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Presentació

Som una candidatura integrada per advocades i advocats

que hem desenvolupat la nostra activitat professional en

diferents àmbits del Dret. No obstant això, compartim una

mateixa inquietud: el tractament jurídic del fenomen de les

drogues en la nostra societat.

Por això, hem decidit presentar-nos a les eleccions vinents

que tindran lloc el 14 de desembre de 2021, amb l’objectiu

d’impulsar l’activitat de la Comissió de Drogues i fer que la

mateixa esdevingui un fòrum de debat, formació i

investigació de referència.

Els nostres propers objectius són:

1. Promocionar laComissió de Drogues.

2. Tractar de forma multidisciplinària el fenomen de les
drogues.

3. Garantir una formació pràctica, específica i de qualitat

4. Establir relacions amb les Administracions Públiques,
l’Administració de Justícia i els Cossos i Forces de
Seguretat.

5. Impulsar les relacions amb altres comissions i seccions de
l’ICAB.

6. Fomentar les relacions internacionals de la Comissió de
Drogues.

7. Promoure els convenis i col·laboracions amb diferents
Col·legis Professionals.

8. Apostar per la I+D+i i la creació de grups de treball.
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1. Promocionar la comissió de drogues

Treballarem per donar a conèixer l’activitat de la Comissió de

Drogues i convertir-nos en un fòrum de debat de referència

entorn del tractament jurídic del fenomen de les drogues

des d’un punt de vista multidisciplinari. Així, promocionarem

que més companys i companyes es donin d’alta en la

Comissió per sumar més veus i enriquir el debat, atraient no

només a aquells que es dediquen als delictes contra la salut

pública sinó als que es dediquen a altres branques del Dret.

2. Tractar de forma multidisciplinària el fenomen de les

drogues

Donarem una visió multidisciplinària del fenomen de les

drogues en les nostres activitats d’investigació i divulgació,

entenent el fenomen com un problema social complex, en el

que ni el dret penal ni el dret penitenciari pot aportar una

solució a llarg termini. Així mateix, fomentarem el debat

amb professionals i agents implicats (metges, psicòlegs,

agents de policia, grups activistes, partits polítics, etc.) per

abordar la mencionada problemàtica.
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3. Garantir una formació pràctica, específica i de

qualitat

Fomentarem la realització de formacions, congressos i

conferències en les que comprengui la temàtica de les

drogues des d’una perspectiva multidisciplinària i

eminentment pràctica.

Per això, apostem fermament per recuperar la funció

divulgadora de la Comissió, oferint als seus col·legiats les

últimes novetats respecte del fenomen de les drogues,

publicant les conclusions dels grups de treball i investigació

que es creïn dintre de la Comissió i promovent la participació

de professionals externs en les formacions que s’efectuïn

(metges, enginyers agrònoms, psicòlegs, educadors socials,

entre altres).

Així, promocionarem una formació transversal des de les

diferents matèries i branques del Dret, tals com:

• La drogoaddicció i els seus efectes en l’àmbit del Dret de

Família (menors, mares addictes, entre altres).

• Drogoaddicció en l'adolescència: causes i possibles

conseqüències delinqüencials.

• El consum de les drogues i la seva possible afectació a

l’àmbit laboral. Menors no acompanyats i drogoaddicció.

• Drogues i salut mental (incidència del consum de drogues

en la imputabilitat penal, desenvolupament de malalties

mentals derivades del consum de tòxics, entre altres).
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• L'acreditació de la drogoaddicció en l’àmbit penal com

circumstància eximent o atenuant de la responsabilitat

penal.

• La drogoaddicció en el sistema penitenciari i tractaments

de deshabituació.

• Drogues i prostitució.

• La drogoaddicció en fase d’execució penal (institució de la

suspensió extraordinària de l’execució de les penes

privatives de llibertat prevista en l'article 80.5 del Codi

Penal).

• Les “mules” i les seves possibles vies de defensa tenint en

compte els recents pronunciaments jurisprudencials.

• El “menudeig” i transmissions atípiques de substàncies

estupefaents.

• El consum i tinència en la via pública de substàncies

estupefaents: la Llei Orgànica de Protecció de la

Seguretat Ciutadana.

• Delictes contra la Salut Pública en grups i organitzacions

criminals i associacions il·lícites.

• Consum de drogues i seguretat vial.

• Drogues i esport.

• Drogues i animals.
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4. Establir relacions amb les Administracions Públiques,

l’Administració de Justícia i els Cossos i Forces de

Seguretat

Establirem relacions amb les Administracions Públiques

competents en matèria de drogues com el Departament de

Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona, la Conselleria de

Salut de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Sanitat o

l’Agencia Espanyola del Medicament. Intentarem mantenir

relacions amb l’Administració de Justícia per a establir

criteris comuns en el tractament dels delictes contra la salut

pública.

Comunicarem les conclusions i propostes dels grups de

treball de la Comissió a les Administracions Públiques

implicades, així com a grups polítics dels parlaments

nacionals i autonòmic. Així mateix, convidarem com ponents

a Jutges, Fiscals i Agents dels Cossos i Forces de Seguretat

per a debatre i intercanviar opinions en les Jornades que

organitzarà la Comissió.
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5. Impulsar les relacions amb altres comissions i

seccions de l’ICAB

Estarem en contacte permanent amb altres comissions i

seccions de l’ICAB per a buscar interessos en comú amb la

Comissió. Així, treballarem estratègies comunes per a

defendre els interessos dels col·legiats i col·legiades, en

especial, en aquelles situacions detectades en els debats i

jornades organitzades per la Comissió. També organitzarem

formacions conjuntes i fomentarem la col·laboració dels

grups de treball de la Comissió amb els diferents grups de

treball de les comissions i seccions de l’ICAB.

6. Fomentar les relacions internacionals

La producció, tràfic i consum de drogues és un fenomen

transnacional, amb diferents jurisdiccions implicades. Des

de la Comissió col·laborarem amb associacions

internacionals i promocionarem les relacions amb companys

i companyes d’altres països per a intercanviar coneixements

i experiències, facilitant la col·laboració entre professionals.

Per a promoure l’intercanvi, organitzarem Jornades sobre

dret supranacional i dret comparat i assistirem a Congressos

Internacionals específics en la matèria.
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7. Promoure convenis i col·laboracions amb diferents

Col·legis Professionals

Establirem convenis de col·laboració amb col·legis de

professionals íntimament relacionats amb el fenomen de les

drogues a fi de garantir que els col·legiats i col·legiades

tinguin a la seva disposició eines i canals d’accés directe a

diferents perits per a l’obtenció de pericials de naturalesa

psicològica, toxicològica, agrònoma o anàlisis químic – entre

altres – que puguin ser útils en els procediments judicials en

els quals actuïn.

Així mateix, en el marc dels convenis de col·laboració, es

convidarà com a ponents als diferents professionals –

metges forenses, psicòlegs, psiquiatres, enginyers

agrònoms, químics, educadors socials, entre altres –per a

debatre i intercanviar opinions en les jornades que

organitzarà la Comissió.
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8. Apostar per la I+D+i i creació de grups de treball

Crearem grups de treball per a realitzar estudis concrets

amb l'objectiu de convertir la Comissió en un referent en

investigació sobre el desenvolupament de la regulació de les

drogues en tots els àmbits del Dret.

Fomentarem la col·laboració amb diferents universitats per

oferir als alumnes la possibilitat de col·laborar amb els grups

d’investigació, realitzant els seus Treballs de Final de Grau o

deMàster.

Publicarem els treballs, estudis o articles elaborats pels

diferents grups de treball de la Comissió, organitzant

Jornades oTaules Rodones per la seva divulgació.
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