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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, a tots, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, Aina Aguiló substitueix Miquel Jerez.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11157/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconèixer,
potenciar i desenvolupar l'activitat del Centre coordinador
d'atenció primerenca i desenvolupament infantil (CAPDI).

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 11157/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconèixer, potenciar i
desenvolupar l’activitat del Centre Coordinador d’Atenció
Primerenca i Desenvolupament Infantil (CAPDI).

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 11157/13 té
la paraula l’Hble. Diputat del Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. La iniciativa... ja ho tenc jo
posat, la iniciativa que avui defensam té a veure amb l’atenció
primerenca. Un poc, el primer, és definir què és que s’entén
avui en dia per atenció primerenca i s’entén com aquell conjunt
d’intervencions que van dirigides a un sector de població
infantil, entre els zero i sis anys, a la seva familia i al seu entorn
i tenen com a objectiu donar resposta, el més prest possible, a
aquelles necessitats, que poden ser transitòries o permanents,
que presenten aquests nins amb trastorns dins el seu
desenvolupament o quan es detecten aquelles situacions que ens
posen en alerta perquè vol dir que hi ha un risc de patir-los. A
aquestes intervencions sempre se’ls dóna una consideració
d’atenció a la globalitat del que representa el nin i, evidentment,
l’obtenció de resultats són millors quan aquestes activitats estan
planificades per un equip de professionals d’orientació
interdisciplinar.

Els primers anys de vida de qualsevol nin o nina
constitueixen una època crítica atès que és durant aquest període
que es formen les arrels del desenvolupament posterior de
l’infant des d’un punt de vista físic, psicològic i emocional. Per
tant, és en el moment on s’inicia aquest desenvolupament que
totes aquestes capacitats personals del moment i del futur són
situacions que es poden influir perquè el desenvolupament futur
de la persona vagi en un sentit o en un altre.

Per tant, aquest desenvolupament és un procés dinàmic que
és conseqüència de la interacció amb factors biològics, però
també culturals, psicològics i socials. Evidentment, a la infància
les discapacitats més freqüents d’aquest tipus són d’origen
neurosensorial, seguides de les psíquiques i la més important és
el retard mental. Evidentment hi ha causes d’origen genètic,
però també n’hi ha d’altres que no tenen un origen genètic. Per
tant, es tracta que durant el període de desenvolupament
d’aquests infants puguem fer una detecció precoç i actuar com
més aviat millor.

L’objectiu de l’atenció primerenca, evidentment, és que
aquests nins que presenten trastorns de desenvolupament o que
tenen el risc de patir-los puguin rebre tota aquella atenció des
d’un vessant preventiu i quan sigui necessari des d’un vessant
assistencial, perquè l’únic que es pretén és, en la mesura del
possible, augmentar, potenciar la capacitat de desenvolupament
i benestar. Per tant, un objectiu secundari és, a més de millorar
les seves capacitats, permetre una integració completa dins el
medi familiar, escolar i social. Evidentment, l’atenció
primerenca ha d’arribar a tots el nins i nines que puguin
presentar qualsevol tipus de trastorn o alteració d’aquest
desenvolupament, sigui del tipus que sigui. 

És per aquest motiu que a la nostra comunitat autònoma a
finals de 2007 es va posar en marxa una comissió tècnica
formada per professionals de tres àmbits que bàsicament
estaven estructurats sota les competències de tres conselleries,
en aquell temps d’Educació i Cultura; d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, i de la Conselleria de Salut i Consum,
amb un objectiu que era elaborar un pla integral d’atenció
primerenca per a les Illes Balears el qual, a més de definir el seu
àmbit d’actuació, els objectius, els seus indicadors, tenia un
gran objectiu que era la coordinació interinstitucional entre
aquestes tres àrees competencials per atendre de la millor
manera possible als nins i a les nines que necessitassin rebre
aquest tipus d’atenció. Aquest pla va ser aprovat dia 2 de juliol
de l’any 2010 pel Consell de Govern i és un pla que es va
presentar l’any 2010, amb un àmbit 2010-2014. Per tant, es va
fer feina des de les conselleries que he dit amb els professionals
de moltes branques, no només professionals sanitaris sinó
mestres, treballadors socials, logopedes, psicomotricistes,
etcètera.

ParalAlelament a aquesta dinàmica de la gestació del Pla
integral d’atenció primerenca, dins la Conselleria de Salut es va
començar a treballar en la idea de crear un Centre coordinador
d’atenció primerenca i de desenvolupament infantil des de la
Conselleria de Salut, com a entitat vertebradora de la
participació de salut dins tots aquests àmbits de trastorns dins el
desenvolupament dels nins i de les nines i, evidentment, amb un
objectiu molt bàsic que era millorar els serveis que s’oferien des
de salut, des de la sanitat pública en aquesta matèria.
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Així, el setembre de 2009 es va començar una fase pilot del
CAPDI que va arribar fins a juny de 2010 i que, evidentment,
amb uns recursos petits va tenir uns resultats positius i es va
poder començar a articular una millora en la gestió i ordenació
de recursos materials i humans a proporcionar als nins i nines
que presenten trastorns o disfuncions en el seu desenvolupament
de l’atenció, quan es consideràs necessari, especialment en el
colAlectiu de nins més vulnerables, bé fossin ells o les seves
famílies. 

Es va decidir crear aquest Centre coordinador d’atenció
primerenca i desenvolupament infantil i paralAlelament es va
desenvolupar una norma a la nostra comunitat autònoma en
forma de decret, el 35/2011, que crea i estructura el Centre
coordinador d’atenció primerenca i desenvolupament infantil,
i és important recordar alguna de les funcions que queden
establertes amb aquest decret 35/2011. Molt resumidament són
funcions bàsiques d’aquest centre coordinar els diferents
recursos sanitaris implicats en atenció primerenca; elaborar
estratègies per a la detecció prematura i aconseguir resultats
més òptims en prevenció, tractament i rehabilitació; establir
canals de coordinació amb conselleries com Educació i Afers
Socials; donar informació, orientació i assessorament a famílies
i a professionals; treballar en formació específica per a
professionals sanitaris, i també un àmbit d’impulsar a la recerca.

Tenim ja tres anys d’evolució d’aquest centre, existeixen les
seves memòries, crec que queda demostrada la seva necessitat
i la seva utilitat, a les darreres dades es constata que hi podria
haver uns 74.000 menors de sis anys a la nostra comunitat. És
veritat que hi ha consensos professionals que parlen d’una
prevalença d’un 7,5% de nins amb trastorns o alteracions de
desenvolupament. Segons les darreres dades del CAPDI,
després de la feina que han fet, calculen una prevalença
detectada inferior d’aproximadament un 3% i les darreres dades
que ens han donat tendrien un registre de casos de 2.083 nins
menors de sis anys que podrien tenir aquest trastorn o aquesta
alteració.

El CAPDI, que ha demostrat la seva eficiència, la seva
capacitat en tots els àmbits, es troba en una situació de
dificultats per funcionar en el sentit que no se li ha consolidat la
seva xarxa de recursos, problemes de recursos humans,
problemes de coordinació, problemes d’impuls des de
l’administració, des de la Conselleria de Salut en aquests
moments.

Per això, nosaltres vàrem presentar el mes d’octubre, perquè
teníem coneixement de les necessitats, dels recursos que
necessita, que tenia una necessitat d’estimació com a grup de
professionals que els pares, mares i nins estan molt contents
amb la seva feina i, per exemple, ja s’havien produït disfuncions
importants com des de finals de 2011...

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... de deixar d’anar a Menorca, a Eivissa i a Formentera per
manca de suport des de la Conselleria de Salut.

Per això, nosaltres presentàvem aquesta proposició no de llei
amb quatre punts: que el Parlament constata i expressa el seu
reconeixement a la feina realitzada pels professionals sanitaris
que treballen en el CAPDI; que s’insta la Conselleria de Salut
a potenciar i a reforçar els recursos humans i materials,
l’activitat i el pressupost del CAPDI; a facilitar el
desenvolupament i consolidació del CAPDI, i també, el darrer
punt, que la Conselleria de Salut elabori conjuntament amb les
altres conselleries de l’àrea d’Educació i d’Afers Socials un nou
pla integral d’atenció primerenca per a les Illes Balears perquè
el present finalitza l’any 2014.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Demanar disculpes pel meu
retard. I té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari, el Grup MÉS, donarà suport als quatre punts
que ha presentat el Grup Socialista i després li farem una
proposta in voce amb relació al primer punt.

Simplement dir que estam d’acord amb l’exposició de
motius, estam d’acord amb la definició que presenta aquesta
proposició no de llei quant a atenció primerenca. Ressaltam que
la feina no s’ha de fer només amb el menor que té qualque tipus
d’afectació, una afectació que també ha caracteritzat com a molt
ample, sinó també amb la familia, és una font d’angoixa molt
important, no només per als pares, de vegades, sinó també per
als padrins, fins i tot per als germans el naixement d’un nin o
d’una nina amb una discapacitat o amb un problema d’atenció
primerenca detectat en els primers anys, encara que sigui
sobrevinguda no produïda en el naixement, sinó sobrevinguda,
no només amb la familia sinó també amb l’entorn, la
importància d’introduir el sistema escolar no només en la
detecció sinó també en el seguiment i en el tractament.

Fruit d’això, com vostè ha dit, i d’aquesta importància que
se li va donar a atenció primària i a atenció primerenca, que
sempre es diu que és la pedra que s’ha de posar inicial, on han
d’anar tots els pressuposts, on han d’anar totes les energies, on
han de posar els millors professionals, etcètera, és a atenció
primerenca on hi ha la prevenció primària, fruit d’això tres
conselleries de l’anterior govern varen fer aquest pla que vostè
ha mencionat. Un exemple clar que no fa falta que siguin la
Conselleria d’Afers Socials i la de Sanitat a la mateixa
conselleria sinó que hi ha possibilitat de fer feina conjunta, si hi
ha voluntat conjunta. Nosaltres hem tengut una experiència de
dos anys d’una conselleria que tenia Serveis Socials i Sanitat i
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ha estat incapaç de fer qualsevol tipus de pla. Ara mateix
tampoc no hi ha cap. Hi varen haver altres experiències, com
vostè recordarà, la formació de cuidadors que es va iniciar,
també, la passada legislatura, coordinant les dues conselleries,
o la unitat d’atenció psiquiàtrica de menors escolaritzats, també
fruit de la voluntat independentment que les competències les
tenguessin conselleries diferents.

Però en atenció primerenca vostè ha ressaltat que va ser a
finals de l’any 2007, perquè per a nosaltres era important
subratllar que és important dedicar esforços i energies i tenir-la
dins l’agenda política des del principi l’atenció primerenca.
Fruit d’això va ser el que vostè ha dir, el Centre coordinador
d’atenció primerenca i desenvolupament infantil. Hi va haver
altres coses: es va fer un decret d’atenció primerenca de serveis
socials on es diferenciava la UDIAP i el SEDIAP; la UDIAP era
la Unitat de Diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca la qual
possibilitava que tots els nins que tenguessin una presumpta
discapacitat o minusvalidesa poguessin ser valorats pels
mateixos equips. Aquestes unitats de diagnòstic infantil
derivaven en el Servei de Desenvolupament i Atenció
Primerenca que va pujar en un 68% les seves places, els seus
serveis i les sessions, la majoria d’ells eren del tercer sector, es
varen crear centres a Manacor, es varen crear a Inca, es varen
crear a Palma, a Menorca i a Eivissa cercant fórmules de
vegades diferenciades, però garantint els serveis i pujant-los.

Sens dubte, segurament, se’n necessitaran més perquè som
davant d’un fenomen que poques vegades havia passat en els
darrers quaranta anys, que és la presència cada vegada més de
menors que necessiten atenció primerenca per mor... els que
saben d’això un dels aspectes que assenyalen és el naixement de
prematurs i la capacitat que tenen de sobreviure ara els
prematurs que tal vegada fa vint anys, trenta, quaranta no tenien,
i que això deixa una sèrie de seqüeles que es poden treballar,
algunes de les quals poden desaparèixer, algunes altres es poden
mantenir en el temps, però que en qualsevol cas necessiten
estimulació des del principi. Per tant, hi ha un augment, hi va
haver un augment, es va detectar i vàrem treballar en aquest
sentit. Segurament ara també és necessari aconseguir més places
i millorar el sistema, però hi va haver aquesta voluntat.

Per tant, nosaltres no podem més que donar suport a aquests
quatre punts que ens semblen de sentit comú, que podríem fer-
ho de cada un dels serveis que té la comunitat autònoma, però
està bé que comencem o que l’atenció primerenca sigui un dels
primers. L’únic que li volíem dir que, “El Parlament de les Illes
Balears constata i expressa el seu reconeixement a la feina
realitzada pels professionals sanitaris que treballen al CAPDI”,
si li sembla bé afegir “i a tots els professionals socials i
educatius que treballen a l’àmbit de l’atenció primerenca”, atès
que vostè fa referència que sigui el Parlament de les Illes
Balears. Aprofitar, doncs, que no només són els professionals
sanitaris que treballen en el CAPDI sinó també tots aquells que
fan feina en el sector de l’atenció primerenca, bé siguin de
caràcter social o educatiu, com es mantenia en el pla.

El segon punt ens sembla igual, hi podríem afegir el mateix.
Crec, però, que no li aprovaran, seria per a mi... estaria contenta
que ho aprovassin, però segurament li diran que ja l’han
potenciat, que ja està reforçat, que ja no és necessari, per això
ja no li faig cap modificació. El primer punt sí que té possibilitat
que sigui aprovat, per això li faig aquesta in voce, aquesta

proposta in voce, perquè aquest parlament, a l’hora de dir, a
l’hora de reconèixer els professionals, a l’hora de dir que s’han
de fer les coses bé, a l’hora de fer manifestacions que el món és
millor del que és, tots hi estan d’acord, però a l’hora de
concretar coses la veritat és que és molt difícil aconseguir la
unanimitat. 

Al tercer punt també li donarem suport, “El Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria de Salut a facilitar el
desenvolupament i consolidació del CAPDI”. Creim que les
notícies que vostè ha donat aquí no apunten a això, que no
sembla que hi hagi aquest desenvolupament i aquesta
consolidació. Si vostè mateix diu que a Menorca, a Eivissa i a
Formentera ja fa un parell d’anys que no hi van, sembla que no
apunta a aquesta consolidació. Per tant, està bé que des del
Parlament es faci aquest avís, que això es realitzi. 

I, “El Parlament de les Illes Balears i la Conselleria de Salut
a elaborar un nou pla d’integració integral d’atenció primerenca
a les Illes Balears”, doncs, també estaria bé que aquest
parlament donàs un vist-i-plau en aquest tema. 

Esperem que el Partit Popular ho pugui reforçar i donar-hi
suport amb el seu vot afirmatiu i poder valorar que realment
això es faci. Seria difícil que el Partit Popular digués que no
perquè tenim una Comissió de salut mental i tots hem parlat de
la importància de l’atenció primerenca; la importància de
l’atenció primerenca comença també en l’elaboració d’aquest
Pla integral d’atenció primerenca de les Illes Balears que
determinats problemes de deficiència evolucionen cap a
problemes de salut mental i que es pot també detectar, treballar
i potenciar la seva estimulació per evitar mals majors o per
evitar un desenvolupament més massiu de la malaltia, etcètera,
a atenció primerenca, i convé tenir un pla integral on totes les
conselleries que fan feina, on totes les conselleries que tenen
competències, on tots els serveis que tenen competències puguin
veure com s’han de coordinar o com s’ha de manifestar. Un pla
que també sigui la demostració que hi ha capacitat de
coordinació en aquest govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
bones tardes a tots. Efectivament, el Centre coordinador
d’atenció primerenca i desenvolupament infantil de les Illes
Balears el qual depèn del Servei de Salut, va ser creat l’any
2009 amb l’objectiu d’oferir atenció primerenca a tots els
infants que presenten trastorns en el desenvolupament. Aquesta
atenció, com ja s’ha manifestat, consisteix bàsicament a
informar, orientar, assessorar i acompanyar els professionals i
els familiars dels infants sobre els circuits i els recursos
disponibles i necessaris per facilitar la detecció precoç dels
trastorns.
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Actualment el CAPDI compta amb un equip format per una
pediatra i una infermera que donen cobertura a la població
infantil fins als 14 anys d’edat, però gestionen també casos fins
als 18 anys en coordinació amb l’Institut Balear de Salut Mental
de la Infància i l’Adolescència, l’ISMIA, per tal d’assegurar la
continuïtat assistencial del procés. A més també es coordinen
amb els àmbits sanitaris, atenció primària i atenció hospitalària,
i amb els àmbits educatiu i social per aconseguir una millor
atenció multidisciplinària, i per això els pacients hi poden acudir
mitjançant una consulta directa, derivats per un pediatre
d’atenció primària o de la sanitat privada, i també des dels
àmbits educatiu o social.

El CAPDI ha atès un total de 2.865 infants en els darrers tres
anys. A més aquesta unitat de referència per a tota la comunitat
autònoma ha incrementat en un 19% el nombre de consultes des
de l’any 2011, i durant el 2013 va intervenir en 1.036 casos, 200
d’atenció directa i 836 de suport i assessorament. 

L’altre dia el conseller de Salut va visitar el CAPDI per
conèixer de primera mà com és el seu funcionament, i va
adquirir públicament el compromís -així ho hem vist als mitjans
de comunicació- de potenciar el CAPDI amb més personal, amb
més mitjans, i per això el Govern modificarà el Decret 35/2011,
de 8 d’abril, i aquesta modificació permetrà incrementar la
plantilla de personal i adaptar-la a les necessitats del moment
present. Aquesta modificació es preveu que es dugui a terme en
el proper mes de maig. Per tant crec que queda de manifest que
el Govern reconeix la necessitat de mantenir i reforçar el
CAPDI, reconeix la feina excelAlent que fan les dues
professionals sanitàries que ara mateix se n’ocupen, i també el
Govern ha adquirit el compromís de potenciar-lo i reforçar-lo
perquè cada dia es puguin desenvolupar millor les seves
funcions i anar cap a la consolidació.

Per tant sentim frustrar les previsions de la Sra. Santiago,
però el nostre grup parlamentari votarà a favor dels punts
número 1, número 2 i número 3, i també si el grup proposant
accepta l’esmena in voce de la Sra. Santiago també ens va bé,
també li donarem suport sense cap problema; i pel que fa al punt
número 4 he de dir que en aquest moment el Govern no ho
considera una prioritat imminent perquè considera que el pla
que hi ha encara té una certa vigència, que encara serveix per
continuar desenvolupant encertadament aquesta feina, i quan
consideri que arriba el moment que ja s’hagi esgotat i que ja no
serveix per continuar amb la seva funció, en aquest moment el
Govern decidirà fer-ne un de nou. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El primer és agrair a la Sra. Santiago el seu suport.
Evidentment acceptem l’esmena in voce que ha fet al punt
número 1, i ella ho ha recordat, que dins la Ponència de salut
mental se n’ha parlat; vull recordar que aquest diputat, a tots els
ponents que han vengut, els ha fet aquesta pregunta, si tenien
coneixement o no d’aquest centre d’atenció primerenca, perquè
crec que és un instrument molt important i molt cabdal per a un
problema que té una certa prevalença però que té un valor afegit
en negatiu, que és que afecta molt directament, a més dels nins
o les nines, a tota l’estructura familiar, i crea molta angoixa i
molta ansietat.

Evidentment és un centre que no fa una atenció directa, però
té una gran feina, que és acollir, que és orientar i que és
coordinar altres tipus de recursos. Crec que és un centre que va
néixer després d’un període de reflexió d’àmbits educatius,
socials i sanitaris, que cada un en el seu nivell va constatar una
sèrie de mancances, i en aquell moment des de l’àmbit de salut
es va decidir posar-ho en marxa, amb pocs recursos, però que
evidentment crec que després de tres anys tenim prou dades per
dir que aquest centre funciona i, el que és més important, que és
necessari.

Evidentment ens trobam que els recursos que té l’any 2014
són manco que els recursos que tenia l’any 2010; això és la
realitat. Ara la Sra. Palau ens ha recordat que té una pediatra i
una infermera; idò abans com a mínim també tenien una
administrativa per fer aquest tipus de tasca. La realitat és que
nosaltres vàrem dur aquesta proposició no de llei perquè
coneixíem les mancances que tenia aquest centre, perquè
evidentment, i les memòries ho diuen ben clar, han augmentat
la feina que fan, els casos que acullen, i per tant es necessita una
adaptació a les necessitats i a les demandes que hi ha. 

Evidentment el decret si s’ha de modificar que es modifiqui,
però el que és necessari són recursos humans i són recursos
econòmics. És un centre que no és una unitat de gestió, de
despesa, però no té un pressupost assignat, i per tant tot el que
sigui reforçar estructura benvingut sigui.

Evidentment nosaltres no compartim l’opinió del Partit
Popular que no sigui necessari elaborar un nou pla integral
d’atenció primerenca, perquè evidentment han passat quatre
anys, més de quatre anys; han canviat molt les estructures tant
de salut com d’afers socials com d’educació, i per tant en
aquests moments pensam que els objectius que s’haurien de
marcar són uns diferents perquè, entre altres coses, les
necessitats ja han sorgit i per tant la necessitat de recursos,
també. Si el Partit Popular no ho considera així oportú, idò ells
votaran com estimin més oportú. La necessitat sentida del sector
d’atenció primerenca, tant de l’àmbit social, com educatiu com
sanitari, és que és necessari tornar-se a asseure, elaborar un pla,
marcar objectius i consolidar l’estructura que té.
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Evidentment estic content que el Partit Popular accepti
bàsicament aquesta proposició no de llei; estam encantats que
després de dos anys i mig la Conselleria de Salut s’hagi
assabentat de l’existència d’aquest centre, entre altres coses
perquè han estat a punt de plegar el mes de desembre, i vulgui
o no hi ha una proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista i, bé, és curiós que fa dos dies el
conseller hagi decidit anar a conèixer aquest centre, però més
val tard que mai, i per tant si el Partit Popular i el Grup MÉS
donen suport a aquesta proposició no de llei nosaltres acceptam
l’esmena in voce del Grup MÉS, i mantenim el punt número 4,
perquè el consideram important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sí?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada del punt
número 4 de la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a la votació dels punts 1, 2 i 3, que
entenc que s’aproven per assentiment. 

I votació del punt número 4.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queden aprovats els primers tres punts i
queda rebutjat el quart.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11256/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció de
ludopaties.

Passam, idò, a la segona proposició no de llei, RGE núm.
11256/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
de ludopaties.

Per defensar la proposició té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...no de llei. Vostès saben que va sobre prevenció de
ludopaties. 

Primer, tornar a un punt de les definicions per, com a mínim,
crear un àmbit on ens entenguem. Avui en dia el joc patològic
o la ludopatia es considera que és un trastorn que està
caracteritzat perquè no es té control dels impulsos que es
manifesten d’una manera recurrent, i que van acompanyats
d’una mala adaptació a conductes del joc. La definició
acadèmica a través del DSM-5 és que el joc patològic és un
trastorn addictiu, per tant un trastorn que crea dependència, que
crea tolerància, i que està dins el grup d’addiccions sense

substàncies, perquè evidentment no hi ha cap substància
química que produeixi aquesta addicció.

Com a altres tipus d’addicció, aquí ens trobam, en aquest
cas, una persona que és jugadora, que és una jugadora social,
que comença sense adonar-se’n, com qui diu, a excedir els seus
límits i que de mica en mica va traspassant fronteres que
comencen a afectar la seva vida d’una forma global, perquè
evidentment sempre després hi ha problemes econòmics, i
aquests problemes econòmics condueixen a altres tipus de
problemes que tenen a veure amb la seva vida personal, amb la
seva vida social, laboral o legal, fins i tot, a vegades.
Evidentment tota aquesta circumstància, que no és fruit d’un
dia, va duent altres tipus de complicacions, com poden ser
alteracions de l’estat emocional, de l’estat mental, que
evidentment passen des de quadres d’ansietat fins a quadres de
depressió que poden ser importants, i evidentment també estan
descrits els casos que acaben en suïcidis. Però evidentment, com
que afecta a l’àmbit personal, social, legal i laboral, idò ens
trobam amb pèrdues de feina, amb situacions d’endeutaments,
de males relacions personals i familiars que poden acabar en un
divorci, i fins i tot, quan hi ha problemes d’àmbit legal, a
vegades hi ha persones d’aquestes que acaben a una presó.

Evidentment no tothom que juga contreu, diguéssim, aquesta
malaltia. Hi ha estadístiques que diuen que només un 2% de les
persones que juguen entren en una ludopatia, però hem de tenir
present que una cosa és parlar de ludopatia ja com a malaltia
establerta o trastorn establert en una persona, com aquells
episodis intermedis abans d’arribar a considerar que una
persona té una ludopatia però que també afecten aquella
persona. 

I el creixement d’aquesta ludopatia evidentment està en
relació directa amb l’augment i la difusió de les ofertes de joc.
Moltes vegades aquestes ofertes de joc no és que tenguin gaires
restriccions, sinó que pot accedir-se a qüestions molt diverses;
basta veure que, per exemple, a qui agradi el futbol, equips de
futbol de primera línia mundial duen sponsors d’entitats de joc,
com són també programes radiofònics d’àmplia audiència al
nostre país. 

Evidentment aquesta indefensió davant una allau de
comunicació en sentit invers afecta tothom, però evidentment
sempre trobam persones que són més vulnerables
psicològicament, persones que estan sotmeses a estrès
emocional, a dificultats laborals o econòmiques, que pensen que
darrere aquestes activitats podran solucionar determinats tipus
de problemes.

A Espanya la veritat és que preocupa, perquè s’ha
incrementat el joc d’una manera exponencial des que va ser
legalitzat l’any 1977, i juntament amb Alemanya és un dels
països amb major despesa per càpita en jocs i un dels primers
del món. Vull recordar, per exemple, que a Espanya va ser
legalitzat l’any 77, i en aquest edifici on som nosaltres ara, que
actualment és el Parlament i que abans era el Círculo
Mallorquín, hi havia sales de joc permeses pel Gobierno Civil,
les úniques que hi havia de forma més o manco legal a les Illes,
o com a mínim a Mallorca. 
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Evidentment s’ha constatat que després de les màquines
escurabutxaques, les conegudes màquines escurabutxaques, els
jocs on line ens estan suposant un problema cada vegada més
greu al nostre país, perquè a més el perfil de jugador on line
s’està definint com una persona jove, a vegades aïllada
socialment, i que ja hi ha prou casos de menors documentats
que entren a jugar a través d’internet, de manera que vulneren
així la llei. Evidentment hi ha una certa relació entre temps
d’exposició als jocs on line i el començament d’addicció, i està
demostrat que aquest tipus de jocs, que són molt accessibles,
que són atractius, que no pareixen que siguin ofensius, que més
bé són inofensius però que es pensa que té un guany molt ràpid
i de quantitats més o manco importants, idò són els que creen
més addicció.

També aquí tenim estudis que avalen una perspectiva de
gènere, que a les dones els costa més reconèixer que tenen
aquest problema. Evidentment hi ha un estigma negatiu dins la
malaltia, i les dones són les que tarden més a solAlicitar ajuda
per resoldre aquest problema.

Hi ha una llei, la Llei 13/2011, que regula el joc al nostre
país, i té un capítol especialment interessant perquè el seu
objectiu és la protecció dels usuaris, la protecció dels menors i
la protecció d’aquells grups que són més vulnerables, i
evidentment s’ha posat en marxa també una estratègia de joc
responsable que va en la línia d’aquest articulat de la llei.
L’article 8 d’aquesta llei és el que nosaltres consideram més
important i per això ho duim aquí al Parlament; és l’article que
parla de protecció de consumidors i les polítiques de joc
responsable. Evidentment és important que es treballi de forma
preventiva, que hi hagi polítiques integrals de responsabilitat
social corporatives, perquè es combinin accions preventives de
sensibilització i que quan sigui necessari hi hagi intervenció i
també hi hagi control, i evidentment reparació de danys
produïts.

Això és un tema que preocupa. De fet a la proposició no de
llei parlam del darrer congrés que hi va haver de jugadors a
Espanya; aquí, a la nostra comunitat autònoma, dia 2 de
novembre es va realitzar una reunió precisament amb
participació de la Conselleria de Salut, en pla preventiu de joc
patològic. Per tant és un tema que està una mica dins l’agenda,
i per tant seria important impulsar mesures que vagin en l’àmbit
preventiu i d’actuació del joc patològic.

Per tant nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de
llei per demanar al Govern que habiliti mecanismes de control
al risc a les màquines escurabutxaques, amb tota la urgència
possible, per constituir un risc d’addicció molt prevalent a la
nostra comunitat autònoma. S’insta el Govern i el Govern
d’Espanya a establir una regulació clara, concisa i estricta dels
diferents programes d’estímul a la pràctica de les diferents
modalitats de joc on line i incidir específicament en la regulació
de publicitat, sobretot aquella dirigida als joves.

També s’insta el Govern de les Illes a realitzar campanyes
de sensibilització i prevenció, especialment dirigides a joves,
que incorporin la perspectiva de gènere. I finalment, instam que
el Govern d’Espanya desenvolupi d’una forma clara aquest
article 8 de la Llei del joc, que és de competència estatal, però
que, efectivament, desenvolupa millor els sectors més
vulnerables, com són, ho hem dit, els menors, i que,
evidentment, es facin accions de responsabilitat des de
l’administració perquè es puguin establir mecanismes de
regulació que siguin d’obligat compliment. 

En definitiva,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... tenim un problema dins un àmbit també de salut mental,
que és nou, que s’està modificant, que està entrant per xarxa i
que evidentment ja el Govern va preveure que era important
desenvolupar un àmbit de protecció d’usuaris, de menors i de
grups més vulnerables, i per tant, és necessari fer campanyes de
sensibilització o de prevenció i desenvolupar la norma i el
reglament que facin possible acomplir aquests objectius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta proposició no de llei presenta
tal vegada unes propostes per millorar una situació que realment
és greu, podem classificar-la de greu per diversos motius, encara
que no sigui una situació alarmant, però sí greu, per diversos
motius a la nostra comunitat autònoma i a la resta de l’Estat.
Les darreres dades que tenim al nostre abast de colAlegis
professionals que detecten aquesta problemàtica, parlam d’un
potencial de 500.000 persones diagnosticades com a ludòpates,
amb diagnòstic. Per tant, uns problemes molt seriosos, que no
poden..., que són addictes al joc. I un 5% de la població total de
l’Estat espanyol es caracteritzaria, segons els professionals, com
a jugadors problemàtics, que a un moment determinat poden
tenir una conducta antisocial pel tema lligat al joc i a la seva
potencial addicció. No estan encara en un procés o classificats
o diagnosticats com a ludòpates, però sí que no reunirien tots
aquests indicadors que hauria de tenir el 17 més 5 al qual ha fet
referència el parlamentari del Partit Socialista, però sí, com que
en tenen un parell i per tant serien caracteritzats com a jugadors
problemàtics.
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Per tant, tenim un volum de població amb uns problemes
d’addicció que tenen dificultats per ser reconeguts com a tal des
de la pròpia administració i sobretot de ser tractats com a tal. Un
dels problemes que té és que no genera malestar físic, hi ha molt
de malestar psicològic, hi ha molt de malestar social, però no hi
ha malestar físic. Un fumador, que és un problema també
d’addicció, pot desenvolupar un càncer de pulmó, això costa
molt a la societat i per tant, s’ha treballat molt per evitar aquest
cost econòmic i social. Però els ludòpates no desenvolupen
problemes físics i per tant, ha estat una de les darreres qüestions
que s’han posat damunt la taula de caràcter social. Igual que el
temes d’alcoholisme, l’addicció a l’alcohol es desenvolupa
d’una forma molt més ràpida i crea problemes també físics i
crea problemes socials i psicològics, aquest problema queda
més ocult, més silenciós i en canvi té una explosió molt
important quan de vegades ja no hi ha remei. Normalment quan
la persona ja està molt endeutada i es manifesta d’una forma
molt abrupta, amb suïcidis, amb grans nivells d’endeutament,
amb problemes familiars molt seriosos i després amb una
atenció psicològica i emocional, no només amb la persona
addicta, sinó també amb tot el seu contorn social i sobretot el
seu contorn familiar.

I mentre això passa, tenim una societat que contínuament
estimula que juguem, contínuament estimula que juguem. Així
com en el tema del tabac, en el tema d’alcohol, que són també
dues addiccions importants en el conjunt de l’Estat espanyol i
en el conjunt d’Europa, s’han posat límits a això, no es fa
publicitat, no es promociona, només es pot fumar a
determinades bandes, es fan pagar imposts de luxe a l’alcohol,
etcètera, en el tema de la ludopatia, en el tema del joc, més aviat
el contrari, es promociona.

I com deia el ponent, avui segurament veurem un partit, on
a mitjan partit t’animaran perquè juguis on line a veure qui
guanya, si el Barça o la Reial Societat, crec que és. I així
contínuament, contínuament t’estimulen, tenim un sistema que
t’estimula que juguis. I això realment s’ha de començar a
regular perquè crea realment molt de malestar a les persones
que ho pateixen.

Un dels principals problemes que destaquen els
professionals que treballen en aquest àmbit és l’addicció dels
joves i dels adolescents sobretot, perquè des que s’ha permès i
s’ha facilitat i s’ha legalitzat el joc on line, tenim uns
adolescents que tot el dia estan enganxats a temes d’ordinadors,
tot el dia estan enganxats a internet, a les xarxes socials,
etcètera, i per tant són uns manyosos per poder jugar i poder
enganxar-se als jocs on line, amb molta capacitat d’enganar tot
el sistema informàtic. Hi comença a haver ja adolescents de 15-
16 anys amb greus problemes d’addicció. 

Per tant, està bé que com a Parlament cridem l’atenció
damunt aquest tema, a iniciativa del Partit Socialista, i instem
que des de les administracions competents comencin a prendre’s
això un poc més seriosament. Quan dic més seriosament no dic
que els actuals governants no tenguin sensibilitat per aquest
tema, però sí que ho posin a les agendes polítiques d’una forma
molt seriosa.

Perquè, insistesc, així com hem aconseguit que fumar no
sigui lligat als temes d’oci, no sigui lligat al tema de la
modernitat, on tal vegada en els anys setanta era lligat a això, el

tema de la ludopatia sí està lligat a l’oci, està lligat a la diversió,
està lligat a l’alegria. Es calcula que hi ha, sense comptar la
loteria de Nadal la qual es considera més un ritual que un
problema de joc, idò sense comptar la loteria de Nadal, es
considera que cada persona de l’Estat espanyol es gasta 700
euros l’any en jocs d’aquestes característiques, on line,
escurabutxaques, casinos.

I quan políticament el que fem des dels governs, facilitem
tot el tema dels casinos, és difícil enviar un missatge que això
no és massa correcte. Quan estaven disposats a canviar la Llei
del tabac per facilitar un casino, un macro Vegas a Madrid, fins
i tot en aquest Parlament, a una proposició no de llei que es va
presentar perquè no es modificàs la Llei del tabac a cap punt de
l’Estat espanyol, per facilitar el que es coneixia com..., ara no
record el nom, sí, l’Eurovegas, aquesta espècie de macrocasino
a la comunitat autònoma de Madrid, el Partit Popular hi va votar
en contra dient que l’economia era important, l’economia era
important. Avui tenim, una de les principals notícies que són als
mitjans de comunicació, és una disputa interna del Partit
Popular d’on colAloquen un casino, si a s’Arenal o a la ciutat de
Palma o a Palma. Clar, quan aquest missatge d’on colAlocar un
casino comença a tenir les pàgines centrals dels periòdics,
comença a ser molt important, comença a ser un problema
polític per al Govern i per a l’Ajuntament de Palma, és molt
difícil enviar un missatge de què tots aquests jocs són
perjudicials per a la salut, que darrera això hi ha d’haver un
control i darrera això hi ha d’haver una actuació política, una
actuació pública per evitar l’ús d’aquests jocs.

Per tant, a mi em sembla bé la proposició no de llei i el Grup
Parlamentari MÉS donarà suport a aquests punts que ha
presentat el Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Mercadal, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tractam avui una PNL
presentada pel Grup Socialista de molta transcendència, encara
que només afecti un 2% que serien les persones afectades,
aquest nombre de persones ens sembla molt important, no
només perquè aquestes persones són importants, evidentment,
sinó perquè la ludopatia afecta no només la persona que la
sofreix, que està relacionada amb trastorns a nivell personal,
social, anímic, depressiu i tot el que hi vulguem afegir, sinó que
també afecta tot l’entorn d’aquesta persona que l’envolta,
diguéssim, tot l’entorn d’aquesta persona sofreix les
conseqüències d’aquesta malaltia mental.

El joc clàssic, del qual se n’ha parlat aquí també en aquesta
proposició no de llei, veim que cau, diguéssim, cau el model
clàssic de les màquines escurabutxaques i ho recupera amb
major mesura les apostes del joc on line. Primer pensam perquè
és un accés molt més fàcil i segon, perquè és més golós l’accés
a aquests premis, per part d’aquesta gent que pot estar malalta
o que té aquesta ansietat de jugar, perquè els premis que es
ventilen del joc on line són molt més grossos que una màquina
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escurabutxaques, que avui en dia, si no vaig malament, estan
limitats a 250 euros, i que el sector fins i tot demana que
s’ampliïn a 500. Els premis on line són apostes que permeten un
joc molt més elevat, de quanties molt més elevades i el fracàs
pot ser molt més perillós per a les persones que tenen aquesta
malaltia.

Quant als punts que es parlen a la proposició no de llei,
nosaltres hem de dir que la Conselleria de Salut, en coordinació
amb la Conselleria d’Economia i Competitivitat i l’Associació
Juguesca, ja va presentar també un pla, en el Pla d’addiccions
i drogodependències de les Illes Balears, i va fer un seguit
d’activitats també que hem de posar de manifest aquí i que
varen ser de dia 27 d’octubre, es va fer la II Passejada popular
pel Castell de Bellver, amb el títol “Que no juguin amb tu”, on
es va posar tota una sèrie de publicitat amb material gràfic,
10.000 flyers, 2.000 pòsters que s’han repartit a molts de llocs.
I també es va fer ahir una taula rodona en la qual varen
participar l’Associació Espanyola de Casinos, una persona
experta en joc i normativa on line, un jugador professional, un
jugador rehabilitat, la qual cosa ens sembla important pel que es
tractava aquí, un matemàtic i un terapeuta. Varen assistir a
aquesta reunió prop de 60 persones i va tenir una repercussió
mediàtica que ens sembla important.

Dit això, evidentment dia 29 d’octubre va ser quan es va
celebrar aquesta taula rodona perquè és el Dia sense jocs d’atzar
i per això el Govern doncs també va impulsar totes aquestes
accions que són importants. Dit això, sí que volia fer una
puntualització a unes afirmacions que ha fet la Sra. Santiago,
que diu que el joc es promociona, o que des d’un punt de
vista..., jo entenc que no volia dir des d’un punt de vista de
l’administració, perquè ha esmentat que tant el tabac com
l’alcohol estan molt gravats i que s’han fet regulacions
específiques, però sí que és ver que no s’ha regulat la publicitat
del joc, però sí que és vera que el joc és una de les activitats que
més càrrega impositiva té, és a dir, les màquines
escurabutxaques paguen una quantitat d’imposts important. Sí
que és vera que, per ventura seria interessant que aquesta
recaptació que ve a través del joc, sí que per ventura hi hagués
una destinació a polítiques per palAliar les ludopaties.

La importància d’aquest sector en nombres, en nombres és
que a la nostra comunitat autònoma hi ha 93 salons de joc, 5
bingos, 3 casinos i un parc de 4.164 màquines de tipus B, que
són les escurabutxaques. Econòmicament el que mou aquest
sector són 32 milions d’euros en taxes fiscals i 525.000 euros en
taxes administratives. Vull dir que això dóna rellevància no
només al joc on line, perquè moltes vegades aquestes empreses
de joc on line estan domiciliades a paradisos fiscals i d’aquí, no,
de vegades, encara que juguis des d’un ordinador de Balears,
aquí no veim res, però sí que les màquines escurabutxaques
tenen un pes important i hi ha un benefici per a la comunitat
autònoma quant a la recaptació.

Dit això, dir també que avui s’ha presentat al sector i als
grups parlamentaris d’aquest Parlament l’esborrany de la Llei
del joc i apostes de les Illes Balears. Una llei transcendental
perquè som l’única comunitat autònoma que no tenim regulat el
sector del joc, l’única de tot Espanya que no té una regulació
específica per al joc. I aquesta llei, de la qual he estat a la
presentació, al costat del sector, diu, o sigui hi ha punts concrets
on es presta especial esment a la protecció dels menors, tal i

com se solAlicitava en aquesta proposició no de llei i que als
incapacitats legals i/o judicialment se’ls prohibirà l’entrada en
aquests establiments de joc. També regula altres principis
generals del sector, com són jocs d’apostes, si seran locals on es
podran fer apostes esportives, com les que s’ha parlat aquí,
locals o corners específics per fer tot aquests tipus d’apostes;
però sí que, jo he estat avui a la presentació, s’ha de dir que es
fa una feina conjunta amb la Conselleria d’Economia i
Competitivitat, juntament amb la Conselleria de Salut, per posar
en marxa totes aquestes accions que puguin palAliar la ludopatia.

Sí que és vera també que ja hi ha moltes empreses d’aquest
sector, i hauríem d’incidir en això i tenir una mica més de
control i fomentar també des de les administracions, que tenen
fins i tot departaments que dediquen recursos dels guanys
d’aquests empreses a lluitar contra la ludopatia, com ja preveu
l’article 8 de la Llei 13/2011, com s’esmenta en aquesta
proposició no de llei. És a dir, la responsabilitat social
corporativa, és a dir, la responsabilitat d’aquesta societat,
d’aquesta empresa que té una responsabilitat dins la societat i
aquestes empreses que es dediquen a aquest negoci, doncs
també saben que hi ha persones, que són un 2%, però que hi ha
persones que tenen unes característiques especials i que són
propenses a quedar enganxades i a tenir un trauma brutal amb
tot el que suporta tot això.

Dit això, nosaltres els emplaçaríem perquè vostès fessin, tots
els grups parlamentaris d’aquest Parlament fessin totes les
propostes en positiu arribada l’hora, en el moment que s’ha
presentat la Llei del joc de la nostra comunitat autònoma,
l’única de tota Espanya que no en tenia, perquè puguem sumar
tots els esforços, perquè totes aquestes mesures que es proposen
siguin inclosos dins aquesta llei, perquè avui s’ha presentada a
tots, al sector i als grups parlamentaris primer, també, i perquè
puguem enriquir amb totes aquestes propostes, el que avui es
parla aquí i en un àmbit, perquè afecta no només la conselleria,
aquesta conselleria o aquesta comissió concreta, sinó que és
transversal, perquè afecta també la Conselleria d’Economia, que
és la que té les competències en aquesta matèria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Té la paraula el Sr. Thomàs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Tenc un dubte, no sé què conclou el Sr. Mercadal de la
proposició no de llei... Però en fi...

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

No, he dit que els emplaçaríem a fer les propostes perquè
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no de llei,
perquè sí que a la llei que es tramitarà... amb les propostes es
podrà enriquir la llei...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja està, no importa saber res més...

LA SRA. PRESIDENTA:

La Presidenta som jo. Si demana la posició, l’ha explicada.
Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, doncs, Sr. Mercadal, jo vaig presentar aquesta
proposició no de llei dia 22 d’octubre, jo no decideix quan es
discuteix. Evidentment, però, em sembla penós que el Partit
Popular, si està d’acord amb el fons de la proposició no de llei,
sigui incapaç de votar aquesta proposició no de llei, que l’únic
que intenta és reforçar l’article 8 de la llei estatal, perquè
s’estableixin els mecanismes necessaris en pla de protecció dels
consumidors i les polítiques de joc responsable. Vostès avui
demostren, desgraciadament, una vegada més, que no veuen
més de dues passes, són incapaços de votar això. Si no hi ha cap
maldat, si l’únic que pretén és que una llei que és vigent en
aquest país, que vostè a més, amb la seva argumentació ens
dóna la raó, i després té la contradicció de no ser capaç ni tan
sols de votar a favor.

L’article de la llei estatal i vostè ho sap, parla de polítiques
actives de responsabilitat social corporativa i no existeixen ni
accions de sensibilització, ni d’informació, ni de difusió
d’aquestes bones pràctiques de joc. El que diu la llei estatal,
entre altres coses, és que són els propis operadors de joc els que
han de desenvolupar part d’aquestes activitats. No crec que hi
hagi cap maldat, ni sigui contraproduent a un esborrany d’una
llei en aquest sentit, que pugui haver desenvolupat
l’administració autonòmica. No veig la contradicció i ho sent
molt perquè em sembla d’una curtesa molt grossa, d’una
pobresa parlamentària de no ser capaços de donar ni tan sols
aquesta passa. És que no ho entenc! 

Miri, per exemple parlam de prevenció, de coses que afecten
on line. Vostè només ha parlat en positiu de què és important
per al sector econòmic, de les empreses de joc. M’agradaria que
quantifiqués el cost econòmic de les persones que es veuen
afectades pel joc patològic, les seves famílies, les seves
empreses, etcètera. Això no ho posen.

La Sra. Santiago ha parlat del casino, del casino de Palma.
Un bon vodevil del Partit Popular. Quan ningú no ha posat
damunt la taula l’evidència científica de què donar accessibilitat
a la població amb un casino augmenta la probabilitat de tenir
una ludopatia. I això està demostrat científicament. Aquí
tampoc no interessa, a l’inrevés al centre de Palma perquè més
gent pugui tenir accessible en un moment determinat entrar-hi.
Això no interessa. 

Per tant, vostè fa un discurs, però després no tenen ni la
capacitat del joc parlamentari, de dir estic d’acord amb el fons
de la proposició no de llei, no passa res absolutament per votar-
hi a favor, però no ho puc fer perquè tenim un esborrany..., no
passi pena, no els llevarem cap titular. Simplement és assumir
un compromís que hi ha un marc legal que no hem desenvolupat
i que és important que des de l’administració autonòmica i des
de l’administració estatal es desenvolupi. Vostè té una greu

contradicció perquè en l’argumentació ens dóna la raó, però
després diu “no puedo” i per tant, votaré en contra.

Per tant, no volen votar coses que estan vostès..., ja sé que
tenen altres contradiccions, però evidentment trob que és -no ho
sé- d’una pobresa, d’una activitat parlamentària que com a
mínim en això haurien d’aconseguir el permís que els deixassin
votar qüestions com aquestes, perquè no fan mal a ningú. I vostè
ho sap. Avui fa un paperot de fer una argumentació favorable a
la proposició no de llei i després votar en contra. Si vostès estan
en contra d’establir mecanismes de control del risc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, em falten 20 segons! No, perdoni, és que ha parlat
aquell senyor, vostè l’ha deixat parlar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï i vagi abreujant que ha d’acabar el temps.
Continuï!

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

No estic gens nerviós. El que sent és una vergonya de vostès
que són incapaços de tenir la mínima decència parlamentària de
ser coherents entre el que parlen a nivell de la seva
argumentació i de votar un marc legal, que existeix a una llei
estatal i que vostè, a més, diu que li sembla molt bé i que hi ha
una mancança. Per tant, a mi em sembla que parlamentàriament
és molt pobra, vostès votaran el que vulguin, però evidentment
ens quedam amb què la idea és bona i la proposició no de llei és
bona, però vostès són incapaços de votar una cosa que proposa
un altre grup parlamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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