nominal, i no és així com des del Grup d'Esquerra
Unida entenem que s'ha de fer, al contrari, sent un registre de
seropositius, no de malalts, és evident que ha de ser codificat.
Per tant, en aquest sentit pens que ja he donat explicació tant
a les nostres resolucions com a les dels altres grups
parlamentaris, i insistir que constin en el Diari de sessions totes
elles. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de contrarèplica té la
paraula, si la vol tenir. O esperarem al final? Idò esperarem al
final. Ara continuarem per la defensa de les propostes de
resolució per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la seva diputada Sra. Bover.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears:
1.- A retirar el Pla de la sida perquè consideram que no
compleix els requisits que ha de tenir un Pla Estratègic de
Prevenció i Control de la sida. Aquests requisits han de ser:
- Criteris de prioritat d'actuacions
- Concreció de programes preventius
- Compromís per part de les administracions Govern, Consells,
Mancomunitats, Ajuntaments, per assumir objectius i programes
relacionats amb la prevenció de la sida
- Inversió pressupostària/Temporalització/Investigació
continuada per avaluar la incidència de les intervencions.
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2.- A la creació d'un Observatori Epidemiològic de les Illes
Balears per poder actualitzar dades, incidència de la malaltia
de la sida, causes de l'augment d'infectats del virus del VIH,...
3.- A incloure el Registre Codificat de Seropositius del VIH,
com a una de les tasques de l'Observatori Epidemiològic.
4.- A establir línies d'actuació i informació amb la
"Sociedad Española Interdisciplinaria del sida", i línies
d'actuació que s'hauria de plantejar al Pla de la sida.
5.- A la creació de grups de feina amb entitats,
administracions, ONG, que fan feina amb programes de sida,
ja sigui a nivell preventiu, d'informació, ... per possibilitar el
debat i actualitzar les dades del Pla de la sida.
6.- A definir grups Diana a qui van dirigits les activitats
preventives i d'informació, adolescents, joves, adults, vells,
persones o col•lectius que practiquin conductes de risc
(UDVP; usuaris de droga via parental, persones dedicades a
la prostitució, a col•lectius professionals, com són
professionals d'atenció personal, de les forces de seguretat de
l'Estat, sociosanitaris),...
7.- A contemplar diferents nivells quan es programen
activitats preventives:
- Primer nivell: treball preventiu primari dirigit a tota la
població, adaptat a col•lectius homogenis.
- Segon nivell: treball preventiu secundari. Important tenir
en compte els col•lectius que mantenen conductes de risc
(UDVP, persones que exerceixen la prostitució, col•lectiu de
les persones,...)
- Tercer nivell: treball preventiu terciari: hi ha ja presència
d'infecció i cal incentivar dispositius sociosanitaris i
assistencials especialitzats.
8.- A potenciar activitats d'informació i prevenció de la
sida als CPR, i edició de material curricular dirigit i
contextualitzat a totes les etapes educatives.
9.- A potenciar activitats formatives als diferents
professionals que treballen amb seropositius que tenguin en
compte la visió global de la malaltia, i la informació i treball
conjunt de professionals que intervenen en el tractament
sociosanitari del malalt o infectat de la sida.
10.- A determinar i concretar els programes que es duran
a terme, i es potenciaran per aconseguir l'objectiu general
núm. 1 del Pla de Prevenció de la sida: "Evitar la disseminació
del VIH".
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11.- A concretar la responsabilitat de cada administració a
l'hora de determinar objectius, comprometre activitats, recursos
humans i econòmics per dur endavant la viabilitat del Pla de
Prevenció de la sida.
12.- A incrementar recursos humans i econòmics a la xarxa
d'assistència social actual, perquè consideram que s'ha de valorar
la important tasca de treballadors i treballadores socials en el
suport psicològic i social a les persones afectades pel VIH.
13.- A que el Pla de Prevenció de la sida especifiqui les
diferències que es troben a les illes de Mallorca, Menorca, EivissaFormentera, tant en incidència de la sida, en percentatges de
seropositius, com a programes específics a determinar a cada illa
amb el corresponent pressupost.
LA SRA. BOVER I NICOLAU:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. També
demanar que constin les propostes de resolució del nostre grup
al Diari de sessions. La primera proposta que defensam, o que ens
agradaria que quedàs aprovada, és demanar la retirada del Pla de
la sida, perquè consideram que no compleix els requisits que
s'haurien de contemplar a qualsevol pla estratègic de prevenció
i control de la sida. Aquests requisits mínims, que nosaltres
sempre plantejam com a mínims, són la necessitat de l'elaboració
i de contemplar els criteris de prioritat d'actuacions, no es
plantegen; no hi ha una concreció tampoc de programes
preventius. No hi trobam el compromís per part de les diferents
administracions, necessari perquè aquest compromís sigui real,
i a més a més també es puguin dur actuacions per anar plasmant
el Pla estratègic de la sida; ni tampoc hi ha una inversió
pressupostària, ni temporalització, ni tampoc no es planteja
investigació continuada per avaluar la incidència d'aquestes
intervencions.
Demanam també la creació d'un observatori epidemiològic,
un centre d'estudis, d'aquí, de les Illes, per actualitzar dades,
incidència de la malaltia de la sida, ja que som la tercera
comunitat amb incidència de la sida, amb infectats, amb
seropositius; pensam que per tant aquest observatori, aquest
centre d'estudis és bàsic, i no només per incloure el registre
codificat de seropositius de VIH, que nosaltres demanam a la
proposta 3, sinó com aquest registre només seria una de les
tasques d'aquest observatori epidemiològic o d'aquest centre
d'estudis, ja que per a nosaltres un registre codificat de
seropositius no només és un centre allà on es reb una informació,
sinó que després s'ha de determinar el perquè d'aquesta
informació que es rep, i les actuacions que després s'ha de
plantejar arrel d'aquesta informació.

Pensam que també s'hauria de crear una línia d'actuació,
i s'hauria de plantejar també al Pla de la sida, amb la
Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida, que aquesta
mateixa societat el que fa és avaluar, valorar i fer
plantejaments amb els diferents plans de la sida que es
contemplen o que s'han anat elaborant i plantejant a les
diferents comunitats autònomes. Pensam que una d'aquestes
línies d'actuació hauria d'estar definida ja aquí, al Pla de
prevenció de la sida, cosa que no es preveu. Possibilitar
també la participació des d'un inici ja de l'elaboració
d'aquest pla seria la possibilitat de crear grups de feina amb
entitats, administracions, ONG, que facin actuacions en
programes de sida, ja sigui a nivell informatiu, preventiu,
sigui quin sigui el camp d'actuació en aquest sentit.
Necessitat també és el que plantejam diferents activitats
preventives, com s'han de plantejar aquestes activitats
preventives, i les plantejam en diferents nivells, perquè
pensam que aquestes activitats preventives s'han de definir
sempre els grups diana a qui van dirigides, i a més també
segons aquests grups s'han d'anar definint, concretant i
contextualitzant aquestes activitat. Una d'elles és potenciar
activitats d'informació i prevenció de la sida als (...),
dirigida cap al professorat, però també amb una edició de
material curricular complementari a totes les etapes
educatives. També contemplar activitats formatives al
conjunt de professionals que intervenen en el tractament
sociosanitari del malalt infectat de la sida, però conjunt de
professionals, no diferenciar sanitaris de la resta, sinó que
es vegin les actuacions i activitats formatives com a
referents i com a marc global d'actuació.
La necessitat també que nosaltres plantejam és que es
concreti la responsabilitat de cada administració a l'hora de
determinar objectius, comprometre activitats, recursos
humans i econòmics per dur endavant la viabilitat del Pla de
prevenció de la sida. És ver que es parla de la xarxa
d'assistència social actual en el Pla de la sida, però no hi ha
el compromís de les administracions en el sentit ni
d'incrementar recursos humans ni econòmics d'aquesta
xarxa per poder dur endavant aquestes activitats
preventives, o ja en principi per plasmar el Pla de prevenció
de la sida. Això vol dir que tornarien a recaure moltes
activitats sobre aquesta xarxa d'assistència social, activitats
que no poden cobrir amb els recursos humans que
actualment existeixen.
I l'altra, la darrera, per acabar, pensam que és necessari
que al Pla de prevenció de la sida quedin especificades les
diferències que trobam a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera quant a percentatges d'infectats o
seropositius, quins programes específics s'haurien de
diferenciar, si és necessari diferenciar algun d'ells, i
determinar a cada illa el pressupost corresponent que
s'hauria de comprometre a les diferents administracions.
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Dir per acabar, també, que les propostes de resolució del
Grup d'Esquerra Unida i del Socialista, que encara no les ha
defensades, però que ja hem pogut analitzar, tendran el suport del
nostre grup. Gràcies.
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11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar estudis d'indicadors conductuals
relacionats amb la malaltia a diferents grups de població,
imprescindible per a realitzar el disseny i l'avaluació de les
intervencions preventives que es desenvolupen al nostre medi.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, per la defensa de les propostes de resolució, té la
paraula el seu diputat Sr. Gascon.

12.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre
el VIH amb altres administracions i ONG,s
EL SR. GASCON I MIR:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a retirar el
Pla Estratègic de Prevenció i Control de la sida.
2.- El Parlament de les Illes Balears crearà una Comissió no
Permanent per tal de millorar el Pla Estratègic de la sida, amb la
presència de tècnics especialistes.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acotar en tres anys el Pla Estratègic de la sida i donar
entrada anualment a una memòria d'evolució del mateix al
Parlament de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa programes concrets I+C (informació i
conscienciació) dirigits a escolars i centres de planificació familiar.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar estudis per tal de conèixer l'actitud del personal
sanitari front als malalts de la sida i el grau de coneixement de les
mesures de protecció de la infecció.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar enquestes per saber el nivell de coneixement i
actituds de població en general front a les actituds de risc.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament el "Registre autonòmic codificat
d'infectats pel VIH".
8.- Atès que l'abordatge de la malaltia està lligat íntimament a
la prevenció primària i que les actuacions institucionals han de ser
dinàmiques i globals, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a que faciliti la coordinació entre els
diversos sectors de l'Administració (Joventut, Ensenyament,
Benestar Social...) amb Ajuntaments i Organitzacions no
Governamentals que treballen en aquesta problemàtica de les Illes
Balears.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar accions concretes per tal de prevenir la infecció
del VIH a les persones així com per evitar els riscs de transmissió.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar estudis de monitorització complementària de la
infecció per VIH a població sentinella (a partir d'informació
anònima que es disposa de determinades poblacions: donants de
sang, usuaris de centre de malalties de transmissió sexual...)

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per comentar
les nostres resolucions. A la primera d'elles demanam retirar
el Pla estratègic, no deim aquí que tornin a presentar un pla
en sis mesos, en tres mesos, atès que acaba el període i hi
haurà eleccions properament.
A una altra de les resolucions deim que s'ha d'acotar en
el temps el Pla de la sida.
Altres resolucions insten a fer programes de
coneixement, prevenció i programes conductuals de
potencials persones que poden agafar aquesta malaltia.
I també, com no, demanam un registre d'infectats de la
sida, però un registre codificat de malalts de sida.
Per últim, demanam un centre d'estudis epidemiològics.
Pensam que és important que n'hi hagi per a vigilància
d'aquesta malaltia.
Res més. Tan sols diré que donarem suport a les dues
resolucions del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
i d'Esquerra Unida. Quant al Grup Parlamentari Popular, la
primera, evidentment, no la votarem, no hi donarem suport,
i a la segona ens abstindrem, i a la tercera també, atès que
estam d'acord que hi hagi un registre de seropositius, però
pensam que ha de ser un registre codificat; no va quedar
ahir prou clar com es farà aquest registre, pensam que ha de
quedar ben transcrit com han de sr aquests tipus de registres,
que pensam que han de ser codificats. Gràcies, Sra.
Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la diputada Sra. Alberola.
1.- El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament i aprova el Pla Estratègic per a la prevenció i
control de la sida i infeccions associades al VIH.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de
Sanitat i Consum perquè incorpori les darreres dades estadístiques
de què disposi.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta la creació d'un
Registre de seropositius a les Illes Balears.
LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Popular, hem presentat tres propostes de resolució.
La primera de les quals és valorar molt positivament, com ja
hem fet a la primera exposició, el Pla. Demanam l'aprovació del
Pla estratègic per a la prevenció i control de la sida i infeccions
associades al VIH.
La segona seria que el Parlament de les Illes Balears insti la
Conselleria de Sanitat i Consum perquè s'hi incorporin les
darreres dades estadístiques de què disposi la Conselleria de
Sanitat.
I la tercera seria instar que es creï un registre de seropositius
a les Illes Balears.
Pensam que aquestes dues darreres, apart de demanar
l'aprovació del Pla, milloren la globalitat del Pla, i que són dos
apartats importants a afegir.
Ara ens posicionaríem respecte les diferents propostes de
resolució que han presentat els diferents portaveus dels grups
parlamentaris.
En primer lloc, respecte de les propostes de resolució
d'Esquerra Unida, no donarem suport, evidentment, a la retirada
del Pla, pels motius que ja hem explicat, però sí que els
demanaríem suport per a la primera proposta de resolució, quant
a instar el Govern a eliminar de tot el document el concepte de
grups de risc i substituir-lo per conductes de risc. Hi estam
d'acord. I quant a les altres, no és que no hi estiguem d'acord,
però pensam que d'alguna manera o bé ja s'han contemplat en el
Pla, si vostès el llegeixen acuradament, o bé són temes que
nosaltres sabem, el nostre Grup, que des del Govern es pensen
fer, una vegada s'hagi establert la Comissió de Coordinació
Autonòmica de la Sida, un dels objectius de la qual és coordinar
tots els programes que es presentin, i pensam que tot i que són
molt interessants, afecten el desenvolupament del Pla, en el qual
s'ha previst també que hi siguin contemplats.
Voldríem dir a la Sra. Thomàs respecte de la número 8, on
demana al Govern que s'elimini el concepte de pràctiques
promíscues en tant que és un concepte moral, nosaltres li hem dit
que, tal com ho entenem, és un judici de valors que vostès fan,
perquè l'únic que diu el Pla és, exactament, que es promoguin
pràctiques de sexe segur amb persones que puguin tenir
pràctiques homosexuals, bisexuals i heterosexuals promíscues,
entenent per promiscuïtat el fet de tenir relacions amb diferents
persones; nosaltres no hi donem un judici de valor, com vostès
fan; ara, si vostès troben un sinònim que pugui substituir aquest
adjectiu que vostès pensen que és un concepte moral, per a
nosaltres no ho és en absolut, sinó que defineix una situació
normal i acceptada per tothom, o pensam que ha de ser acceptada
per tothom, l'únic que es demana és que es prenguin aquestes
precaucions quant a la seguretat.

I res mes respecte de les propostes que ha presentat Esquerra
Unida. Que sí que acceptem la número 1.
Respecte de les propostes de resolució que presenta el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, també diríem
el mateix, que no donarem suport a la retirada del Pla pels
motius que ja hem exposat. Quant a les altres propostes de
resolució, si bé consideram que milloren, però no que
milloren els objectius, sinó que seria el desenvolupament
dels programes que han de presentar totes les institucions
que hi fan feina, les administracions i ONG, en aquesta
coordinació que s'haurà de fer mitjançant la Comissió de
Coordinació Autonòmica de la Sida. Sí que pensam que la
número 8 és molt interessant, potenciar les activitats
d'informació i prevenció de la sida, els CPR i addició de
material curricular dirigit i contextualitzat a totes les etapes
educatives; a aquesta, hi donaríem suport.
I quant a les propostes de resolució que presenta el Grup
Parlamentari Socialista, també un poc en la mateixa línia
que exposam respecte als altres grups parlamentaris, no
donarem suport, evidentment, a la retirada del Pla
estratègic, i sí que donarem suport, que seria una miqueta
que els altres grups també s'hi puguin sentir identificats, em
sembla que la que presenta el Grup Parlamentari Socialista
és més clara, que seria la número 3, quant que seria acotar
a tres anys el Pla estratègic de la sida i donar-n'hi entrada
anualment a una memòria d'evolució, perquè així llavors es
podrà fer una avaluació continuada del Pla i tal vegada,
doncs, tornar-nos a plantejar un nou model, perquè parlam
d'un pla que no s'inicia de bell nou, aquestes activitats,
aquests objectius, sinó que ja hi han moltes administracions
i ONG, així com el Govern, evidentment, que fan feina en
aquesta matèria; llavors, ens sembla molt interessant
aquesta proposta i hi donarem suport. I a les altres, no, no
perquè no siguin interessants i que puguin millorar el Pla,
sinó perquè van al desenvolupament dels programes, que,
com ja s'ha dit, s'ha previst al Pla fer-ho. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Es vol replicar o passam
a la votació directament? Per part d'Esquerra Unida, té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:
Gràcies, Sra. Presidenta. Només dues paraules. Sabíem que
la número 1 seria acceptada perquè se n'havia parlant en
ponència, però ens sorprèn el rebuig a la número 8, perquè en
ponència es va haver de cercar un diccionari i hi va haver una
polèmica sobre què significava la paraula promíscua. De totes
maneres, mantenim que parlar de pràctiques promíscues és un
concepte moral, no l'hi donam nosaltres, l'hi donen els redactors
del Pla, i almanco eliminar aquesta errada, que pensam que no és
una errada, senzillament és una mostra claríssima de quina
mentalitat tenen aquells que han redactat aquest Pla. Per tant, en
aquest sentit, lamentam que ni tan sols tenguin una obertura de
mentalitat, en el sentit que a un document que, teòricament, ha
de servir, no hi hagi conceptes morals, però reconeixem que és
propi de la mentalitat conservadora, que inspira els redactors del
Pla i aquells que el defensen, i en aquest sentit, senzillament,
reiteram la nostra sorpresa i, a la vegada, la constatació d'aquesta
mentalitat. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Passarem a la votació de les distintes propostes de
resolució.
En primer lloc, votarem les presentades per Esquerra
Unia, pel PSM-Entesa Nacionalista i pel Grup Socialista,
que tracten sobre la retirada del Pla.
Vots a favor de la retirada del Pla?
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 6; en contra, 10; abstencions, cap.
Gràcies, Sra. Diputada. Vol replicar, per part del Grup
Popular, la diputada? Té la paraula la diputada Sra. Alberola.
LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:
Sí, molt breument, assenyalaré, Sra. Presidenta, i no per
entrar en debat sobre aquest tema, però nosaltres hem llegit el
Pla i ens consta que el Govern... bé, la Sra. Thomàs ens vol fer,
a nosaltres, que és una mentalitat conservadora que s'hi doni un
context aquí. L'únic que diu el Pla és que s'ha d'intentar que es
pugui practicar sexe segur a diferents col•lectius, per exemple,
se sap, perquè Apidamela, que ha vingut a aquestes
compareixences, que justament les persones heterosexuals també
són, potencialment, persones que poden tenir també una situació
de risc, que poden contreure aquesta malaltia o la infecció, i que,
per tant, evidentment, açò són dades estadístiques, que les
persones que tenen relacions sexuals amb diferents persones, així
entenem nosaltres aquesta paraula de promiscuïtat, però supòs
que ni el Govern ni cap grup parlamentari tendria cap
inconvenient que si vostès troben que hi pot haver un sinònim
que pugui millorar..., ho podem pensar, i abans que (...) el Pla,
perquè li ben asseguram que no hi ha cap concepte moral de
perjudicar ningú ni fer judicis de moral respecte de cap
col•lectiu, en absolut. Llavors, tal vegada sí que es podria fer la
crítica que no s'accepta, però nosaltres ja els hem dit que les
valoram positivament i que, evidentment, no consideram que, tal
com s'ha redactat el Pla, pugui millorar-lo, sinó que ajudarà a
desenvolupar els programes, uns ja estan fets i d'altres estan
previstos, i que, evidentment, aquestes propostes de resolució,
d'alguna manera, arribaran a aquesta Comissió i es podran tenir
en compte, però no pensam que ara, en aquests moments, puguin
millorar el Pla. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Lletrat.
Passam a votar la proposta primera, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Aprovada per unanimitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a votar la resta de propostes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 10; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Es poden votar
conjuntament?
LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:
Sra. Presidenta, el nostre Grup demana la votació separada de
la vuitena proposta.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Aprovada per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a votar la proposta del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista número 8.

Passam a votar la resta de les propostes.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Resultat de la votació?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Aprovada per unanimitat.

A favor, 6; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la resta de propostes d'aquest Grup.

Votarem, si aquesta presidència ho ha entès bé, la
primera proposta de resolució.

Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor de la primera proposta del Grup Popular,
evidentment?

Abstencions?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació?

A favor, 6; en contra, 10; abstencions, cap.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 10; en contra, 6; abstencions, cap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari...

Moltes gràcies.
Votam conjuntament les propostes números 2 i 3.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:
Vots a favor?
Sra. Presidenta, demanaríem...
Vots en contra?
LA SRA. PRESIDENTA:
Abstencions?
...votació separada del Grup Parlamentari Socialista de la
proposta número 3.

Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 10; en contra, cap; abstencions, 6.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Lletrat.
Exhaurit l'ordre del dia d'aquesta Comissió, s'aixeca la sessió
i agraïm la presència en aquesta Comissió de les senyores i els
senyors diputats.

601

602

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 38 / 3 de març del 1999

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 38 / 3 de març del 1999

603

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA
Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

