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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats, començam la
sessió de la comissió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Cecili Buele.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I. Dictaminar el Projecte de Llei RGE núm. 2839/01, de
parelles estables.

Passam idò al debat del primer punt de l’ordre del dia, relatiu
a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2839/01 de parelles
estables. Es durà a terme un debat conjunt de totes les esmenes
presentades. Grups que volen intervenir? En aquest cas donam
la paraula al Partit Popular per defensar les esmenes.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentarem fer-ho d’una
manera breu i defensant el conjunt de les esmenes i ho farem
així per un motiu, el fet que no hàgim presentat una esmena a la
totalitat fa que no puguem fixar la posició en allò que fa
referència al conjunt de la llei i ho hàgim de fer referits als seus
articles. És a dir, en el transcurs de la ponència s’ha intentat
que ens acceptessin una sèrie d’esmenes, presentades pel
Partit Popular i de fet s’han acceptat alguna d’elles de poca
importància, però bé alguna d’elles han servit per millorar
aquest text, el qual jo crec que estic convençut que tots els
grups polítics que varen formar aquesta ponència, serà d’una
gran utilitat pel que fa referència a la nostra comunitat
autònoma.

Per a nosaltres hi ha dues esmenes que pensam que són
importants, a pesar que són totes i una podria ser l’exposició de
motius i una altra la que fa referència a la durada o termini que
haurien de tenir aquesta parella perquè es considerés com a
parella estable. Nosaltres vàrem tenir una sorpresa en aquest
punt, perquè no marcava cap termini i va ser una sorp resa
perquè les mateixes propostes de llei que s’havien presentades
en el Congrés dels Diputats, per part del Grup Socialista,
Esquerra Unida, Grup Mixt, Coalició Canària i Convergència i
Unió, totes tenien un termini. Hem de recordar que l’any 97 el
Partit Socialista Obrer Espanyol demanava un termini de dos
anys i la darrera passava sis mesos, Esquerra Unida demanava
un any i Convergència i Unió demanava un any. Per tant,
nosaltres a una de les esmenes fèiem referència a la petició que
hi hagués un mínim d’un any perquè la parella es considerés
estable.

Després altres esmenes com puguin ser del nom, és a dir,
consideram que no té importància, perquè cada formació
política dóna un nom distint, però al final el més important és el
contingut. Allà on pensam que hi ha les diferències
substancials podria ser a allò que és l’exposició de motius, aquí
on veim que el que pretén aquesta llei, sobretot a l’exposició de
motius, és equiparar en bloc allò que és matrimoni i allò que és
una parella estable. Consideram que són dues realitats
distintes, dues situacions distintes, per tant, s’han de regular
de manera diferent. És a dir, si feim referència a la nostra pròpia
Constitució, a l’article 14 que parla d’allò que és la igualtat entre
homes i dones, no hi pot haver diferències per qüestió de sexe
i religió, és a dir, després passarem a l’article 32 que fa
referència al matrimoni, que deixa d’una forma clara i taxativa
que el matrimoni ha de ser entre home i dona i després
passarem a l’article 39, que fa referència a la família que també
té un contingut molt més ample, allà on hi tenen cabuda tot
tipus de família.

La realitat és que avui es creen distintes formes de
convivència i les parelles jo crec que necessiten una regulació.
Jo crec que aquesta llei una de les coses bones que té, a
diferència de la llei de Catalunya, és que tracta per igual el que
són les parelles homosexuals i les heterosexuals, nosaltres
consideram que és un encert i possiblement els que han
reivindicat més la necessitat de la creació d’aquesta llei puguin
ser les parelles homosexuals, perquè les parelles heterosexuals,
tal vegada tenguin uns altes àmbits de convivència aquí on es
puguin acollir i hem de recordar que el matrimoni, com ja hem
dit, només fa referència a allò que puguin ser home i dona,
aquelles parelles heterosexuals que no vulguin contreure
matrimoni podran tenir aquest tipus de convivència, però serà
per decisió pròpia. En canvi les parelles homosexuals no poden
contreure matrimoni perquè la pròpia Constitució diu que no és
possible.

Nosaltres simplement volem deixar una cosa ben clara, el
Partit Popular és totalment favorable a la creació d’una llei de
parelles de fet, consideram que és necessari i imprescindible la
seva regulació. Per tant, nosaltres no volem ser un obstacle, a
pesar que el nostre (...) no ho seria, no volem ser un obstacle
per a la creació d’aquesta llei, veim amb bons ulls que es reguli,
a més pensant que la llei no és la nostre llei, evidentment crec
que tampoc és la llei d’Esquerra Unida, com tampoc la del
PSOE, perquè hem de recordar que Esquerra Unida a la seva
p rimera proposta hi volia incloure l’adopció, cosa que avui en
aquesta llei que es presenta aquí jo no ho conté, dic que no és
la llei del PSOE perquè hem comentat que els terminis que els
mantenen en el Congrés dels Diputats no són els terminis que
manté aquí i tampoc no és la nostra. Jo crec que en conjunt,
llevat d’una sèrie d’articles que pensam que les nostres
esmenes haguessin pogut millorar i aclarir alguns conceptes,
els articles que nosaltres votarem a favor consideram que són
importants.

Per tant, nosaltres anunciam el vot positiu a tots aquells
articles que no es mantenen les esmenes vives o aquells que
s’han acceptat transaccions i que votarem en contra d’aquells
articles on no s’han acceptat les nostres esmenes.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 31 / 22 de novembre del 2001 443

 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Grups que volen intervenir en
aquest debat? Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé jo d’entrada he d’agrair la
intervenció del portaveu del Grup Parlamentari Popular, quan
diu que ells globalment són partidaris de la regulació de les
parelles de fet i que en conjunt consideren positiva aquesta llei,
jo crec que és una posició millor i més avançada de la que ha
adoptat el Partit Popular en el conjunt de l’Estat. Pensam que és
un error que des de la legislació estatal no s’hagin regulat
aquest tipus de parelles i això motiva la necessitat de la seva
regulació des de les comunitats autònomes i ja dic agraïm i
consideram positiu el posicionament del Partit Popular,
globalment favorable a aquesta regulació de les parelles de fet,
com és diu habitualment o de les parelles estables que diu
aquest projecte de llei.

En tot cas ja que no ha fet una defensa una per una de les
seves esmenes, algunes consideracions quant a les
argumentacions del portaveu del Grup Parlamentari Popular. Per
exemple quan parla que això a la pràctica significa una
equiparació entre allò que és el matrimoni regulat per legislació
diversa i consolidada i les parelles estables, nosaltres pensam
el contrari, aquí no hi ha una equiparació, que és un primer pas
per evitar discriminacions injustificades avui dia i diferències en
referència als matrimonis. En tot cas segurament és una primera
passa a una qüestió que canvia d’una manera accelerada en el
conjunt de països, n’hi ha alguns que ja tenen regulat el
matrimoni entre persones del mateix sexe, qüestió que fa uns
anys pareixia absolutament impossible i està avançant, com
també els costums socials varien d’una manera molt ràpida, les
parelles que es formen avui dia moltes vegades són molt
diferents a les que hi havia de manera tradicional i pensam que
és bo, és convenient que es regulin aquest tipus de
convivència i es tracti d’eliminar qualsevol tipus de
discriminació d’aquestes parelles no matrimonials i el que s’ha
reconegut històricament com a matrimoni, que tenien reconegut
els seus drets. No es tracta de fer una espècie de matrimoni a
l’inrevés, en tot cas d’eliminar discriminacions i diferències en
raó que les persones hagin optat a una sexualitat o una altra, o
per un tipus de convivència matrimonial o no matrimonial.

Per tant, nosaltres pensam que això és un avanç important,
segurament a la velocitat que canvia la societat farà que
aquesta mateixa regulació en un termini no excessivament llarg
sigui insuficient i s’hagi de modificar. En aquest sentit una
qüestió que ha apuntat el representant del Grup Parlamentari
Popular, avui en dia encara no és possible que les parelles
estables, dues persones del mateix sexe puguin adoptar fills, no
serà possible amb aquesta llei, bé és una qüestió de la
correlació de forces i de les sensibilitats socials que puguin
haver-hi en aquest moment. El nostre grup considera que això
hauria de ser desitjable, perquè no hi ha raons científiques que
avalin la impossibilitat que dues persones del mateix sexe

puguin ser bones per adoptar infants, de fet això no impedirà
que es segueixi produint un fet que ja es produïa, naturalment
les persones homosexuals si adopten infants, això no hi ha
manera de regular-ho en negatiu i això es produeix i el fet que
hagués tengut un reconeixement jurídic hauria estat una passa
endavant, de tal manera que els dos membres d’u na parella
poguessin tenir els mateixos drets en relació a l’educació i la
custòdia d’aquests fills, que ja dic que són adoptats per
persones heterosexuals i persones homosexuals.

Bé això avui en dia no ha estat possible, esperam que en un
futur no molt llunyà sigui possible, en tot cas nosaltres pensem
que és un avanç considerable aquest projecte de llei i les
esmenes que presenta el Grup Parlamentari Popular, reconeixent
que és una llei positiva, no suposa cap avanç i cap millora i per
tant, des del nostre grup no li donarem suport i sí donarem
suport al projecte que ens ha arribat, una vegada passat per la
ponència i la redacció que ens ve des d’aquesta ponència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula el Sr. Alorda en
nom del Grup Socialista de Mallorca.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument evidentment el vot
favorable, ja que es fa una valoració conjunta de les esmenes
de la llei i també aprofitant que no hi ha una esmena a la
totalitat per donar una defensa general d’allò que és aquesta
llei, d’allò que millora la regulació i jo crec que modernitza el
tractament de les parelles estables.

També pensam que precisament aquesta denominació és
l’adequada, més la que planteja l’esmena del Partit Popular,
perquè realment allò que pretén regular aquest tipus de relació
i per tant, creim que aquesta ha de ser l’aportació que es faci.
Creim que és una millora, ja dic important dins la família, per
tant, dins el dret civil propi de les Illes Balears aquesta
regulació, que tard o d’hora haurà de canviar o haurà
d’emmarcar-se dins un codi de família molt més ample, a la qual
s’equiparin tot una sèrie de situacions que en aquest moment
van quedant regulades en distints indrets i que tan de bo sigui
realment la comunitat autònoma que ho faci, a partir de la seva
propi sensibilitat i de les seves pròpies vivències i les
necessitats que té el propi país.

De les esmenes presentades pel Partit Popular, jo crec que
s’ha fet un esforç de consens amb la llei, crec que hi ha un
marge d’enteniment important amb allò que és la regulació
d’aquesta matèria i de les que han quedat vives i en aquest
moment no els donam suport, la veritat és que tampoc posin en
perill aquesta entesa global damunt el text, perquè no és que no
aportin, jo crec que cada sensibilitat s’ha valorar i s’ha tenir-la
molt present, però tampoc no són substancials per eliminar un
consens al respecte, en comissió i ponència s’han introduït
alguns punts i per ventura els més polèmics per ventura ja han
quedat fora de la llei, per tant, creim que el més important és
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que aquesta matèria sigui regulada amb el màxim consens a
totes les forces polítiques perquè tengui una vocació de
continuïtat i en tot cas siguin, com dic, dins un codi de família,
o dins una regulació de totes aquestes matèries molt més ample,
allà on sigui possible fer-li un text refós que millori, o
compongui i resolgui situacions que en aquest moment no
s’han afrontat.

Amb aquesta vocació donarem suport a tot l’articulat i al
títol de la llei i votarem en contra de les esmenes que en aquest
moment es mantenen per part del Grup Popular, tot i ja dic,
saludar l’enteniment, o l’aproximació de posicions que hi hagut
respecte una matèria delicada i a la qual realment el consens és
important per no crear crispació amb missatges estranys de cara
a la ciutadania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Socialista té la paraula
la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Socialista evidentment també donarem suport al projecte de llei
i a l’informe de ponència, tal com ve, en el qual s’han introduït
diferents esmenes que hem pogut debatre durant la ponència
i votarem en contra de les esmenes que queden vives del Grup
Parlamentari popular.

Per començar m’agradaria referir-me que entenem que avui
és un dia important per a la comunitat de les Illes Balears,
perquè aprovarem un projecte de llei nou, innovador i que hi ha
poques comunitats autònomes a l’Estat espanyol que ja el
tenguin en vigor. De totes maneres també voldria aprofitar la
meva intervenció per poder deixar palès que aquesta llei
desgraciadament només pot regular aquelles competències que
són pròpies a la comunitat autònoma, no aprofundint més enllà.
Sabem que s’ha intentat per diferents grups polítics que el
Congrés dels Diputats pogués aprovar una llei de parelles
estables i de moment encara no ha estat possible per les
votacions o els resultats dins el Congrés dels Diputats i no han
donat aquesta possibilitat de poder aprovar una llei de parelles
estables i també, com ens agradaria a nosaltres, una llei que
permetés els matrimonis entre les parelles homosexuals.

De totes maneres entenem que avui és un dia positiu per a
les Illes Balears, perquè aprovarem un projecte de llei important,
que pretén regular, dins les competències que ens són pròpies,
com també donar respostes i solucions a aquelles situacions
que viu la societat fa estona. Jo crec que algunes vegades els
polítics estam d’esquena a la societat, aquesta llei és
precisament per donar cobertura a una realit at social important,
és obvi que hi ha moltes situacions de parelles de fet, quan es
parla de parelles de fet i sobretot el que ha sortit més en els
mitjans de comunicació sempre es parla més intensament de les
parelles homosexuals i aquí també en aquesta llei hem de
reivindicar el fet que aquestes parelles estables donen

cobertura a totes aquelles situacions de parelles heterosexuals
que conviuen junts i que no tenen dret uns sobre la vivència de
l’altre i mitjançant aquest projecte de llei, jo crec que estam en
el camí de poder donar aquesta cobertura real de la societat cap
a les parelles heterosexuals i homosexuals.

És veritat que el Grup Parlamentari Socialista ens hagués
agradat anar molt més enllà en aquesta llei i quan el Sr. Pastor
diu que això no és la llei d’Esquerra Unida, ni és la llei del PSOE,
ni del PP, evidentment això és la llei del pacte de progrés que
està conformat per diferents partits que tenen diferents
sensibilitats i que al final sempre s’arriba a un consens per tal
de poder presentar projectes de llei i anar tirant endavant amb
diferents aportacions que puguem fer des de les Illes Balears.
Està clar que a nosaltres ens hagués agradat anar més
endavant, sobretot en el tema de l’adopció per part de les
parelles homosexuals, precisament per això d’acostar la llei a la
realitat que vivim avui dia, de fet els homosexuals tenen
permesa l’adopció si només és un persona i si són dues les que
el demanen, per tant, si són parella no tenen permès el fet de
poder adoptar, tot i que el nin adoptat quan la persona que l’ha
adoptat mor, el nin es queda en una situació de total
desprotecció. De totes maneres sabem que això no ha estat
possible, nosaltres farem feina perquè pugui ser possible en un
futur a les Illes Balears i tenim el projecte de llei que avui estam
debatent en aquesta Comissió d’Assumptes Socials.

Nosaltres des de tots els grups polítics del pacte de progrés
s’han intentat fer un esforç d’aproximació en la posició del Grup
Popular, entenem que el to de la intervenció del Sr. Pastor i
durant tota la duració de la ponència ha estat un to molt
positiu, s’ha intentat per part del Grup Popular intentar ajudar
per millorar el text  de llei en ponència, de fet ens han acceptat
transaccions a dues esmenes que milloraven el text. Per tant, jo
crec que hi ha hagut una bona disposició per part del Grup
Popular que ha anunciat l’abstenció a tota llei, jo crec que és
una passa endavant important, ja que no és la mateixa que en
el Congrés dels Diputats, però aquí a les Illes Balears entenem
que fan una passa endavant anunciant aquesta abstenció i a
més amb un to positiu.

Com deia de les 11 esmenes que ha presentat el Grup
Popular, dues han estat acceptades tal i com venien a la
ponència i dues s’han pogut transaccionar. El grup de les altres
esmenes nosaltres entenem que n’hi ha algunes, tal vegada,
repetitives d’allò que pugui dir el mateix projecte de llei a
diferents articles, n’hi ha d’altres que entenem que són una
mica contradictòries, entre les mateixes esmenes del Grup
Popular i contradictòries amb altres articles que presenta el
projecte de llei i que han estat votats a favor del Partit Popular,
però després presenta esmenes una contradictòries amb
aquests propis articles. Per tant, n’hi ha algunes que les hem
rebutjades en aquests termes i n’hi ha altres que van, tal
vegada , a qüestions més importants i de més calat polític que
no les altres, jo crec que les de més calat que presenta el Grup
Popular són precisament al títol de la llei i a l’exposició de
motius, allà on es demana la substitució del fet de parella de fet,
o sigui del terme parella, pel terme unió estable i nosaltres
entenem que això desvirtuaria totalment el sentit d’aquest
projecte de llei, perquè nosaltres hem volgut i des del Govern
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així s’ ha presentat, el fet de parlar precisament de les parelles
de fet, entenem que qui no està regulat i que necessita
d’aquesta regulació legal són precisament, home i dona o bé
dos homes o dues dones, és igual, però que tenen una situació
de convivència, una situació de convivència amb efectivitat.

Per tant, el que entenem clarament com a parella i han
quedat desprotegides pel fet de no voler signar els papers de
matrimoni civil o casar-se per la església catòlica, per tant,
enteníem que era important que a les Illes Balears es fes
aquesta regulació de les parelles de fet i entenem que el Grup
Popular presenta el terme de les unions i el terme de les unions
és molt més ample, abasta un conjunt molt més ample, que no
expressament una parella de fet. Nosaltres entenem, malgrat que
ens hagués agradat anar més enllà, perquè ens agradaria tenir
més competències per poder regular, malgrat que entenem que
hi hauria d’haver una llei estatal de parelles de fet, que pogués
anar molt més enllà en les competències i les facilitats que es
pogués donar a la parella, concretament, nosaltres de totes
maneres estam contents i creim que és un dia bo perquè
aquesta comunitat autònoma pugui tenir una llei de parelles de
fet i pugui ser una altra vegada capdavantera a tot l’Estat
espanyol, perquè com tots sabem hi ha poques comunitats
autònomes que poden gaudir ja avui d’aquesta llei de parelles
de fet.

Res més per part meva. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Pastor, vol intervenir?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí Sra. Presidenta, només dos aclariments. Un primer al Grup
Socialista i el Grup d’Esquerra Unida, dir-los que evidentment
és cert que no s’ha regulat a nivell del Congrés dels Diputats
amb una llei estatal de parelles de fet, però també els he de
recordar que durant 13 anys tampoc no es va regular i a més hi
havia un compromís de l’any 1994 del Partit Socialista Obrer
Espanyol de dur endavant una llei que tampoc no va fer. Per
tant, el fet és que crec que tots estam d’acord que és necessari
i important que es reguli i jo crec que al final es reguli no només
perquè ho decidim, sinó perquè aquestes lleis que hi ha a
distintes comunitats autònomes també puguin tenir una major
efectivitat perquè ens podríem trobar amb el fet, jo crec que és
possible, que sense un registre a nivell estatal es poguessin
donar situacions de perdre pistes d’una parella que tal vegada
està registrada a una comunitat i es pogués registrar amb una
altra parella a una altra comunitat.

El fet del tema de les adopcions. La postura del Grup
Parlamentari Popular, en relació a Esquerra Unida, ha estat molt
clara i si no ho han aprovat evidentment no ha estat pel Partit
Popular, ha estat perquè vostès dins aquell document del pacte
que varen signar, o no ho tenien clar, o una formació que dóna
suport al pacte, ara ha tornat enrera, supòs que el que volien
vostès era regular el tema d’adopcions, però això evidentment

són vostès que s’han d’entendre amb la majoria que han
conformat i no es pot culpar al Partit Popular.

Pel que fa referència al Grup Socialista, Sra. Armengol,
m’agradaria advertir-la d‘una cosa. Vostès al Congrés dels
Diputats, en el debat que hi va haver 97, com en el darrer que hi
va haver, vostès han mantengut en el debat, el portaveu que va
dur aquest tema en el debat, que el matrimoni simplement el
conformava això, ho reconeixen i a més li donaven suport i
seguien els criteris de l’article 32 de la Constitució, que eren
matrimonis entre home i dona. Ara veig que la Sra. Armengol
vol canviar aquest tema, nosaltres no tenim cap inconvenient,
però pareix una mica contradictori amb allò que vostès varen dir
en el Congrés dels Diputats amb allò que la Sra. Armengol ens
diu ara.

Simplement una vegada més reafirmar la nostra postura en
referència a la globalitat d’aquesta llei, a pesar que no sigui el
moment de fer-ho, perquè avui és la defensa de les esmenes,
però ja que tenim la possibilitat de fer-ho nosaltres ho deim,
estam totalment d’acord en la regulació de les parelles, les
parelles heterosexuals, però sobretot les parelles homosexuals,
que tal vegada sigui l’únic marc allà on es puguin acollir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. S’incorpora el Sr. Ferrer, del Grup
Mixt, que substitueix la Sra. Maria Antònia Munar.

En torn de contrarèplica vol intervenir algun grup? Té la
paraula el Sr. Alorda per part del PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per coincidir en part amb
allò que ha dit el representant del Grup Popular i des del nostre
grup mantenir les competències extraordinàries i molt
importants que té la comunitat autònoma en matèria de dret civil
i en matèria de família.

Per descomptat el que es fa aquí és una regulació que
nosaltres consideram important, però que no exhaureix en cap
cas les possibilitats de regulació que té aquest Parlament a
hores d’ara i per part del nostre grup ens interessa que quedi
ben palès i plenament ben reconegut en aquesta intervenció.
Pràcticament l’Estat té les formes de matrimoni i pràcticament
res més, la resta és legislació civil dels qui en tenen, el nostre
Parlament en té i jo crec hem de reconèixer la sobirania d’aquest
país, en tot l’ample marge que li reconeix la Constitució i
l’Estatut, a part del que puguem aspirar més enllà d’això, però
com a mínim no reculem respecte del que tenim.

Per tant, nosaltres trobam interessant que hi hagi una
regulació a nivell estatal, però reivindicam la capacitat de
maniobra i decisió que té aquest Parlament en tot i per tot i
concretament amb el dret de família. Avui donam una passa
important, però estam convençuts que els propers anys en
vendran més i compartim que tenim competències molt
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importants en la matèria. Només perquè quedi palès el sentit del
nostre grup en aquest aspecte que ens sembla important a
nivell institucional, però reiterar les argumentacions respecte el
rebuig de les esmenes, que és allò que votarem i el suport
global a la llei, que és el que en aquest moment tenim, és el que
votarem. Però en qualsevol cas trobàvem que era important que
quedés constància d’aquest plantejament i posicionament del
nostre grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Algun altre grup vol intervenir?

Molt bé, un cop esgotat el debat passarem a la votació de
les esmenes que anomenarem tot seguit. Les esmenes 3364,
3366... En aquest moment s’incorpora el Sr. Nadal que
substitueix la Sra. Munar...

Té la paraula el Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

L’article 39.2 del Reglament diu que els grups parlamentaris
poden substituir un o diversos dels seus membres adscrits a
una comissió, per un altre del mateix grup, amb la comunicació
prèvia per escrit al President del Parlament, si la substitució
només és per a un assumpte, un debat o una sessió
determinada, la comunicació es farà verbalment o per escrit al
president de la comissió i si s’indicava que té caràcter merament
eventual, el president admetrà com a membre de la comissió,
indistintament el substitut i el substituït.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer vol intervenir?

EL SR. FERRER I COSTA:

Només una qüestió. El Sr. Nadal si manifesta la voluntat no
em substitueix a mi, en tot cas qui substituïa la Sra. Munar era
jo. Però evidentment si la vol substituir el Sr. Nadal per part
meva no hi ha cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per tant, el Sr. Nadal substitueix
en aquest cas el Sr. Ferrer.

(Rialles)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, ens poden dir quin article diu que es pot
substituir a un substitut, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, en funció de l’article que acaba de llegir...

Permet diferents substitucions l’article que acaba de llegir
el lletrat, no sé quin article era en concret, si vol li puc... És
l’article 39.2.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Correcte, correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passaríem a la votació de les esmenes que anirem
nomenant una per una: la 3364/01, la 3366/01, la 3367/01, la
3370/01, la 3371/01, la 3372/01, la 3374/01 i la 3365/01. Es votaran
totes en conjunt.

Vots a favor de....

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, perdoni, Sra. President. Només per a un aclariment. És
que hi ha una esmena... 

LA SRA. PRESIDENTA:

L’he recollida, ja, aquesta, eh?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Aquesta esmena només... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, sí! El punt 2 està transaccionat de la 3372/01.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perfect e. I es mantenen els altres, votam els altres, no és
vera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Els altres punts de l’esmena. Per tant, passarem a aquesta
votació conjunta de totes aquestes esmenes.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? Per tant...

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem tot seguit a la votació de la denominació del títol
del projecte de llei i dels articles 1 i 9 de la disposició final
segona, i de l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passarem finalment a la votació de la denominació del títol
primer, dels articles 2 i 3, de la denominació del títol segon, dels
articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13, i de les disposicions
addicionals primera i segona, i de les disposicions finals
primera, tercera i quarta.

Vots a favor?

Per tant s’aproven per unanimitat.

Passaríem, una vegada acabat el debat i les votacions de
l’informa de la ponència, queda dictaminat en conseqüència el
Projecte de llei RGE núm. 2839/01, de parelles estables.

En aquest moment feim una interrupció protocol Alària...
Perdoni. Sí, sí; es recorda que els grups parlamentaris poden
presentar en el termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al
president de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin defensar en el ple.

Esgotat aquest primer punt de l’ordre del dia passarem a la
compareixença de la consellera de Sanitat i farem una
interrupció protocolAlària només per anar a rebre la consellera,
i tot seguit entrarem.

II. Compareixença RGE núm. 2137/01, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble. Consellera
de Sanitat i Consum, juntament amb el Coordinador del  P l a
autonòmic de drogues, per tal d'informar sobre la política i les
actuacions que es pensen dur a terme per desenvolupar el pla
esmentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat del segon punt, relatiu a la compareixença
2137/01, presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença de la consellera
de Sanitat i Consum per tal d’informar sobre la política i les

actuacions que pensa dur a terme per desenvolupar el Pla de
drogues. 

Assisteix l’Hble. Sra. Aina Salom i Soler, consellera de
Sanitat i Consum, acompanyada del Sr. Josep Pomar, director
general de Sanitat, el Sr. Miquel Amengual, coordinador del Pla
autonòmic de drogues, el Sr. Gabriel Payeras, secretari general
tècnic, i el Sr. Pere Vallespir, cap de Gabinet.

Té la paraula la Sra. Aina Salom per fer la seva exposició
oral. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a
l’hora d’explicar les accions que dins l’àrea de drogues hem
realitzat des de la Conselleria de Sanitat, seguiré el següent
ordre: en primer lloc, és indispensable fer una breu referència a
la situació de partida; després plantejaré quins són els
principals objectius que ens hem proposat, i finalment faré una
descripció de les actuacions i passes que hem donat per assolir
aquests objectius.

En primer lloc començaré, per tant, amb una breu descripció
de la situació amb què ens vàrem trobar al començament
d’aquesta legislatura. Primer ens vàrem trobar amb un pla
autonòmic de drogues aprovat el dia 23 de març de l’any 99, i
aquest pla era criticat, en principi, per la deficient anàlisi de
l’estructura de recursos, que no permetia detect ar necessitats
ni fer previsions dels recursos que s’havien de desplegar.
També per una ordenació de responsabilitats i competències no
ajustada a la situació de partida, ni a les necessitats, ni a les
possibilitats.

En segon lloc, la coordinació del pla corresponia al director
general de Sanitat. Aquesta situació no era només atípica (la
nostra comunitat era pràcticament l’única que la mantenia), sinó
que a més a més representava que no hi havia cap estructura
específica de suport a la tasca de planificació i coordinació. El
director havia de compatibilitzar aquesta tasca amb totes les
altres responsabilitats pròpies de la direcció general. El resultat
era una manca real de direcció i d’iniciativa de la conselleria que
es limitava a tapar forats i a donar un suport econòmic
testimonial a les altres administracions. La coordinació, de fet,
consistia en recollir una memòria anual del que feien les altres
administracions.

En tercer lloc, els pressupostos de la nostra comunitat eren
proporcionalment els més baixos de totes. Això ha determinat
que la provisió de serveis sigui la més pobra de tot el país,
quan la nostra és una de les comunitats on el consum de
drogues és més elevat.

Com a quart punt, la prevenció de les drogodependències
es desenvolupava de manera desigual i descoordinada a través
de diverses institucions. 

El tractament, com a cinquè punt, de les drogodependències
també es realitzava des de diferents institucions d’una manera
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relativament coordinada, però amb mancances importants. Les
llistes d’espera eren un problema greu, tant des del punt de
vista de justícia social, com des d’una perspectiva de salut
pública. El temps d’espera mitjà per iniciar el tractament a
Mallorca era de quatre mesos.

El sisè punt, la producció i dispensació de metadona estava
desequilibrada: hi havia un conveni amb el ColAlegi de
Farmacèutics amb 14 farmàcies inscrites; també s’havia iniciat
la dispensació de metadona als centres de salut, però tot això
resultava insuficient per descongestionar el servei. 

Finalment, pel que fa a la reinserció, en el pla es reconeix
que és un objectiu que ocupa un lloc clau en el tractament dels
drogodependents, però ningú no va donar cap indicació del
que s’havia de fer.

Quins objectius ens hem proposat? L’anàlisi de la situació
descrita ens fa veure que era necessari prioritzar tres aspectes
bàsics. En primer lloc enteníem que per primera vegada en la
història d’aquesta comunitat feia falta assumir com a compromís
de govern l’atenció integral de les drogodependències, a tots
els nivells de l’administració i a tots els àmbits d’intervenció,
tant en prevenció com en assistència o integració social. Això
significa augmentar els pressupostos per tal de poder donar
una resposta digna als problemes que presenta el consum de
drogues a la nostra comunitat, dotar la conselleria d’una
estructura que li permeti dur a terme la planificació i la
coordinació necessàries en aquest tema, i com a segon objectiu
era necessari actualitzar el Pla autonòmic de drogues per tal de
corregir les mancances que té i per adaptar-lo al que planteja
l’estratègia nacional sobre drogues 2000-2008, Reial Decret
1911/11, del 17 de desembre.

Això significa, primer, assegurar la implantació i la
continuïtat dels programes de prevenció; segon, establir una
estructura de serveis que doni garantia d’assistència pública
universal i de qualitat; i tercer, posar en funcionament serveis
específics per a una incorporació social efectiva de les
persones que han tingut o tenen problemes relacionats amb el
consum de drogues. Finalment, també entenem que fa falta
establir un instrument normatiu, unitari, que contempla de
manera global tots els aspectes i dimensions que presenta el
fenomen de les drogues i de la seva atenció a la nostra societat,
és a dir, una llei de drogues.

Què hem fet? En primer lloc, què hem fet per reforçar el
compromís del Govern? El primer que hem fet és augmentar els
pressuposts per tal de poder donar una resposta digna als
problemes que presenta el consum de drogues a la comunitat.
El pressupost de l’any 2001 contempla un abordatge
transversal entre la Conselleria de Sanitat i Consum i la
Conselleria de Benestar Social, amb un increment pressupostari
del 70% respecte de la mitjana del que es va dedicar a drogues
en els darrers anys. Així, quant a pressupost liquidat en euros,
l’any 99 fou d’1.057.843,81 euros, i el 2001 el pressupost liquidat
en euros és d’1.912.583,91 euros, així que aquest pressupost
liquidat representa un 81% d’increment. 

Tot això ens ha permès augmentar la transferència als
consells insulars que estava congelada des de molts d’anys
enrere: al Consell de Mallorca, 270.455,45 euros, al Consell de
Menorca i al Consell d’Eivissa i Formentera la mateixa quantitat,
54.091,09 euros. També hem pogut augmentar l’aportació en
forma de convenis i subvencions a les entitats socials que
treballen en l’entorn de les persones amb problemes de
drogodependències; així, el conveni amb el Projecte Home per
a quatre anys, tenim 1.202.024,21 euros, ALAS Eivissa 24.040,48
euros, ALAS Mallorca 19.532,85 euros, Escola de Sida de
Balears 15.025,30 euros, Ben Amics 20.434,41 euros, Siloé
27.045,54 euros, Nou Horitzó 4.808,10 euros, Creu Roja de Sóller
6.010,12 euros i la Societat Balear de Medicina Familiar 4.808,10
euros. Material estèril, xeringues i d’altres, distribuït a través del
Metges del Món, 96.161,94 euros, i xeringues a través de la
farmàcia 48.080,97 cèntims. Amb aquest augment de pressupost
també hem pogut iniciar nous programes de prevenció i millorar
la xarxa d’assistència que explicaré més endavant.

La segona passa ha estat dotar la conselleria d’una nova
estructura que li permetrà dur a terme la planificació i la
coordinació tan necessàries en aquest tema. El mes de febrer de
l’any 2001 vàrem nomenar un coordinador de drogues que té
l’encàrrec de dur a terme aquesta planificació i coordinació. El
coordinador té un equip tècnic de suport format per una
persona per als programes i centres assistencials, i una altra
persona per als programes de prevenció. Així, a més de millorar
la planificació i la gestió també hem pogut millorar la
coordinació amb el Pla nacional sobre drogues. D’aquesta
manera hem aconseguit que les subvencions atorgades pel pla
nacional a les entitats socials que actuen a les Balears
segueixen uns criteris de racionalitat, és a dir, que es destinen
de manera prioritària a les iniciatives que signifiquen un
complement a la xarxa de serveis de les distintes
administracions de la nostra comunitat. 

En aquesta línia aquest any s’han aconseguit les següents
subvencions: a la Creu Roja espanyola, projectes
subvencionats per al centre d’acollida immediata, centres
d’emergència social; Cáritas Española suport a recursos
d’assistència i de reinserció, acció familiar, prevenció i
promoció de la salut a l’àmbit familiar; l’associació Projecte
Home, un centre de dia, una comunitat terapèutica, reinserció
social, nous patrons de consum, intervenció en famílies amb
dificultat social o amb risc d’exclusió social, prevenció escolar
i familiar a centres educatius, atenció de menors i joves
drogodependents, centre d’atenció en règim residencial i extern
per a menors. Instituto y red europea para el estudio de los
factores de vida de riesgo en la infancia y en la adolescencia,
o sigui, l’IREEFREA, un estudi sobre consum i abús de
drogues a la vida recreativa.

Una altra millora que hem aconseguit és que la convocatòria
de subvencions per a projectes de prevenció de les
administracions locals, Ordre de 14 de setembre del 2001
publicada en el BOE del 26 de setembre, que abans estava
limitada a les capitals de província, per primera vegada s’hagi
obert també als consells insulars, amb la qual cosa tenen opció
de més finançament per als seus programes.
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També per primera vegada hem presentat un projecte amb
càrrec a la partida 459 del Pla nacional sobre drogues. És un
projecte d’intervenció amb infants i joves fills d’usuaris de
drogues que tindrà un cost de 140.456,93 euros que ens han
aprovat recentment, i el Pla nacional el subvencionarà per
90.151,82 euros. Abans no teníem aquesta línia de finançament
perquè no es presentava mai cap projecte.

Què hem fet per actualitzar el Pla autonòmic sobre drogues?
Em permetin dues consideracions prèvies sobre el paper del pla.
La primera consideració és que entenem que aquest pla ha de
ser la referència estratègica per al disseny de les diferents
previsions i actuacions, és a dir, programes i projectes que
duguin a terme totes les àrees de govern, consells insulars,
administracions locals i la iniciativa social sobre les
drogodependències en l’àmbit de les Illes Balears. La segona
consideració és que el pla ha de ser un instrument per orientar
racionalment  les  in tervencions  en matèr ia  de
drogodependències a tota la nostra comunitat; per tant, ha
d’incloure la presentació d’una oferta de serveis a partir de
l’anàlisi de les necessitats i dels recursos disponibles,
l’explicació dels objectius o avantatges per a la població que es
derivaran d’aquests serveis, una proposta de funcionament que
han de tenir aquests serveis per tal d’assolir els objectius
definitius en el pla, i una definició de controls o indicadors
d’avaluació que ens permetran constatar que els resultats i
efectes s’aconsegueixen per tal de poder modificar el procés si
fa falta.

D’acord amb aquesta concepció del pla el que hem fet ha
estat, en primer lloc, recollir i analitzar les dades per tal de poder
definir els objectius i les prioritats. No es tracta tant de tenir un
conjunt de dades (estadística descriptiva) com d’analitzar-les.
Per això un equip de tècnics ha recollit tota la informació
disponible sobre la nostra comunitat i que actualment es troba
dispersa: enquestes domiciliària i escolar del Pla nacional sobre
drogues, estudis de l’IREEFREA, que és l’Institut per a la
recerca sobre factors de risc a la infància i l’adolescència, i
altres d’àmbit local, dades del SEIT, Sistema estatal
d’informació sobre les toxicomanies, la informació policial,
dades de centres i d’altres. Ja tenim un informe preliminar a
partir del qual hem començat a definir les prioritats i les línies
d’actuació que han de formar part del nou pla estratègic que
estam elaborant.

Encara que el nou pla no està acabat, ja hi ha algunes
conclusions preliminars de l’anàlisi de la situació que han
orientat les actuacions més urgents que hem iniciat aquest any
i de les quals informaré a continuació.

Pel que fa a la prevenció, ja he comentat abans que hi ha
una oferta desigual; per això estam treballant en les línies
següents: La primera línia és la implicació de la Conselleria
d’Educació i de tot el sistema educatiu en la prevenció escolar;
ja hi ha un grup de treball entre les dues conselleries que s’hi
dedica. Es tracta d’establir criteris per a homologació i
autorització de programes de prevenció escolar, organitzar la
formació del professorat, oferir als centres educatius uns
programes de prevenció i l’assessorament per dur-los a terme.

El segon bloc de prevenció són els programes específics per
a infants i joves en situació de risc. Hem treballat amb la
Conselleria de Benestar Social en el disseny d’un programa de
prevenció que contempla informació sobre drogues de manera
interactiva per als joves, una plana web atesa per professionals;
informació per a la reducció de danys pel consum de drogues
en l’àmbit recreatiu, fonamentalment discoteques;
intervencions socioeducatives en grups de joves de risc i d’alt
risc, joves que han tengut algun problema relacionat amb les
drogues; implicació dels joves per l’educació sobre drogues a
través de programes de mediació entre iguals; i grups de reforç
per a pares amb fills de risc i d’alt risc que participen en els
programes socioeducatius. Aquest programa es va adjudicar
per concurs i ja s’ha iniciat. Hem elaborat un projecte de
prevenció dirigit als fills de consumidors de drogues i a les
seves famílies que, com ja he dit, està finançat pel Pla nacional.
Aquest programa d’iniciarà de manera experimental en un
centre d’atenció a toxicomanies. A més d’aquests dos
programes, també estam dissenyant amb la Direcció General de
Menors intervencions específiques de detecció, atenció i
educació per a la població infantil i juvenil sotmesa a mesures
de reforma. 

En la línia de la prevenció comunitària hem iniciat els
contactes amb els consells insulars per establir els aspectes
mínims que han d’abordar els plans municipals sobre drogues.
Estam revisant els criteris per a les ordenances municipals
sobre venda i consum d’alcohol i tabac que posteriorment
incorporaran els respectius plans municipals. Finalment també
hem elaborat un pla de mesures sobre prevenció del
tabaquisme.

En l’àrea de tractament, l’objectiu urgent era ampliar i
millorar l’oferta assistencial per tal d’acabar amb les llistes
d’espera. L’any passat ja es va crear l’anomenat CAD 3 per
absorbir les llistes d’espera i reforçar els programes de reducció
de risc. També es va contractar un servei de metabús per tal de
facilitar l’accés a aquest servei; això va permetre facilitar
l’entrada en programes d’assistència. 

Per altra banda hem dissenyat la xarxa d’assistència amb els
següents criteris i línies d’actuació: Primer, sectorització dels
centres d’atenció a drogodependències o CAD segons els
centres de salut. Cada centre de salut tindrà un centre d’atenció
a les drogues de referència; això facilitarà la coordinació
assistencial i la integració en la xarxa de salut; els pobles de
Mallorca, als centres que gestiona el Consell de Mallorca,
també estan ja sectorialitzats. A Palma des de mitjans mes de
juliol hem augmentat les dotacions de personal i la dedicació
horària del CAD 3 (fins aleshores estaven a mitja jornada), i
obrirem un centre d’atenció a drogodependències nou a finals
d’any i un altre a principis de l’any que ve, on passarà l’actual
CAD 3 per descongestionar els locals que tenim al carrer de
Jesús.

Els centres d’atenció a Palma quedaran distribuïts així: el
CAD 1, o sigui, a Reina Esclaramunda, que ja funciona, abasta
els centres de salut de Santa Catalina, Valldargent i la Casa del
Mar; el CAD 2, al camí de Jesús, estarà als centres de salut
d’Arquitecte Bennàssar, Escorxador, Son Pisà, Son Serra-Sa



450 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 31 / 22 de novembre del 2001 

 

Vileta i Camp Rodó; el CAD 3, que actualment és al camí de
Jesús, a principis d’any que ve ja he dit que passarà al Rafal
Nou, estarà al Rafal, Son Gotleu, Pere Garau i Son Cladera; el
CAD 4 estarà a l’Escola Graduada, Son Ferriol, S’Arenal, Coll
d’en Rabassa i Emili Darder, al polígon de Llevant. A la zona de
les avingudes està prevista la inauguració d’aquest CAD pel
desembre. L’assignació d’aquests centres de salut s’ha fet a
partir de la demanda de tractament que es produeix. Per això hi
ha uns centres de drogues que abasten més centres de salut
que altres.

Homologació de l’oferta de servei de tots els centres
d’atenció per tal que puguin prestar tots els serveis necessaris
per als usuaris del sector que cobreixen l’atenció a drogues
institucionalitzades i no institucionalitzades.

El quart punt és millorar i augmentar els programes de
disminució de danys amb l’ampliació de llocs de dispensació de
metadona, incorporant altres tractaments de substitució. Tots
els centres ambulatoris d’atenció a drogodependències, CAD,
seran també centres dispensadors de metadona, amb al qual
cosa es reduiran les llistes d’espera, s’evitaran les
aglomeracions actuals i acostarem el servei als usuaris, els
evitarem molèsties i desplaçaments innecessaris i facilitarem la
integració social dels drogodependents. En la mateixa línia
miram d’ampliar el servei de dispensació de metadona a través
dels centres de salut per a aquells usuaris que no requereixen
un seguiment tan intensiu. Actualment hi ha set centres
colAlaboradors, dos a Palma i la resta a pobles. Continuam
treballant per augmentar aquesta quantitat de centres i
l’ampliació del servei de metabús en horari, en aturades i en
prestacions.

El setè punt, conveni amb el ColAlegi d’Apotecaris per a la
dispensació de metadona i també per a l’intercanvi de
xeringues. Actualment en el programa de metadona ja han
passat de 14 a 27 farmàcies colAlaboradores, 10 a Palma i la resta
a pobles, i és previsible que puguem continuar augmentant la
colAlaboració. En el programa d’intercanvi de xeringues hem
començat amb 55 farmàcies.

Integració en la xarxa pública dels serveis d’atenció
gestionats per entitats locals amb finançament total o parcial
públic. En aquesta línia hem signat un conveni amb la Fundació
Hombre Libre per desenvolupar el programa d’atenció del
Projecte Home. Com ja s’ha dit abans, l’aportació de la
conselleria és d’1.202.024,21 euros en els propers quatre anys.
També hem iniciat una anàlisi conjunta dels serveis que presta
el Projecte Home per tal d’integrar-ne una part a la xarxa general
i fer-los accessibles des d’altres programes. De moment la
comunitat terapèutica oberta que gestiona el Projecte Home,
actualment al Puig dels Bous i l’any que ve a Binissalem,
disposarà del nombre de places públiques que facin falta.
També obriran un dispositiu residencial temporal a la mateixa
residència de la comunitat terapèutica però amb un programa
independent. Aquest nou programa està destinat als usuaris de
drogues que segueixen tractament a centres ambulatoris i que,
per circumstàncies personals, necessiten un control
suplementari que no aconsegueixen a casa seva. 

Com a resultat de totes aquestes gestions, les persones que
acudeixen als centres de tractament tenen més programes
assistencials i poden rebre una atenció més personalitzada en
funció de les seves necessitats. A més, en aquests moments el
temps d’espera per iniciar tractament a Palma ja no és de quatre
mesos; ara és d’entre una setmana i quinze dies, i pensam que
encara podrem reduir més aquesta espera. En els pobles de l’illa
de Mallorca el consell insular també fa gestions per poder
disposar d’un equip nou que treballarà a Calvià i a Felanitx, amb
el qual podrà absorbir les llistes d’espera; a més estudia la
possibilitat de posar en funcionament altres dispositius des de
la xarxa de serveis socials especialitzats.

En l’àrea de la integració social, a falta d’avaluar
completament els recursos disponibles i de poder definir les
línies d’actuació prioritàries, estam treballant en establir
protocols de coordinació amb els serveis socials d’atenció
primària i especialitzats per tal d’iniciar els programes d’inserció
des del començament del tractament. En segon lloc, en orientar
els recursos específics a la realització de programes de formació
i integració sociolaborals dels drogodependents, adequats a la
situació de consum actual de l’usuari: consum actiu, programa
de manteniment o programa lliure de drogues. 

Finalment, respecte de la Llei sobre drogues, puc informar
que hem elaborat l’esborrany del Projecte de llei de les Illes
Balears sobre drogodependències i altres conductes addictives.
Hem seguit el següent procés: Primer, recollida de suggeriments
a través d’una reunió amb les conselleries implicades, consells
insulars, ajuntaments de més de 20.000 habitants, la FELIB i
altres administracions; aquesta reunió ja ha estat efectuada a
principis de maig. I una reunió amb sectors professionals i
entitats socials efectuada a mitjans del mes de maig, en el segon
punt del primer esborrany i revisió amb sectors afectats. Vàrem
encarregar a l’Escola Andalusa de Salut Pública una revisió de
la legislació europea i de les comunit ats autònomes per veure
quines matèries regulen, com tracten els diferents temes i altres
aspectes que puguin interessar la nostra comunitat. Aquesta
revisió, juntament amb els suggeriments i les aportacions
d’institucions i entitats, s’ha utilitzat per elaborar el primer
esborrany.

Els tècnics de la conselleria han corregit el primer esborrany
i l’han enviat a les institucions i entitats més afectades per a la
seva revisió. S’han convocat dues reunions de treball, una el
dimecres dia 21 de novembre amb les institucions, i l’altra el
proper dilluns dia 26 de novembre amb les entitats per revisar
i discutir els texts i recollir els suggeriments de modificació.

ParalAlelament hem iniciat el tràmit d’audiència.

Finalment presentarem el text  consensuat al Consell de
Govern, i finalment li donarem entrada al Parlament. Si no
sorgeixen imprevists, tot el procés estarà tancat abans d’acabar
l’any.

Ja han vist, senyores i senyors diputats, el que ens
trobàrem, el que ens hem proposat i el que hem fet. Tot i ser
molt el que hem fet, per introduir racionalitat i eficàcia en
l’abordatge del problema de les drogodependències, la tasca no
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està acabada, i queda molt per fer. Vagi per endavant el nostre
compromís per continuar i dur a terme el que hem començat; i
esper, senyores i senyors diputats, que podrem comptar com
fins ara amb el vostre suport. Moltes de gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts. Podem continuar
o s’interromp? 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, jo demanaria que se suspengués per cinc
minuts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Els altres grups hi estan d’acord? Per tant, suspenem per
cinc minuts.

Continuam. Per tal de formular preguntes o observacions,
procedeix ara la intervenció dels diferents grups, i en primer lloc
li correspon la paraula al Grup Parlamentari Popular, per ser
l’autor de la iniciativa. Té la paraula el Sr. Fiol. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, per
la seva presència avui aquí, també, gràcies al director general de
Sanitat, al coordinador del Pla autonòmic de drogues, i al
secretari general tècnic de la Conselleria, que l’acompanyen i
que tenen l’amabilitat de ser aquí avui amb tots nosaltres.

Bé, naturalment la consellera ha tengut una intervenció
extensa, molt global, i jo he demanat només un termini breu,
perquè no volia allargar aquest tràmit, sinó contestar un poquet
i fer una sèrie de consideracions respecte d’algunes coses que
s’han dit, i que m’agradaria matisar, si més no, i de qualque
manera prendre posició pel Grup Popular. No sé si se me sent
bé, i m’agradaria que se’m sentís bé, perquè encara que el que
un digui no és massa important, convé que quedi al llibre
d’actes, i encara que la presència de parlamentaris,
especialment del pacte de progrés, no és molt nombrosa en
aquesta cambra, en qualsevol cas és important que quedi
constància del que aquí es digui, perquè quedi constància al
llibre de sessions.

Jo no puc coincidir, Sra. Consellera, amb la descripció que
vostè ha fet de la situació en què s’ha trobat. Jo no puc
coincidir en algunes de les coses que ha dit; i jo no puc
coincidir que hi hagués, com vostè ha asseverat d’una forma
expressa, una falta real de direcció i de suport testimonial per
part de la Conselleria al Pla de drogues, o a la feina en tema de
drogues. Ho hauria de dir, això que estic dient ara, no ja per
salvar el meu particular bon nom, que no ho faria per això, com
a mínim per salvar el del director general de Sanitat d’aquells
moments, que era el que complia les funcions de coordinador
del Pla autonòmic de drogues, Joan Crespí, que és una persona
que jo no sé si ho va fer bé o malament, però del que sí puc

donar constància avui aquí és dels seus esforços, de la seva
dedicació, del seu interès i de les seves ganes que les coses es
fessin bé. Per tant, em pareix una anàlisi un poquet superficial
dir que en aquells moments no hi havia una direcció real, i que
en aquests moments, quan vostè ha nomenat un coordinador,
sí que hi ha una direcció real. 

A mi aquests maximalismes amb què ens trobam amb massa
freqüència quan vostè intervé, no m’agraden, i ho he de
manifestar aquí. Evidentment vostè es va trobar un pla
autonòmic de drogues, que naturalment aquest pla autonòmic
de drogues és susceptible, ho era llavors, ho és avui i ho ha
estat sempre, de ser criticat i de ser objecte de consideració
positiva, negativa, neutra, de reflexió, de debat i de
reconsideració. Però m’agradaria fer-hi una consideració de
caràcter general. Vostè ha dit en diverses ocasions, i avui ha
repetit aquí, que vostè vol modificar aquest pla autonòmic, i
que vostè està fent treballs dirigits a modificar aquest pla
autonòmic de drogues, i això em pareix vertaderament correcte
i assenyat, i no hi tenc res a dir. Naturalment la funció del
Govern és, entre d’altres, reconsiderar el que s’ha estat fent,
donar-li una altra direcció si es considera oportú, i fer un
replantejament si és necessari, i jo en això no li he de fer cap
objecció. Però naturalment com a parlamentari pertanyent a un
grup majoritari dins aquesta cambra, sí que li demanaria que si
vostè fa una revisió del Pla autonòmic de drogues el dugui a
aquest parlament, el dugui a discussió a aquest parlament,
perquè naturalment el Pla autonòmic de drogues que vostè s’ha
trobat -que insistesc, pot ser pitjor, millor o horrorós- va ser
discutit i debatut dins aquest parlament, i per tant un pla de
caràcter general ha de ser discutit i debatut dins aquest
parlament.

Per tant, si vostè té la intenció que ha manifestat no només
avui sinó en diverses ocasions, i jo entr a considerar-la, em
pareix perfecte, de revisar, reconsiderar, refer el Pla autonòmic
de drogues, vostè té l’obligació de dur-lo a aquest parlament,
a aquesta mateixa comissió, si troba que no és necessari al
Plenari, no importa al Plenari, però com a mínim a la Comissió en
què ens trobam avui, per ser objecte de discussió, anàlisi, i
perquè els parlamentaris coneguin quines són les seves
intencions i quins són els seus objectius amb caràcter previ  a
una ordenació normativa, de la qual llavors, si fa falta, parlarem.
Però no passem l’arada davant el bou, perquè podríem trobar-
nos en una situació d’equivocació.

Vostè ha assenyalat a la seva intervenció una sèrie
d’objectius, que jo no vull valorar més enllà d’algunes
consideracions molt breus que faré. Un dels objectius
p recisament, ho ha dit expressament vostè en el segon lloc, és
l’actualització del Pla autonòmic de drogues, ja l’insistesc en el
que acab de dir, la requeresc que aquesta actualització vengui
a seu parlamentari, i sigui objecte de debat parlamentari, amb
independència que es faci -jo això no ho dubt- amb la millor
intenció i amb el millor criteri, i amb la decisió que sigui per
millorar. Però m’agradaria que es complissin aquestes normes.

Llavors vostè fa una referència que també m’agradaria
corregir, perquè crec que és desencertada o inadequada, que és
que les transferències als consells insulars estaven congelades,
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segons ha dit vostè, des de feia molt de temps. Amb
independència que les transferències als consells insulars
fossin insuficients, cosa amb què jo estic completament
d’acord, m’agradaria fer-li veure que no és ver que estiguessin
congelades des de feia molt de temps, abans al contrari. El que
li parla, quan va tenir aquesta responsabilitat, es va preocupar
que aquests finançaments s’incrementassin, desgraciadament
en menor mesura del que hagués desitjat, això ho puc dir aquí
i ho he dit, naturalment, en el seu moment en el Consell de
Govern, i per tant ho puc dir aquí. Amb molt menys finançació
de la que seria desitjable. Però no estaven absolutament
congelades, i molt especialment la del Consell Insular de
Mallorca, que va tenir un increment molt notable, i de la qual
cosa podria donar testimoni la que avui és consellera de
Benestar Social, que en aquells moments era coordinadora de
tema de drogues al Consell Insular de Mallorca, i sap
perfectament del que estic parlant. Per tant, em pareix un judici
inadequat, és a dir, per ventura no s’havien incrementat d’una
forma insuficient, però jo m’atreviria a dir, amb el risc que la
memòria et traeixi i et pots equivocar, però que en tres anys
almenys es va quadruplicar l’ajuda de la Conselleria de Sanitat
al Consell Insular de Mallorca en tema de drogues, crec que va
passar de 10 milions a 40 milions, si no em falla la memòria.
Insistesc en el que deia abans, per ventura d’una forma
insuficient, i per ventura amb la necessitat de dotar de més
recursos.

Llavors vostè fa una sèrie de consideracions respecte de la
finançació, que jo celebr que s’hagi incrementat, i celebr que el
Govern dediqui més recursos a això. No em cauen els anells de
reconèixer que es bo que s’hi dediquin, però em preocupa un
poquet la reiteració de finançació, i això qualque dia s’ha de dir,
i avui per ventura és un bon dia per dir-ho. Em preocupa el
creixement de finançació en tema de drogues en grups
relacionats amb tema de la sida. Les persones que coneixem la
problemàtica de què estam parlant sabem que avui hi ha uns
tractaments sanitaris, uns tractaments mèdics que mantenen les
persones seropositives, que puguin haver desenvolupat la
malaltia de la sida, amb uns controls sanitaris, molt cars per altra
banda, però que s’estan donant; i que dissortadament aquelles
persones que provenen del món de la droga, i que arriben a la
malaltia de la sida són menys cada vegada, i això les
estadístiques ens ho demostren clarament. Si ara vostè ens
digués aquí quants de drogoaddictes han acabat seropositius
en tema de sida, doncs ens sorprendria a tots veure que en els
darrers anys hi ha hagut una evolució, per motius de mortalitat
en primer lloc, i per motius sanitaris de millor medicació en
segon lloc, per motius de més tractaments i més prevenció en
tercer lloc, però ens sorprendria veure de quina manera ha
baixat. En canvi veim que les associacions relacionades amb el
tema de sida continuen mantenint una finançació forta, crec jo,
o almenys pel que vostè ha dit a la seva intervenció, forta
quant a temes de tractament de drogoaddicció. Jo crec que és
un tema que per ventura mereix una reflexió. El pos només a
damunt la taula; no tenc un judici tampoc molt clar sobre
aquesta qüestió, però el pos a damunt la taula perquè crec que
és un debat que qualque dia s’haurà de fer en aquest parlament,
perquè qualque dia haurem de dir què estam fent amb els
doblers públics respecte d’aquesta qüestió, amb independència
del que fan, no qualcuna sinó totes aquestes associacions, a mi

em mereix tots els respectes; i no estic jutjant els objectius, ni
les finalitats, ni estic jutjant que Siloè ho faci molt bé d’assistir
les persones terminals en temes de drogoaddicció i sida; el que
passa és que no sé quantes persones hi ha en temes terminals
de drogoaddicció i sida a les Balears en aquests moments. No
ho sé, només ho pos a damunt la taula, perquè és un tema que
qualque dia mereixeria un debat.

Respecte del que vostè ha dit, que ha creat una nova
estructura, on hi ha un esforç de planificació, i amb una sèrie de
persones dedicades, un equip tècnic, a una major coordinació
del Pla nacional de drogues, a mi no em pareix malament, jo no
vull jutjar que això sigui dolent. Em preocuparia que hi hagués
un excés de burocratització i d’administració, i de despeses
famoses, inversions immaterials, que tant adornen el
pressupost d’aquesta comunitat, no només a la Conselleria que
vostè presideix, sinó a totes les conselleries. Per ventura podem
tenir una sobredosi, Sra. Presidenta, d’estudis, una sobredosi
de pretensió de coneixements. Crec que és una cosa que
convendria recordar i tenir en compte. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, perdoni que l’interrompi, però du ja cinc minuts
excedits ja del seu temps. Si vol anar finalitzant, li agrairia. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Quant de temps tenia, Sra Presidenta? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts, i... 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Ja he xerrat més de deu minuts? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinze en aquests moments. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Què em diu? Idò acab en 30 segons.

Volia dir moltes més coses que crec que serien interessants
per al desenvolupament d’aquesta sessió, però naturalment
sense adonar-me’n he sobrepassat el temps que em
corresponia, i deman disculpes per això. I naturalment vull
acabar dient, per resumir en 30 segons tot el que volia explicar,
m’agradaria que hagués parlat la consellera, i esper que ho faci
en un segon torn, de politoxicomanies. A mi em preocupa molt
el tema de politoxicomanies. Ens trobam avui que el
drogoaddicte de les Illes Balears no és un senyor que es pica
a un cap de cantó, és un senyor que consumeix diversos tipus
de drogues, generalment. M’agradaria que em digués què en
pensa de tot això. I m’agradaria, naturalment, dedicar els darrers
30 segons de la meva intervenció, demanant, a més, disculpes
per haver excedit el temps que em corresponia, al tema de la
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legislació sobre drogues. Naturalment vostè ha anunciat que hi
haurà una llei de drogues, i jo li vull fer una consideració
respecte d’aquesta qüestió amb tota la sinceritat i amb tota la
simpatia del món. Vostè va anunciar aquesta amb un
acalorament tremend a un debat de pressuposts de l’any
passat... no, si, amb acalorament tremend, ja pot fer tots els
gestos que vulgui, amb un acalorament tremend va dir que
nosaltres no havíem estat capaços de fer res de tot això, però
que vostè enguany entraria una llei de drogues i demostraria,
naturalment, que vostès són infinitament millors que nosaltres,
cosa que jo ni tan sols dubt. No ho he de jutjar jo, ho han de
jutjar els electors. Però els fets són que ha passat aquest any,
o està a punt de passar. Naturalment nosaltres no li acceptarem
que dugui una llei de drogues sense haver modificat el Pla
autonòmic, si fa comptes modificar-lo, això per començar. Haurà
passat un any, i ens trobarem que..., o ha passat pràcticament
aquest any, perquè aquest mes el dedicam en aquest parlament
als pressuposts, no el dedicam a discutir sobre drogues, i vostè
no haurà presentat aquesta llei. I jo no li deman que la presenti
perquè vostè pugui dir “abans de desembre he presentat la
llei”. Jo comprenc que no la presenti, i que esperem un parell de
mesos.  Vostè diu que han estat consultant molts de sectors.
Cap dels que jo em relacion amb ells no ha estat consultat, els
parlamentaris ni tan sols oficiosament no han estat consultats.
Per tant, em preocuparia que es presentàs a l’atropellada una
llei que no donàs resposta a les demandes.

Però bé, com que la presidenta ja m’ha cridat l’atenció -amb
molt bon criteri, per altra banda- doncs, demanant disculpes,
acab aquesta intervenció. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols per agrair la presència de
la consellera de Sanitat, felicitar al Grup Popular per fer aquesta
solAlicitud. Creim que és interessant sempre debatre un dels
temes importants, atès el consum elevat que hi ha a les Illes
Balears, i de les mancances i la importància de la política de
p revenció i de tractament de les toxicomanies. En qualsevol cas,
per donar suport a aquesta empenta pressupostària i
d’enfrontament a aquesta problemàt ica complicada i complexa
del consum i de tot el tema de les toxicomanies, donar suport  a
la consellera en les actuacions que estan duent a terme, i també
confiar que tant aquesta modificació del Pla de drogues com si
hi ha d’haver una reflexió serena de la necessitat d’una
normativa que tengui rang legal, que realment sigui traslladada
a aquest parlament, també des de la convicció que les
normatives no són cap panacea, s’han de fer quan són
necessàries. Per ventura en aquest cas sí que ho són, però
certament les lleis inútils el que fan és fer perdre prestigi a les
necessàries. Probablement aquesta ho és, però el que hem de
saber en tot cas és quines són les tasques que es poden fer a
través d’actuacions de tipus simplement administratiu, i quines
han de ser a través d’una normativa que si ha de tenir caràcter
reglamentari o ha de ser de caràcter legal, evidentment tot allò

que convenga a una llei de drogues, l’hem de tramitar quant
abans, perquè tota la bateria d’instruments, tant legislatius com
d’actuacions que haguem de posar al davant per una política de
drogues al respecte d’un tema socialment i humanament tan
sensible, creim que no s’ha de perdre per res per la
responsabilitat del nostre govern.

Per tant, donar-li suport, i ratificant la benvinguda al
Parlament, i crec que el debat evidentment s’ha de produir
sobretot amb el grup que ha demanat la compareixença, i per
tant per part del nostre grup no hi ha més elements. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Armengol. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Socialista evidentment també agrair la presència de la consellera
de Sanitat i Consum, amb tots els alts càrrecs que
l’acompanyen de la Conselleria. Entenem també que és evident
que hem d’agrair al Partit Popular que hagi demanat aquesta
compareixença, perquè així hem pogut debatre aquest tema
interessant, amb tota la situació de drogues. Sabem que, com
deia la consellera, per molt que es faci sempre és poc, perquè és
una situació dramàtica que romp moltíssimes famílies encara
avui en dia, a la nostra societat, però no volem perdre
l’oportunitat de poder intervenir avui a aquesta comissió per
donar l’enhorabona a l’equip de la Conselleria de Sanitat i
Consum per la feina enorme que es fa evidentment en
tractament de drogues i en tot el tema que vostè apuntava de
possibles modificacions legals, però nosaltres també volem fer
especial ressonància a tota la tasca de feina que es fa en la
prevenció, i que vostè ens anunciava a la seva compareixença,
perquè entenem que tota la qüestió formativa i tota la qüestió
que es pugui fer en prevenció sempre serà molt millor que
després haver de curar situacions que després són molt
complicades després de poder restablir la normalitat a la
persona afectada i a les persones que l’envolten.

Entenem també molt positiva la feina que s’està fent en
coordinació amb les altres institucions. Nosaltres creim que
aquesta és una aposta molt clara del Govern de les Illes Balears
en aquesta àrea i en totes les àrees que la conformen, i que la
feina que s’està fent, s’està fent en coordinació amb altres
institucions, cosa que evidentment sempre s’han de sumar
esforços, a més en una problemàtica com la de drogoaddicció,
que és molt difícil de superar a la nostra societat. I entenem que
no tot són els doblers, però desgraciadament fer política sense
tenir doblers és complicat, jo diria que impossible. Per tant, tot
i que pareixi una redundància, nosaltres també entenem que el
suport pressupostari i l’esforç pressupostari que ha fet aquest
govern en tema de drogues és prou evident, ho reflecteixen els
números, i per tant dos i dos són quatre, i no importa que en
parli més. Entenem que és una aposta clara i decidida de tot un
govern solucionar una problemàtica difícil, complicada, però
que almenys hi ha la voluntat política de fer-ho, i la voluntat
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política es reflecteix en el pressupost, i el pressupost jo crec
que canta en aquesta qüestió, i per això nosaltres també li
donam l’enhorabona. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula l’Hble.
Consellera per donar resposta a les diferents intervencions. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Passaré a contestar de la millor
forma que sàpiga totes les qüestions que s’han anat plantejat,
i si de cas se me n’ha oblidat alguna, doncs en el darrer torn de
paraules intentaré acabar amb aquestes.

Bé, donar les gràcies a tots els portaveus que han participat
en aquest debat. I quant a la petició del Sr. Fiol, que es dugui
a discussió al Parlament, a comissió o allà on hagi de ser, els
objectius i el debat sobre aquest pla autonòmic de drogues, no
hi tenc res a dir, em pareix correcte, Sr. Fiol, o sia que no hi ha
cap problema, i ho durem aquí. 

La informació que jo tenc dels consells insulars, pot ser que
tal vegada la paraula “congelada” no li agradi, però segons jo
tenc entès sí que feia distints pressuposts, no li puc dir si dos
o tres, ara no entrarem a discutir per això, però sí que era una
reivindicació. També era una reivindicació d’altres
associacions, com per exemple el Projecte Home, que vostè ho
ha de saber bé, que també reivindicaven que havien estat
aturats i no havien crescut el que pensaven que ells havien de
créixer. No crec que haguem d’entrar aquí a una discussió
bizantina, si estava dos anys o tres; la situació era la que jo em
vaig trobar, i la situació és la predisposició que hi va haver des
del primer moment, tant amb consells com amb associacions,
especialment aquesta que li acab de dir, que es va fer un esforç
pressupostari per poder millorar. 

Vostè diu que està preocupat especialment perquè hi ha un
creixement, sobretot a la finançació, i diu el nom concret d’una
associació, com l’associació Siloè, de finançació de temes que
estan més relacionats amb sida que no amb drogues. Jo li he de
dir que les dades que jo tenc és que associacions de sida sols
són aproximadament 16 milions, mentre que totes les altres són
60 milions aproximadament, perquè ara aquí no venim amb els
papers fil per randa, però són 60 milions aproximadament, més
les partides que jo abans al començament del meu parlament he
explicat, que ara ho estic cercant, dels consells de Mallorca,
Menorca i Eivissa, que els repetiré: el Consell de Mallorca
270.455,45 euros, i tant Consell de Menorca com el d’Eivissa i
Formentera 54.091,09 euros. O sia, amb tot això, a mi em pareix
que les diferències que vostè apuntava, no són realment tan
espectaculars com vostè deia. Jo pens que 16 a 60, més tot el
tema dels consells, és un 10% de tot el pressupost d’aquest
d’això.

També es mostra preocupat per la burocratització i aquestes
coses quant a la creació de la coordinació. Jo li vaig explicar
l’any passat que l’estructura és mínima. Realment l’única

persona amb què comptam nova és el Sr. Miquel Amengual,
que és aquí; i les persones que jo he citat, que l’ajuden tant a
planificació com a prevenció són dues persones de la casa, que
ara han passat a exercir aquesta funció.

No sé per què em diu això de l’acalorament tremend que
vaig tenir sobre la legislació de drogues, perquè a mi no em
consta. Jo l’únic que li vaig dir, Sr. Fiol, i li repetesc en positiu,
no hi estic gens ni mica, acalorada, jo l’únic que li vaig dir, i jo
puc comprendre que li hagués sabut greu, és que vostè al
febrer de l’any 91 al Consell Balear de Consum va anunciar a
totes les associacions allà presents -i així ho tenim al butlletí del
Consell Balear de Consum-, vostè va anunciar una llei de
drogues, precisament perquè totes les OCU, princip alment eren
les OCU les que reivindicaven el tema de l’alcohol entre els
joves al carrer, i la venda d’alcohol a aquest sector de la
població, i vostè al febrer del 98 anunciava que es crearia
aquesta llei de drogues. I després jo li vaig recordar que quan
vostè va venir aquí -jo no hi era, però està al Diari de
sesssions- amb els pressupostos del 99, vostè deia que també
faria una llei de droga, però que no sabia si tendria temps, però
que entre temps i temps havia passat des de febrer del 98 fins
a juny de l’any 99, doncs miri, compti els mesos, són 18, 16, 17
mesos, que també hagués pogut tenir més que temps sobrat per
poder fer vostè la llei de drogues i no la va fer. La qüestió és
que nosaltres hem fet la llei de drogues, encara que vostè digui
que ara entren els pressuposts, i que no la podrem..., no sé
quines coses burocràtiques d’aquest parlament. Jo l’únic que
sé és que jo hauré complert els terminis, i que la llei de drogues
entrarà dins aquest any. Jo ho vaig anunciar l’any passat, ara
fa un any; i ara jo puc dir que tenim una llei de drogues, que ja
he explicat totes les passes que hem fet, i acabarem de fer; i si
tot va com ha d’anar, i no hi ha cap problema, entrarà dins els
terminis, abans que acabi enguany. Jo no crec que això sigui
per esquinçar-se les vestidures, ni contar..., no sé, no l’he entès
gaire bé quan deia que no estaria en el termini. Jo crec que sí,
que estam en el termini, i la qüestió és que la llei està, cosa que
vostè posava en dubte, fins i tot acusava Esquerra Unida l’any
passat..., sí, el que estava acalorat era vostè, jo me’n record ben
bé, i que “no posarà aquesta llei en funcionament perquè
Esquerra Unida no li permetrà”, i coses d’aquestes. Però bé, cap
problema, Sr. Fiol, que pens que aquesta comissió ha anat bé,
i hem anat amb tranquilAlitat, i no crec que ens haguem de
perdre. Jo he demanat en el meu discurs i en el meu parlament,
he demanat suport a tots els grups, i jo he de dir una cosa, de
vostè sempre l’he tengut. En el seu missatge, en les seves
converses, a les seves interpelAlacions, vostè sempre ha acabat
dient que tendria el suport del seu grup. Jo això li agraesc de
veritat, o sia que esper que sigui també exactament igual.

Quant a les politoxicomanies, no puc pensar més que com
pensa tothom, és un problema molt greu perquè tenim uns
usuaris que no són amb un perfils com antigament definits, que
tenien una línia de drogodependències definides, sinó que ara
ens trobam amb unes persones que consumeixen moltes i
variades drogues, des de les sintètiques, les legals, fins les
ilAlegals. Pens que és un tema que s’ha de curar bé la línia de
tractament, però no crec que se’n vagi del pla que estam
elaborant, o sigui, vostè em pot demanar el que jo pens de les
politoxicomanies i jo en puc parlar-ne tot el temps que vostè
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vulgui, però tot això està recollit i s’acabarà dins el tema del pla
que acabarem desenvolupant.

Acabant amb el Sr. Alorda del PSM, també donar-li les
gràcies per la seva intervenció i dir-li que pensam que és un
instrument molt important i si no som la darrera comunitat
autònoma, serem de les darreres, perquè aquí quasi totes les
tenen i per això aquest any s’ha fet aquest esforç per tenir-la en
aquests 12 mesos corrent, des de que jo la vaig anunciar ara fa
un any.

Quant a la intervenció de la Sra. Armengol, dir-li que
efectivament els números són els que són i no s’hi pot fer
damunt els números gens de demagògia, amb els números a la
mà tenim que el nostre pressupost ha crescut un 80%, aquest
creixement d’un 80% ha permès que la prevenció, la millora de
l’assistència, la disminució de llistes d’espera, la planificació i
la coordinació siguin un fet i malgrat que és veritat que no tot
són els doblers, sí que és una part molt import ant i sense ells
no es pot dur endavant. Per això aquest creixement important a
la partida de drogues, jo crec que cal ressaltar-ho perquè aquest
Govern progressista efectivament fa una aposta per a aquests
colAlectius més oblidats.

Dit això no sé si m’hauré oblidat d’alguna cosa, Sra.
Presidenta, però ja ho contestaré més després.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Fiol per un temps de 5 minuts. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, molt breument faré
algun comentari respecte algunes coses que ha dit la
consellera. En primer lloc no hem de donar voltes al mateix lloc,
però jo li he de dir que almenys els tres anys que vaig estar a la
conselleria, abans no ho sé, aquests tres anys no es va
congelar el pressupost cap els consells insulars en temes de
drogues i ho puc demostrar allà on faci falta, és una cosa que
tenc molt clara.

Respecte al finançament a grups, li he posat l’exemple de
Siloè i per ventura no era el més afortunat, podríem haver parlat
de Ben Amics o d’algun altre, de totes les societats que reben
finançament. Crec que algun dia haurem de reflexionar sobre
aquesta qüestió, no he dit res més que això i bé crec que algun
dia ho haurem d’obrir.

Després, jo he parlat que em preocupa, però també em
preocupa quan era conseller o quan el PP estava en el Govern,
em preocupa la burocratització, sí senyora, em preocupa que
pequem d’excés de burocratització i això no és més que una
consideració que faig, li faig a vostè i em feia jo cada dia, per
ventura tenim un excés d’inversions immaterials, un excés
d’estudis a entitats que és discutible que ens puguin aportar
alguna cosa. Jo no vull entrar a jutjar si l’Escola de Salut
Andalusa ens pot haver aportat alguna cosa o no, millores
respecte a l’estratègia del Pla de drogues, no ho sé perquè no

he vist l’estudi, per tant, seria una imprudència que opinés, no
ho sé, però només vull remarcar aquesta qüestió, que a vegades
no es un tema de només dedicar-hi més doblers. La Sra.
Armengol ha dit una cosa que és molt perillosa en política, que
dos i dos són quatre, bé això deu ser veritat en el món de les
matemàtiques, no pos en dubte que sigui veritat, però també és
veritat que a menudo confunde el necio valor y precio, a
vegades no tot és una qüestió de dedicar-hi més doblers a una
conselleria determinada, perquè si tenim més doblers però els
dedicam a fer volar coloms, no estam aconseguint els objectius
que es pretenen i amb això no jutjo que els estudis que s’hagin
fet, que no els conec perquè no han arribat en aquest
Parlament, que jo sàpiga, per tant, no les coneixem.

Jo només li he fet una consideració que em sembla
fonamental, independentment que vostè estès acalorada o no,
o he estat jo que som una persona que com vostè ha ressaltat
alguna vegada, m’acaloro amb molta facilitat , cosa que és
perfectament humana, no és cap defecte tot el contrari jo crec
que la vehemència moltes vegades és una virtut que diu a favor
de l’interès de com es prenen les persones per defensar les
seves posicions, fins que vostè s’acolorés i cridés aquell dia a
les 12 del vespre que el Sr. Cañellas era el qui li havia dit que
estaria molt d’anys en el banquet, és aquest dia que va dir això,
no ho recorda? Idò aquell dia també va dir que nosaltres no
havíem estat capaços de fer la Llei de drogues i vostè la faria,
molt bé i em diu que li queda un mes per presentar-la i la
presentarà, no, no la presenti, si hem de prendre el compromís
que no li retraurem que no l’hagi presentada ara mateix
manifestam aquest compromís, però si vostè vol modificar el Pla
autonòmic de drogues, primer modifiqui el Pla autonòmic de
drogues i després faci la llei, perquè si no alguna cosa cruixirà.
És a dir, si vostè creu que el Pla autonòmic de drogues que hi
ha en aquests moments no és bo, no és correcte, no
diagnostica correctament la situació de drogues a les Illes
Balears, no presenti la Llei de drogues, presenti la modificació
del Pla autonòmic, discutim aquí, encara que no sigui en el Ple,
aquí en aquesta comissió, el nou Pla autonòmic, i després vostè
presenti la llei i jo li promet en nom del Grup Parlamentari
Popular que no tornarà a sentir dir que ha passat tot l’any i no
ha presentat la Llei de drogues, si és aquest el motiu.

Per tant, li asseguro, perquè aquest és un tema molt més
important del que fins i tot, a vegades l’interès de la Cambra hi
demostra, és un tema que afecta la gent jove, és un tema que
afecta els estudiants, és un tema que afecta als ciutadans,
pares, famílies, genera tensions, genera delinqüència, genera
situacions de molt de risc que convé abordar i tenim la capacitat
normativa per fer-ho. Per tant, jo vull com vostè em demanava,
vull que la Llei de drogues sigui una llei de consens dins
aquest Parlament i el Partit Popular està disposat que sigui una
llei de consens dins aquest Parlament, tot i que no la coneixem,
perquè encara que vostè ha parlat amb moltes associacions i
molta gent, no ha parlat amb el Partit Popular, que representa
quasi la meitat dels ciutadans d’aquestes Illes a l’hora de fer
unes eleccions. Però en qualsevol cas té la nostra mà estesa
perquè parlem a fons de la Llei de drogues, parlem d’un esperit
colAlaborador i contributiu i si vostè creu que ha de modificar el
Pla autonòmic, que és qui en definitiva estableix les condicions
p er fer la Llei autonòmica de drogues no es preocupi si no la
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vol presentar abans de desembre, nosaltres li asseguro
absolutament que no li retraurem, si l’argument és que s’ha de
modificar el Pla autonòmic, però no em digui al mateix temps
que durà la Llei de drogues abans de finalitzar l’any i al mateix
temps a un altre moment modificarà el Pla autonòmic de
drogues, perquè crec que ens equivocam tots si ho feim així.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per tancar el debat té la paraula la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra.  Presidenta. Bé en aquesta darrera rèplica, la
veritat és que ja he dit a la primera que no discutirem aquí si
estava o no estava congelat el pressupost dels consells, perquè
em sembla ridícul Sr. Fiol, però bé no es preocupi que ja ho
mirarem atentament quin temps feia que no es pujava això i a
una altra possible interpelAlació o pregunta seva li contestaré.

La preocupació de la burocratització ens preocupa a tots,
però jo li he deixat palès que no s’ha incrementat la plantilla de
persones i a més li recordaré que ni tan sols s’ha hagut d’agafar
ni llogar un espai nou, simplement hi havia una persona que jo
aquí l’any passat vaig reconèixer el seu mèrit i que ocupava la
darrera planta de tota la vida, des de que jo era a l’Institut
d’Higiene i aquesta persona se’n va anar al seu domicili
particular i hem habilitat la tercera planta per fer la planta de
coordinació de drogues. O sigui, que vagi tranquil en aquest
sentit, perquè a tots ens preocupa, però precisament en aquest
tema hem estat molt delicats.

No em pensava mai que parlaríem d’aquest acalorament, o
sigui la congelació, l’acalorament, miri jo no estic en procés de
menopausa per acalorar-me, com vostè diu i no crec que vostè
tampoc hi estigui, no és veritat Sr. Fiol? Ho puc demostrar, o
sigui que jo només li vull dir...

(Rialles)

Jo només li vull dir que record aquell dia i no era
precisament en comissió, era precisament a un plenari i era el
darrer dia i aquell dia vostè va fer una intervenció que a mi em
va decepcionar i així consta al Diari de Sessions, perquè vostè
va pujar i enlloc d’interpelAlar el meu pressupost i dir-me que no
hi havia doblers i que no hi havia voluntat política per fer una
línia o per fer-ne una altra, vostè va pujar i es va passar 10
minuts parlant que jo duia un discurs escrit i l’home es va
animar i clar vàrem deixar els números per a una altra ocasió.
Però dit això no tenc res més a dir, és a dir, jo li vaig contestar
em sembla molt bé la seva broma i aquí es va acabar no crec que
haguem de parlar més ni de la congelació, és com a ridícul, ni de
l’acalorament.

Quant a la Llei de drogues ja li he dit que farem tot el que
sigui necessari per tenir el consens, perquè a més sense

consens no hi ha res en política, ni enlloc i en parlarem amb
totes les institucions, en parlarem amb tots els grups polítics i
en parlarem dins aquesta cambra quan sigui l’hora.

Gràcies, no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia només queda agrair la presència de la Consellera de
Sanitat i Consum i dels seus acompanyants. No havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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