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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Sr. Presidente, Juan Manuel Lafuente sustituye a María
Antonia García.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sr. President, Josep Melià substitueix Maria Antònia
Sureda. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sr. President, Joan Ferrer substitueix Francina Armengol.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, Pilar Sansó substitueix Enric Casanova.

Compareixença RGE núm. 6082/21, de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, Sra. Mercedes
Garrido i Rodríguez, sol·licitada a iniciativa pròpia, per
informar sobre la resolució judicial relativa al brot de
COVID-19 entre estudiants provinents de la península de
viatge a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant
l’escrit RGE núm. 6082/21, per informar sobre la resolució
judicial relativa al brot de COVID-19 entre estudiants
provinents de la península de viatge a Mallorca. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral de la consellera per un temps màxim
de trenta minuts; a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que els diputats i les
diputades puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions; seguidament, intervindran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica,
començant pel de major nombre de membres i finalitzant pel
Grup Mixt, i el Grup al qual pertany la presidència del Govern
intervindrà en el darrer lloc, segons l’article 85; els grups
parlamentaris podran formular preguntes o observacions durant
un temps màxim de quinze minuts, aquest temps podrà utilitzar-
se en una o dues intervencions. 

Per tal de dur a terme el diàleg interactiu, en cada una
d’aquestes intervencions el diputat o la diputada podrà
sol·licitar la resposta del membre del Govern a mesura que li
vagi plantejant les preguntes i/o observacions sense que en cap
cas s’admetin interrupcions a la persona que tengui l’ús de la
paraula. 

Assisteix la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat acompanya de la Sra.
Isabel Castro i  Fernández, directora general de Coordinació;
del Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, cap de Gabinet; del Sr.
Joan Colom i Delgado, responsable de Comunicació; del Sr. 
Rafael Aulet Galmés, cap de Secretaria, i del Sr. Bernat Roig
i Galmés, interlocutor parlamentari.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral per un temps màxim de quinze minuts, perdó, de trenta
minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores
diputats i moltes gràcies per la seva assistència.

Comparesc avui a petició pròpia per tal d’informar sobre la
resolució judicial relativa al brot de COVID-19 entre estudiants
provinents de la península de viatge a Mallorca, que no de
viatge d’estudis, perquè cap institut no va organitzar-ne cap,
sinó tot el contrari, totes les autoritats sanitàries i educatives de
totes les comunitats autònomes varen aconsellar no realitzar
viatges d’estudis, precisament perquè s’entenia que aquest tipus
de viatges podien produir una escalada en els contagis per l’alta
mobilitat que produïen.

Cal recordar que ens trobam en un context de pandèmia
sanitària mundial, durant més de quinze mesos tots i totes hem
hagut de conviure amb restriccions molt importants que tenen
com a principal objectiu preservar la salut col·lectiva. Tot i que
necessàries, no ha estat fàcil prendre aquestes decisions, ni
tampoc per a la població no ha estat fàcil complir-les, no ha
estat gens fàcil, però la societat d’aquestes illes ha sabut
respondre responsablement i positivament per plantar cara al
virus, s’han acceptat i complit les mesures sanitàries i ho hem
fet amb un sentiment de responsabilitat col·lectiva que hem
d’agrair profundament. 

Així, per tant, des del passat mes de maig en què va decaure
l’estat d’alarma i des del moment que el ritme de vacunació ha
assolit la velocitat de creuer, començam a visualitzar un futur
immediat millor que el del darrer any i mig. Per tant, vull
aprofitar aquesta compareixença per reivindicar, una vegada
més, que les mesures que ha dissenyat el Govern durant aquest
temps de pandèmia han tengut una incidència directa en la
millora del benestar de la ciutadania, per suposat en la seva
salut, en evitar més contagis, més ingressos hospitalaris i més
defuncions, però també per les seves perspectives de futur.

L’etapa postCOVID es caracteritza per una forta inversió
pública a favor dels col·lectius que han estat més afectats per
les restriccions, una aposta de les institucions per reforçar el
paper del sector públic com a dinamitzador de l’economia i
com a protagonista del creixement econòmic generador de
noves oportunitats. L’objectiu comú era i és ben clar, salvar
vides i reactivar l’economia i alhora poder salvar els llocs de
feina, sobretot d’aquells sectors més colpejats per la crisi i
donar esperança a milers de famílies que, gràcies als esforços
que hem fet durant tants de mesos, veuen una sortida clara i
més a prop.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106082
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Quin és per tant el marc en el qual el Govern ha actuat des
del primer moment? El puc definir amb dues idees: per una
banda, prioritzar que la situació sanitària fos la millor possible
en tot moment, en prevenir i minimitzar els efectes de les
etapes més difícils de la pandèmia ja superades i, per l’altra,
generar oportunitats per a la recuperació, perquè aquesta sigui
la més ràpida possible i el més justa possible. Des del punt de
vista progressista, és inexcusable la implicació tant en una cosa
com en l’altra, no importen les causes globals alienes al
Govern, importen les solucions.

No ens podem confiar, però, perquè si hi ha una cosa que
aquesta malaltia ens recorda cada dia és que encara segueix
entre nosaltres, que no podem abaixar la guàrdia en cap
moment i que la responsabilitat individual per protegir la
col·lectivitat ha de ser un esforç diari. Tots som responsables
de la resta dels nostres conciutadans. 

És necessari preservar la salut i tenir els virus controlat, per
aquest motiu el Govern ha actuat des del primer moment amb
rigor i responsabilitat i, el que és més important, sobretot per a
l’objecte d’aquesta compareixença, el Govern aquests quasi 16
mesos de gestió de la pitjor crisi sanitària que hem viscut ha
actuat seguint els criteris sanitaris i epidemiològics que ha
marcat l’Estratègia estatal de lluita contra la COVID, criteris
que, de manera indefugible, marquen com i quan s’ha d’actuar
contra la COVID per tal de rompre les cadenes de transmissió
del virus, perquè es tracta d’un virus summament contagiós. Per
tant, tots i cada un de nosaltres estam familiaritzats amb
conceptes com: contagi, contacte estret, aïllament, quarantena
o transmissió comunitària i estam familiaritzats amb aquests
conceptes precisament perquè es tracta d’una estratègia de salut
pública i de contenció del virus que s’aplica des del primer dia
i a tothom.

Com vàrem anunciar, hem formalitzar el recurs d’apel·lació
contra la interlocutòria del Jutjat del Contenciós número 3, de
30 de juny, que va permetre la sortida de l’hotel pont dels
estudiants que havien donat positiu o no s’havien volgut
realitzar la prova diagnòstica. 

Respectam i acatam la resolució judicial, però no la
compartim. De fet, pensam fermament, i així ho hem defensat
al nostre escrit d’apel·lació, que el judici de proporcionalitat,
necessitat i idoneïtat al qual s’havia de sotmetre la resolució de
la directora general de Salut Pública, de 27 de juny, va ser
encertat, ja que s’acreditava l’existència d’un macrobrot que
afectava nombroses comunitats autònomes amb una elevada
taxa d’incidència. Al final la taxa de positivitat entre aquest
grup va superar el 40%.

Per tant, el greu risc per a la salut pública estava acreditat
i per evidents motius de protecció de la salut pública la mesura
de cribratge dels joves i la posterior mesura d’aïllament i
quarantena eren i són les mesures més proporcionades a la
magnitud del brot al qual ens enfrontàvem, a més de ser les
mesures més necessàries per frenar les cadenes de contagis que
es produïen. De fet, el resultat final d’aquest macrobrot
confirma com de fonamental és frenar les cadenes de contagi.

Les mesures que es varen prendre eren les més idònies
d’acord amb l’Estratègia estatal de detecció precoç, vigilància

i control de COVID-19 del Ministeri de Salut i també d’acord
amb les instruccions d’actuació donades pel Centre de
coordinació d’alertes d’emergències sanitàries del Ministeri de
Sanitat, els dies 23 i 30 de juny, i que va considerar que tots
aquests joves havien de ser considerats contactes estrets. Per
tant, proporcionalitat, necessitat i idoneïtat.

El dret individual d’uns quants a deambular lliurement no
pot primar ni estar per sobre del dret col·lectiu a la salut
pública, i així ho hem defensat a totes les actuacions del
Govern des del dia 14 de març de 2020, i també al recurs
d’apel·lació presentat. 

El procediment, senyores i senyors diputades, ha estat
exactament el mateix que el que hem hagut de complir la
immensa majoria de nosaltres en alguna ocasió quan ens hem
infectat o quan hem estat contacte estret amb un positiu, l’única
diferència, si ho pensam bé, és que en aquest cas qui havia de
complir les mesures s’hi va negar. És aquest motiu suficient
perquè el Govern actuï de manera distinta?

Crec també que és pertinent explicar la cronologia dels fets,
a més de posar en el seu coneixement quines vies s’han
compartit a nivell d’informació. 

La Comunitat de Madrid va ser la primera comunitat que va
comunicar casos associats al brot, dia 21 de juny; a partir
d’aquest moment es registraren comunicacions d’altres
comunitats autònomes en les quals s’observava que els
allotjaments eren comuns per als diversos grups i estaven
localitzats a la zona de S’Arenal. Els primers casos detectats i
confirmats durant la seva estada a les Illes Balears, estaven
relacionats amb un diagnosticat en el País Basc, després de
tornar a la seva residència. Des del País Basc van informar el
Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears que 5 dels seus
companys, contactes estrets, continuaven a Mallorca. Aquesta
comunicació es va realitzar dia 23 de juny, amb l’objectiu
d’establir les mesures de control adequada. D’aquests 5 joves,
dia 24, 4 varen donar positiu i varen ser localitzats per la
policia quan es trobaven a punt d’embarcar a l’aeroport.

Dia 24 de juny, el Centre de Coordinació d’Alertes i
d’Emergències Sanitàries, va convocar una reunió urgent de la
Ponència d’alertes i plans de preparació i resposta, es tracta
d’un grup de treball nacional en representació de les unitats de
vigilància epidemiològica de totes les comunitats autònomes i
coordinat pel Centre de Coordinació d’Alertes  d’Emergències
Sanitàries del Ministeri de Sanitat; l’únic punt de l’ordre del dia
d’aquesta reunió va ser el brot COVID-19, que afectava
estudiants procedents de diverses comunitats autònomes amb
un nexe en comú i una evident associació a viatges de final
d’estudis a Mallorca, es tractava ja de 394 casos distribuïts en
6 comunitats autònomes.

L’intercanvi d’informació entre les diferents comunitats
autònomes va permetre calibrar la magnitud i importància del
brot pel que fa al nombre de casos i contactes, així com
evidenciar un marc epidemiològic comú a tots els grups
d’estudiants involucrats. Activitats i interaccions socials i
lúdiques reiterades en temps i espai, prèviament organitzades
algunes d’elles i d’altres no, i compartides entre grups
diferents, assistència a esdeveniments multitudinaris, múltiples
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activitats i situacions d’exposició de risc en espais oberts i
tancats, així com la manca de compliment de les mesures de
protecció i distància estipulades i que eren d’obligat
compliment, com a mínim a Balears.

La coexistència d’aquests factors de risc, amb la probable
presència de diversos casos en fase de contagi explica la ràpida
i considerable magnitud de la disseminació del virus entre els
diversos grups. La ponència a la qual feia referència fa una
estona, a la reunió al·ludida, va decidir, en base a la magnitud
del brot, amb la complexitat i el risc inherent al marc
epidemiològic descrit, així com al gran nombre de contactes a
controlar i al perill per a aquests, considerar contactes estrets
totes les persones que pertanyien als grups identificats com de
viatges d’estudis a Mallorca i en algun cas identificat com a
positiu dins del seu grup.

Seguint l’Estratègia nacional de vigilància, es va indicar que
a aquests contactes estrets els corresponia quarantena de 10
dies i, com a mínim, una prova diagnòstica d’infecció activa. A
més, també es va recomanar realitzar cribratge als treballadors
dels establiments en els quals estaven allotjats.

Des del Servei d’Epidemiologia, s’enviaren a la Central
COVID les llistes de passatgers de les agències Tu viaje fin de
curso i Travellers, perquè s’iniciàs el procediment establert per
als contactes estrets: cribratge i prova. Es va iniciar el cribratge
dels joves d’aquestes llistes que tenien qualque cas positiu entre
ells i que havien compartit totes les activitats que abans els
descrivia. Així com també es va iniciar el cribratge dels
treballadors dels hotels on estaven allotjats. He d’assenyalar en
aquest punt que aquests treballadors no varen ser considerats
contactes estrets perquè no varen compartir activitats de risc
amb els joves.

Per tant, així les coses i a la vista que els joves, en una gran
majoria, es negaven a fer-se la prova o a fer la quarantena, es
va decidir el seu trasllat a l’hotel pont; per a la qual cosa, dia
27, s’emet resolució de la directora general de Salut Pública i
atén el que s’havia decidit des del CCAES i es decideix
l’aïllament i la quarantena dels joves que havien donat positiu
i d’aquells que eren contactes estrets d’aquests joves que
havien donat positiu, així com d’aquells que no s’havien volgut
fer les proves diagnòstiques.

Aquesta resolució es va presentar i ratificar davant el Jutjat
del Contenciós el dilluns, dia 28 de juny. El dilluns, dia 28 de
juny, el 061 va comunicar la finalització dels trasllats.

En aquesta data, de 28 de juny, el nombre d’afectats per
aquest macrobrot ja era: a Balears, 56. Els detectats a altres
comunitats autònomes, 1.482. Els contactes estrets a Balears,
un mínim de 267. La relació de comunitats autònomes de
procedència: Andalusia, Galícia, País Basc i Madrid. I la
relació d’establiments de risc identificats, el reggaeton de la
plaça de toros, diverses party boats a S’Arenal, Festa Erasmus
Edition, Dream Beach Festival Trull Son Fusteret i festes al
Resort Sun Club.

Com es pot comprovar amb aquest relat de fets, el Govern
ha actuat des del primer moment i de manera coordinada amb
la Central de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries

i amb la resta de comunitats autònomes i el que ha fet ha estat
seguir les indicacions acordades en tot moment. Per tant, des
del primer moment en què es detecten positius a altres
comunitats autònomes, derivats del seu viatge de final d’estudis
a la nostra illa, es posa en marxa tot el dispositiu de salut per
fer els rastreigs, detectar els contactes estrets i fer cribratges als
hotels on s’allotjaven aquests grups de joves, per trencar les
cadenes de contagi.

A més, des del Govern s’identifica el focus de contagi del
brot, el concert de la plaça de toros, on es varen incomplir les
normes de seguretat establertes i que ja s’ha fet una proposta de
sanció de 200.000 euros, diferents festes a platges, tant a la
costa com dins vaixells i diferents festes a diversos hotels de
manera il·legal.

En aquest sentit, he d’assenyalar, perquè hem sentit distintes
afirmacions, que l’informe que es va fer per part de la Direcció
General d’Emergències quant al concert a la plaça de toros, es
va fer dia 17 de maig, dos dies després de la realització del
primer concert en què es varen incomplir totes les normatives,
i es va fer en funció del proper concert que s’havia de realitzar,
de dia 20; a més que la plaça de toros té autorització per fer
concerts de manera permanent des de l’any 2011.

També he d’assenyalar que, quant a les distintes festes
il·legals que hem pogut veure en els distints mitjans de
comunicació i a les xarxes socials, des de la Direcció General
d’Emergències i Interior s’ha iniciat un procediment de
diligències preliminars per tal de fer la seva investigació i
oficiat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional perquè facin la
investigació sobre els autors i els responsables d’aquestes festes
il·legals. Vull recordar, per tant, que tant el Govern com les
forces i cossos de seguretat de l’Estat, com també les policies
locals i els cossos d’inspeccions, actuen i han actuat en tot
moment per garantir el compliment de la normativa sanitària i
ens prenem molt seriosament el compliment dels protocols i de
la normativa per evitar el contagi del virus. A data d’avui hi ha
més de 27.000 denúncies registrades per incompliment de la
normativa COVID i expedients en tràmit per un import superior
a 6.200.000 euros.

Des de totes les administracions es mantenen de manera
continuada els dispositius i controls, amb inspeccions a hotels,
locals, restaurants, vaixells, a més de dispositius específics
antibotellots. Com a exemple, el dispositiu antibotellots que es
realitzà de forma conjunta amb la Policia Local de Palma i la
Policia Nacional durant el vespre i la matinada del dijous,
divendres i dissabte passat, ha conclòs aquest cap de setmana
amb 423 vehicles controlats, 212 persones identificades, 245
actes aixecades, 32 “etilometries” realitzades, 22
administratives i 10 de tipus penal, i 91 denunciats per infracció
de trànsit i immobilitzats 16 vehicles. A part de les actes
aixecades, la patrulla verda i els inspectors de la comunitat
autònoma han tancat tres locals on s’exercia la prostitució sense
complir la normativa sanitària i per no exhibir els pertinents
permisos adients, i precintat del local on es feia una activitat
prohibida, hi havia clients que ballaven a la pista i superaven
l’aforament permès. També han denunciat un establiment per
vendre alcohol passades les deu del vespre.
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El Govern actua i es posa de manifest que en cap cas hem
cessat en demanar rigor en el compliment de la normativa i hem
posat els mitjans necessaris, atenent les nostres competències,
per tal de demostrar la tolerància zero a les persones que
incompleixen i, per tant, posen en risc la salut de tots.
 

Continuant amb el tema central que ens ocupa, i una vegada
es varen identificar els contactes estrets, el Govern va procedir
al trasllat dels positius i dels contactes estrets a l’Hotel Palma
Bellver, despesa que assumeix el Govern i que no fa cap altra
comunitat autònoma. 16 d’aquests estudiants que presentaren
símptomes varen ser ingressats a l’Hospital de Son Espases per
a més seguretat i ser millor atesos en cas d’empitjorament.

Es va posar a disposició dels joves un telèfon d’informació.

A part, la Conselleria de Salut ha habilitat un dispositiu
especial de suport psicològic d’atenció d’un equip sanitari al
mateix hotel i també d’atenció tècnica de suport d’intendència
per a les necessitats personals dels joves.

El mateix dia 28, la magistrada del Jutjat Contenciós
número 3 va requerir informació addicional. Dia 29, la Fiscalia
emet escrit pel qual manifesta que les mesures que han estat
plantejades no estan justificades ni proporcionades, encara que
admet que “tampoco se cuestiona que dichos jóvenes hayan
podido mantener contacto con otras personas, ya sean jóvenes
estudiantes que compartieron el viaje o momentos de ocio con
tales positivos, así como otras personas del entorno”, i tampoc
no qüestiona altres situacions sanitàries que s’han tengut en
compte.

Dia 13 e juny, l’Advocacia de la comunitat autònoma
presenta dos escrits en resposta a la sol·licitud de documentació
del jutjat, on s’aporta addicionalment Informe del Servei
d’Epidemiologia de les Illes Balears del 28 de juny, relatiu al
brot COVID-19 originat en grups de viatges d’estudis a
Mallorca, o també on s’acredita que 11 persones havien estat
ingressades; Informe de detecció de senyals i alertes sanitàries
del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries
del Ministeri de Sanitat, de 28 de juny del 2021, on es declara
que s’havien notificat a la data de l’informe un total de 1.167
casos de COVID-19 associats als viatges d’estudis de joves a
Mallorca. El brot ja afectava 11 comunitats autònomes i hi
havia més de 4.000 persones en aïllament i es treballava per
controlar el brot i minimitzar l’impacte a la població.

En aquests escrits es posa de manifest que aquell dia 30 ja
són 50 els positius entre els aïllats a l’Hotel Bellver i 12 els
ingressats hospitalàriament, així com que la resta de joves
aïllats tenien la condició de contacte estret per raó de ser
persones pertanyents als grups allotjats a determinats hotels
d’origen, per haver compartit no només allotjament sinó també
activitats comunes en mesclar-se diferents entre sí i sense
respectar les mesures de seguretat més elementals.

Es posa de manifest també que des del reconeixement de la
protecció que mereix el dret fonamental a la llibertat de l’article
17.1 de la Constitució, no pot obviar-se, no obstant, que el
vertader dret fonamental troncal innegable sobre el qual giren
la resta de drets, el dret a la vida i a la integritat física de
l’article 15 de la Constitució Espanyola, que va unit

indiscutiblement a la protecció de la salut pública i ha de
prevaler en casos de col·lisió enfront de la resta de drets
fonamentals, en tant que sense vida ni salut res no pot tenir-se
ni aconseguir-se.

Malgrat la documentació aportació, el mateix dia 30 la
Fiscalia ratifica el seu escrit del dia anterior i el Jutjat emet
interlocutòria en relació amb els fets relatats, on ratifica,
parcialment, la resolució de la Direcció General de Salut
Pública de manera que només procedeix el confinament de les
persones que havien donat positiu a la prova PCR efectuada en
data 27 de juny; en canvi, no es ratifica el confinament per a les
persones que haguessin donat negatiu o fins i tot per a aquelles
que s’haguessin negat a fer-se la prova.

És sabut que aquest virus es torba uns dies a manifestar-se
des del moment que una persona s’infecta fins que esdevé una
persona contagiadora, tengui o no tengui símptomes, i és per
aquest motiu que durant tots els mesos de pandèmia el criteri ha
estat aïllar totes les persones considerades contacte estret d’un
cas positiu, encara que inicialment la prova PCR donàs un
resultat negatiu.

La quarantena era i és la manera de mantenir el brot
controlat per tal que no s’estengui i infecti més persones i posi
en perill novament la salut pública. I aquests han estat els
criteris sanitaris aplicats en tot moment.

És per aquest motiu, per tant, que no compartim la
interlocutòria judicial i així ho vàrem dir públicament, tot i que
la vàrem acatar, com sempre hem fet, malgrat estar-hi en
contra. Consideram, com ja s’ha dit, que la resolució del Jutjat
número 3 de Palma en relació amb el brot d’estudiants va
contra la salut de cadascú de nosaltres i de l’estratègia de salut
pública estatal, i per aquest motiu també l’hem recorreguda.

Paral·lelament a tots aquests fets hem pogut veure imatges
desafortunades que no fan més que reforçar les decisions i
mesures preventives previstes preses pel Govern de les Illes
Balears, alguns joves que, malgrat trobar-se confinats i en
situació delicada, on eren el focus de totes les mirades, varen
ser incapaços de mantenir-se confinats a les seves habitacions
de manera responsable i entraren en contacte directe amb altres
grups aïllats i posaren en risc, novament, altres persones o ells
mateixos.

La resolució judicial estableix que 181 joves que en aquell
moment eren negatius o que s’havien negat a fer-se la prova
podien sortir de l’hotel pont medicalitzat; mentrestant, el
mateix horabaixa de la resolució es va saber que 6 d’ells ja
varen ser positius amb una segona prova, per la qual cosa el
Govern va insistir i insisteix en què s’ha de prioritzar la salut
pública.

La primera opció que es va oferir als estudiants va ser
quedar voluntàriament a l’hotel pont medicalitzat, perquè és la
més segura per a tothom, ja que a aleshores no es podia
demostrar que els negatius no donarien positiu en els pròxims
dies. De fet, va passar que el dia següent 9 casos més varen
donar positiu, després d’un primer negatiu.
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La segona opció que es va oferir va ser un vaixell de franc,
amb una sala bombolla, l’endemà, a primera hora del matí, amb
destí Comunitat Valenciana. El Ministeri de Sanitat va
gestionar la recollida amb les diferents comunitats; també es va
demanar responsabilitat als joves i a les seves famílies per no
viatjar en transport col·lectiu ordinari i que els que volguessin
sortir de l’hotel pont medicalitzat agafassin aquest vaixell del
Govern per evitar nous contagis.

Finalment, 108 joves decidiren agafar el vaixell bombolla
habilitat pel Govern amb destinació València, per a des d’allà
tornar als seus llocs d’origen. Només baixar del vaixell es
detectaren 14 nous positius, la qual cosa confirma que
l’estratègia del Govern era l’encertada i que aquests joves
havien de quedar confinats a l’hotel pont com a contactes
estrets.

En relació amb això darrer, voldria aprofitar l’ocasió també
per agrair la col·laboració amb la resta d’autonomies i destacar
encaridament que 45 joves varen decidir mantenir la
responsabilitat i acabar la seva quarantena a l’Hotel Palma
Bellver, fet que vull agrair enormement pel seu exemple i rigor.

A dia d’avui ja no queda cap estudiant a l’hotel pont
medicalitzat ja que els que van quedar-se voluntàriament han
passat el període de quarantena establert i han pogut anar-se’n
a ca seva. Finalment, però, podem afirmar que la taxa de
positivitat entre els joves objecte de la resolució ha superat el
40%, més aviat s’acosta al 50%; és a dir, pràcticament la meitat
d’aquells joves han estat positius.

En resum, el Govern de les Illes Balears va actuar
ràpidament, com demostren els fets; tot d’una va tenir
coneixement que hi havia un brot i les mesures preses sempre
han estat tenint en compte els criteris i les indicacions sanitàries
per salvaguardar la salut de les persones i, per tant, per salvar
vides. Es va actuar de manera immediata davant d’una situació
d’emergència i ho tornaríem a fer, saben per què? Perquè fer el
contrari hauria estat letal per a la nostra comunitat autònoma:
hauria implicat l’absolut descontrol de la situació sanitària la
qual vull recordar que en aquell moment era la millor de
l’Estat, i vàrem fer el que pertocava, malgrat les campanyes de
pressió que hem sofert amb alguns casos profundament
desagradables, amb alguns casos certament insultants per a la
nostra terra i la nostra gent, per cert, i amb alguns casos amb
suports de representants polítics que són a aquesta cambra.

Tal com va comentar la consellera de Salut a la
compareixença de la setmana passada, una de les
preocupacions més importants que hem tengut i tenim és
l’increment dels contagis entre els més joves, concretament a
les franges d’edat entre 10 i 19 i 20 a 29. El que fan les dades,
per tant, no és més que verificar que les decisions del Govern
quant a les mesures sanitàries per evitar el contagi del virus no
només entre els joves, sinó també entre la resta de la població,
eren les mesures adequades, proporcionades i adients.

Senyors i senyores diputats, acab amb aquesta primera
intervenció, aquests són els criteris amb els quals ha actuat el
Govern de les Illes Balears, seguint indicacions sanitàries, i és
també la postura que hem defensat durant tota la pandèmia.

Respectam la decisió judicial i, per suposat, l’hem acatada
des del primer moment, de fet vàrem prendre mesures
automàticament, però de la mateixa manera que defensam
l’estat de dret, respectam i acatam les sentències, exercim la
nostra llibertat de manifestar que no hi estam d’acord, que
vàrem actuar amb responsabilitat, amb lleialtat cap a les
persones que han fet esforços duríssims durant tota la pandèmia
i que han respectat les mesures que ens han ajudat a superar la
pitjor crisi sanitària del darrer segle.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de quaranta-cinc minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de
la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de quinze minuts cadascun.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente,
recordi que disposa de dos torns.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Intentaré hacer una intervención de
unos nueve minutos, si me puede avisar cuando lleve nueve
minutos y dejar para después seis minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Bien, hoy, 13 de julio,
comparece aquí, en la Comisión de Asuntos Institucionales,
para dar cuenta de la posición del Govern sobre el Auto del
Juzgado Contencioso-Administrativo número 3, de fecha 30 de
junio, que anula precisamente una resolución del Govern, y ese
es el motivo de la comparecencia; que fue un motivo pues de
primera noticia en los noticiarios en televisiones, tanto
nacionales como internacionales, durante un tiempo esta
actuación del Govern, precisamente por el confinamiento de los
estudiantes en los hoteles de Mallorca.

Nosotros entendemos que lo que debería y lo que tendría
que hacerse es comparecer la presidenta, debido al alcance de
la noticia y debido a su repercusión social que ha tenido, y
usted comparece precisamente para evitar lo que debería ser,
que es la comparecencia de la Sra. Presidenta en el Pleno del
Parlamento.

Estamos en este momento a la cabeza de los contagios y a
la cola de las vacunaciones esta comunidad y le recuerdo que
en los datos de ayer Menorca tenía datos de 1.034 contagiados
en una incidencia de los últimos 14 días respecto a 100.000
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habitantes; Mallorca, 303; Ibiza, 206; y Formentera, 99; 1.034
en Menorca, se lo recuerdo.

Lo peor de toda esta historia es que el daño causado ya no
tiene remedio, el daño causado a la imagen de Baleares por la
gestión que han realizado en toda esta cuestión, no tiene
remedio en este momento. Quien dijo en su discurso de
investidura que el Parlament sería el centro de la vida política
en este momento se esconde del Parlament y no comparece en
el Parlament para dar la cara y decir cuál es la postura del
Govern en esta materia, y por eso la mandan a usted.

Usted comparece aquí y lo primero que ha dicho ya ha
confirmado parte del auto, ha dicho que reconoce que la
resolución de la conselleria estaba mal, porque la resolución de
la conselleria habla de viajes de fin de curso, precisamente, y
usted dice: eso está mal, son viajes de jóvenes; entonces ya da
la razón al juzgado en su primera comparecencia. Y dice: no
todo el mundo tiene claro lo que son determinados conceptos:
el concepto de contacto estrecho. Pues, el auto lo que le dice es
que el Govern, que tiene la obligación de aportar las pruebas
para que la justicia tome una decisión, ese concepto no lo tiene
claro. Por tanto, ¿es cierto que lo volverían a hacer así de mal?
¿Es cierto que volverían a presentar tan mal las pruebas?
Porque en los juzgados usted explica una cosa y el auto dice
otra, los juzgados toman las decisiones en base a las pruebas
que se les presentan y no en base a sus declaraciones en el
Parlament, ahora, en la comisión, a posteriori, sino en base a
las pruebas que se les presentan. ¿Es cierto que lo volverían a
hacer tan mal, de presentar la documentación tan mal?

Como le dice el juzgado, porque usted dice: no, es que se
habían negado a hacer las pruebas. Y el juzgado le dice: una
cosa es lo que dice la administración en la primera
documentación, textualmente le dice, por ejemplo en el hecho
cuarto: hay 30 positivos, 16 negativos y 5 que no han sido
tomadas -usted hablada de que había 50 y pico personas que se
negaban a hacerse las pruebas-, sin que se establezca por la
administración cuál es la vinculación entre ellas. Dicho de otra
manera, cuáles son los contactos estrechos entre ellos.

El juzgado toma las decisiones en base a las pruebas que le
presenta la resolución de la Dirección de Salud y en base a las
pruebas que le presenta el Govern, si ustedes no presentan las
pruebas bien, si ustedes presentan una chapuza, lo presentan
mal, hacemos el ridículo nacional e internacional y encima la
culpa es de los jueces. Y esa es la situación, y usted viene aquí
a intentar justificar esa situación.

La verdad es que el auto lo que le viene a decir es que,
efectivamente, la administración puede y debe tomar medidas
para proteger la salud, pero es que los resultados suyos, con los
datos que le he dicho de la actual situación de contagios en
Baleares, es que ni han protegido la salud de las personas y
encima han dañado la imagen de la comunidad autónoma,
porque la imagen ha sido desastrosa, en eso coincidiremos: la
imagen dada a los medios de comunicación del confinamiento
de los estudiantes y de la resolución judicial, diciendo que la
actuación del Govern era incorrecta, como mínimo en cuanto
a las pruebas presentadas en el juzgado, ha sido totalmente
desastrosa.

Y ustedes dicen que lo volverían a hacer. Como mínimo,
como mínimo, tengan la humildad de decir: bueno, igual
nuestra intención era correcta, de hacerlo lo mejor posible, y lo
presentamos poco claro, deberíamos haberlo presentado mejor,
deberíamos haber concretado cuáles eran los contactos
estrechos entre los estudiantes en uno y en otro, para que
quedase claro que sí que había contactos estrechos y, por tanto,
era la solución correcta; no hacer dos listados de dos anexos y
decir: esos son los estudiantes que están en viajes de estudios,
estos son los que nos dicen, por tanto, todos confinados. Y a
esto el juzgado les dice que no, que ustedes están atentando
contra derechos fundamentales básicos y que para restringir
derechos fundamentales básicos y esenciales se tienen que
fundamentar, se tienen que aportar pruebas, se tiene que decir
por qué hay contacto estrecho. No se puede decir: bueno, están
de viajes de estudios, estaban en el mismo hotel, todos
encerrados, eso es lo que le dice el auto, eso lo dice el auto. Y
le dice que no aportan las pruebas correspondientes.

Por tanto, yo creo que lo que deberían hacer es como
mínimo tener cierta humildad, decir: no compartimos el auto,
lo recurrimos, aportamos pruebas y, evidentemente, nos
equivocamos en la gestión; nos equivocamos en la gestión, en
la argumentación y nos equivocamos, sobre todo, en la gestión
de la información, porque la imagen que ha dado Baleares, la
imagen que ha dado Mallorca ha sido pésima -ha sido pésima.

Y ¿quién han sido los responsables de dónde se han creado
los contactos? Porque hay que ir al origen, los responsables han
sido los botellones y las fiestas; la fiesta, autorizada por el
Ayuntamiento de Palma, y los botellones, no impedido o no
controlados, por parte de la administración que debería impedir
y controlar esos botellones.

Por cierto, usted nos vendió, usted misma, en el Parlamento
hace unas semanas, el nuevo marco jurídico en que
quedábamos perfectamente protegidos y con seguridad jurídica
para proteger la salud de los ciudadanos de Baleares, Decreto
Ley 5/2021, que modifica la Ley de sanidad de Baleares, no he
visto ni una referencia en el auto a la normativa jurídica de
Baleares que nos asegura nuestra protección a la salud, ni una;
o no la argumentaron, o no la argumentaron suficientemente
jurídicamente o la juez la ha considerado irrelevante.

Y dale, es que justamente en esas fechas decíamos: es que
era un desastre lo que estaba pasando con los viajes de
estudios, -viajes de jóvenes, según usted-, viajes de estudios,
según la resolución de la conselleria, era un desastre, es que
justamente esos mismos días, 24 de junio, en Ciutadella estaba
pasando en nuestra comunidad, promovidos viajes de estudios,
o de jóvenes, como usted dice, dentro de nuestra comunidad,
un caso similar al que el Govern miró para otro lado, no hizo
nada, eso sí, hubo un miembro del Govern que sí que asistió
personalmente, supongo que para ver exactamente lo que
pasaba, pero no hizo absolutamente nada, y la alcaldesa de
Ciutadella, en el pleno extraordinario, que, por cierto la
alcaldesa, como máxima autoridad municipal, sí que convocó
pleno, cosa que no ha convocado la Sra. Armengol, dijo que
echo en falta que gran parte era la falta de apoyo de las
administraciones superiores, en la que entiendo...

EL SR. PRESIDENT:

 



1106 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 59 / 13 de juliol de 2021 

Sr. Lafuente, nueve minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -voy acabando-, en la que entiendo que está el Govern. ¿Qué
actuación tuvo el Govern, porque en Menorca tenemos 1.034
infectados por cada 100.000 habitantes en este momento y con
infecciones fuera también? Por tanto, ahí el Govern, ahí que
podía hacer cosas, porque tiene competencias en sanidad, tiene
competencias de Protección Civil, tenía la normativa, tiene
competencias en puertos, no hizo absolutamente nada.

Por tanto, ¿qué más no se podía hacer? Tengo o tenemos
nuestras dudas más que razonables y la justicia y la Fiscalía
también. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Ara té el torn de contestació
la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Lafuente, per
començar, vostè començava dient que la interlocutòria judicial
anul·lava una resolució del Govern; ratifica en part una
resolució del Govern, si ens posam estrictes en tot, ens posam
estrictes amb tot; perquè vostè ho és de vegades sí, de vegades
no, de vegades li interessa i és molt literal, de vegades no li
interessa i deixa de ser el literal que és en altres ocasions. La
interlocutòria de la jutgessa ratifica una part de la resolució de
la directora general de Salut Pública i no ratifica l’altra part de
la resolució, i no ratifica la part de la resolució quant als joves
que havien donat, una primera vegada havien donat negatiu o
s’havien negat a fer-se la prova diagnòstica. Crec que val la
pena ser estrictes i rigorosos i la jutgessa no dóna, no ratifica
aquesta part de la resolució basat en què el Govern no va
aprovar, no va dir directament cada una d’aquestes persones
qui era el seu contacte estret.

He intentat explicar-ho, per ventura no m’he explicat bé o
vostè no m’ha entès, però ho puc tornar a explicar una altra
vegada. Quan la Comunitat de Madrid dóna l’alarma i comença
a localitzar casos positius i, per tant, contactes estrets, i casos
positius secundaris derivats d’aquests casos positius que havien
estat contacte estret, derivats de viatges de joves que havien
vengut a Balears, que no en viatge d’estudis, perquè cap
comunitat autònoma, cap conselleria de Salut de cap comunitat
autònoma no ha fet ni ha organitzat cap viatge d’estudis,
tampoc aquesta comunitat autònoma. Aquests viatges eren
organitzats per joves que estudiaven junts, a través d’agencies
de viatges, una de les quals és Tu viaje fin de curso, que és la
que major nombre d’estudiants o de joves o d’al·lots o el que
vostè els vulgui dir ha dut a Mallorca en aquest cas, i que en
altres ocasions i abans de la pandèmia també duia a Mallorca,
perquè no és nou aquest tipus de viatge d’estudis, sobretot a la
zona de S’Arenal de Llucmajor.

La jutgessa el que demanava era: contacte Pepito contacte
directe de Menganito. Precisament el que fa el CCAES és
reunir la ponència, on són presents totes les comunitats

autònomes, la mateixa ponència que va dissenyar al principi de
la pandèmia com s’havia de lluitar contra la COVID i de quina
manera s’havia d’actuar. Aquella ponència va decidir qui
havien de ser els contactes estrets, qui consideraven contactes
estrets i com es tractava el contacte estret. En aquest cas, es
tractava d’un macrobrot que afectava moltíssims joves que
havien realitzat activitats de manera conjunta, activitats d’alt
risc, activitats disseminadores, que no eren capaços de dir amb
qui havien estat en cap moment, hi havia positius que havien
estat amb diversos grups i no eren capaços de dir si havien estat
amb un, amb l’altre, cinc minuts, vint minuts, quaranta minuts.
Hem vist imatges a les xarxes de 20 persones bevent d’un
mateix poal, perquè crec que tots hem vist aquestes imatges,
per tant, activitats d’alt risc.

En consideració a aquestes activitats d’alt risc que varen
realitzar aquests joves, la ponència del CCAES, on són totes les
comunitats autònomes i que són les autoritats sanitàries,
epidemiològiques, de totes les comunitats autònomes, decideix
considerar contacte estret, i així ho comunica tant a Balears
com a la resta de comunitats autònomes, decideix considerar
contactes estrets aquells grups de viatges d’estudis on hi hagués
almanco un positiu que haguessin participat en activitats d’alt
risc. I això és el que fa la resolució de la directora general de
Salut Pública. 

Tots aquests grups que havien participat en activitats d’alt
risc on hi havia almanco un positiu es donen com a contacte
estret, perquè és impossible poder provar si aquell havia estat
amb l’altre deu minuts, quinze o vint-i-cinc, però que havien
estat en contacte, sense garantir les mesures de seguretat, és el
que la ponència dóna per fet, és el que l’autoritat sanitària
estatal i de totes les comunitats autònomes donen per fet. I això
és el que s’explica a la jutge, el que s’explica a la jutge... -vostè
por dir que no totes les vegades que vulgui, jo li explic el que
nosaltres...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... jo he vist, jo he vist tot el paper, vostè ha vist la
interlocutòria, jo he vist tots els papers- per tant, el que
s’explica a la jutge, el que s’aclareix a la jutge, la nova
documentació que s’aporta a la jutge és precisament tota la
documentació mèdica d’aquests nins, tota la documentació
mèdica, les seves proves, i tots els informes del CCAES i del
Servei d’Epidemiologia de les Illes Balears, que fan aquesta
consideració de contacte estret i que s’ha donat en altres
ocasions.

Perquè, quan arriba una pastera a aquestes illes,
independentment que tengui tres metres o vint-i-cinc metres
d’eslora, independentment d’on hagi anat asseguda cada
persona que ha arribat a aquella pastera, a tots se’ls considera
contacte estret. I totes aquestes resolucions han estat ratificades
en tot moment per un dels tres jutjats contenciosos als quals
arriben, perquè en tenim tres, perquè aquesta és la consideració
de contacte estret que es fa des de les autoritats sanitàries i
epidemiològiques. 

Vostè crec que deu conèixer perfectament el concepte de
prova diabòlica, crec que el coneix perfectament i sap
perfectament que és impossible fer provar que una persona va
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estar deu minuts o quinze minuts amb l’altra quan ni el mateix
positiu pot afirmar amb qui ha estat tot el temps en contacte
estret. El que afirma en tot moment és que va participar
d’activitats d’alt risc sense mantenir cap tipus de mesura de
seguretat ni una, sense dur mascareta, sense guardar les
distàncies de seguretat, etc.

Per tant, esperem a veure què diu el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, perquè el Govern, com bé li he dit,
malgrat no compartir la sentència, la vàrem acatar, no la
compartim, i l’hem recorreguda i hem presentat recurs
d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia el qual
resoldrà en breu, esper, i al qual hem aportat..., té tota la
documentació aportada al jutjat. 

I el que hem pogut veure amb l’evolució d’aquest brot i
amb l’evolució dels joves que varen estar aïllats a l’hotel
Bellver és que els contactes pujaven exponencialment, una taxa
de positivitat de pràcticament del 50% entre aquest grup és una
barbaritat, és una taxa de positivitat mai no vista, entre un grup
de 200 i busques de persones, en aquestes, perquè després n’hi
havia d’altres que varen tornar a les seves comunitats
autònomes, etc., entre aquest grup la taxa de positivitat ha estat
del 50%, pràcticament. Vostè compartirà amb mi que és una
taxa de positivitat una mica elevada, estam avesats a taxes de
positivitat de 0,2; 0,3; 1; 1 i qualque cosa quan són enormes.
Bé, doncs, quasi 50% entre aquest grup. 

Per què? Perquè havien realitzat activitats d’alt risc i perquè
una vegada han estat confinats continuaven activitats d’alt risc,
perquè això és el que hem pogut veure tots a través d’aquest
serial que ens han muntat a les televisions, que continuaven
realitzant activitats d’alt risc, malgrat estiguessin confinats,
malgrat fossin negatius, malgrat esperassin proves
diagnòstiques, etc., donant una prova de civisme mai no vista
a aquesta comunitat autònoma. 

Vostè em deia que “estamos a la cabeza de los contagios y
la cola de vacunación”. Doncs no, miri les dades com toca,
perquè ni som a la cua de la vacunació ni som al cap dels
contagis, una mica de rigor, Sr. Lafuente, perquè crec que vostè
n’exigeix molt, vostè s’omple la boca d’exigir-ne i què fer i
tornaríem fer, una mica de rigor; miri les dades i veurà
precisament qui ni som a la cua ni som al cap.

Què no tenim la millor situació epidemiològica que hem
tengut en altres ocasions? Per suposat, per suposat que no tenim
una bona situació epidemiològica en aquest moment. I què ens
agradaria anar més endavant encara en la vacunació? És clar
que sí, però a aquesta comunitat autònoma es posen totes les
vacunes que arriben, totes i cada una de les vacunes que
arriben, som la primera comunitat autònoma que va obrir la
vacunació als joves de 16 a 29 anys, els quals varen donar una
resposta exemplar per a la resta de ciutadans d’aquestes illes,
perquè el primer dia varen demanar 41.000 cites, el primer dia
que es va obrir la vacunació. 

Per tant, de cua de vacunació res, vostè sé que té un
argumentari, l’ha de treure, idò cadascú que tregui el seu, vostè
treu aquest argumentari.

I Menorca encapçala ara mateix les dades d’aquesta
comunitat autònoma, desgraciadament, encapçala les dades
d’aquesta comunitat autònoma, i les encapçala per una sèrie
d’episodis que vàrem veure entorn a la Nit de Sant Joan, on hi
va haver una gran quantitat de mallorquins i catalans, però una
gran quantitat de mallorquins joves i no tan joves, perquè n’hi
havia que no eren tan joves, que varen anar a Ciutadella aquells
dies.

I “el Govern no va fer res”, no ho compartesc, no
compartesc amb vostè per a res aquesta afirmació. El Govern
de les Illes Balears es va posar en contacte amb l’Ajuntament
de Ciutadella en distintes ocasions. Vàrem fer una reunió amb
la FELIB amb distints ajuntaments, allà on hi havia
l’Ajuntament de Ciutadella per parlar de les festes de Sant
Joan, on vàrem oferir a l’Ajuntament de Ciutadella traslladar
policies tutors de Mallorca cap a Menorca, com es feia els anys
anteriors a la pandèmia. Ara, trasllat que el Govern no pot fer
si abans no s’ha demanat per part de l’ajuntament, perquè un
policia no se’n pot anar a un municipi que no és el seu, sense
que tengui una demanda per part de l’ajuntament, com va fer la
batlessa als ajuntaments de Menorca, demanant que hi anessin
policies. Hi va haver un reforç de Guàrdia Civil i de Policia
Nacional, que, com vostè sap, a Ciutadella no n’hi ha, i hi va
haver reforç de Policia Nacional els dies de Sant Joan a
Ciutadella.

El Govern de les Illes Balears va traslladar en el que té a
nivell de competències, perquè no tenim competències
d’Inspecció Turística, per tant, no vàrem poder traslladar ningú,
però sí d’Emergències, i es varen traslladar 4 vehicles
d’Emergències amb les dues persones a cada un dels vehicles,
que varen ser els que varen formar part dels operatius dels
quals disposà la Policia Local de Ciutadella en tot moment i a
les ordres de la Policia Local de Ciutadella, de la batlessa, etc.,
que eren els que controlaven en aquell moment la situació. 

Vostè diu que tenim ports, em diu com podem fer que un
vaixell no parteixi? O no vengui bitllets? No ho sé, si m’ho diu
m’agradaria conèixer on veu vostè el gran argument jurídic que
permet que el Govern de les Illes Balears no deixi partir un
vaixell, o no deixi vendre bitllets, perquè una cosa és dir-ho i
una altra cosa és poder-ho fer. I des de la posició còmoda de
l’oposició, on es reclamen coses que mai no es farien des del
Govern, és fàcil dir coses així, però també s’han de poder
complir.

Crec el concepte de contacte estret, pel qual la resolució
estableix que aquests joves havien de fer la quarantena i havien
d’estar aïllats, crec que li he aclarit.

Vostè diu: “en el auto no hay referencia a la normativa
autonómica”, no l’he fet jo, no l’he fet jo; les referències a la
normativa autonòmica tant des de la demanda de ratificació que
presenta l’Advocacia de la comunitat autònoma, com també
dels distints escrits que es presenten i finalment des de l’escrit
d’apel·lació, si es fan les referències jurídiques que s’agafin per
part de la interlocutòria, per part de la jutge, les fa ella, perquè
són les seves referències jurídiques, són els seus fonaments de
dret i és allà on incideix.
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I jo aquí vull repetir una cosa que he dit abans i és que el
que ens trobam en aquest cas és una confluència de drets: tenim
la confluència del dret que estableix l’article 17 de la
Constitució, de la lliure circulació, de la lliure circulació de tots
els ciutadans. I després tenim l’article 15 de la Constitució, que
diu que un dels drets fonamentals és el dret a la vida, per tant,
convindrà amb mi que una manifestació del dret a la vida, és el
dret a la salut, i així s’ha dit en nombroses sentències. I el que
tenim en aquest moment és la confluència entre el dret
individual o la limitació del dret individual durant 10 dies, no
de manera indefinida, no per a tota la vida, no, limitació del
dret individual durant 10 dies a deambular o a la lliure
circulació, front al dret a la salut de la col·lectivitat, perquè no
és el propi dret a la salut, sinó que és el dret a la salut d’un
col·lectiu de persones de tota una societat, perquè aquest brot
no únicament ha afectat la salut de les Illes Balears, o de la
societat de les Illes Balears, ha afectat la salut de pràcticament
totes les comunitats espanyoles, perquè ha afectat pràcticament
totes les comunitats autònomes: Madrid, País Basc, Andalusia,
Múrcia, València, -n’hi ha més, ara no me’n record de
memòria. 

Vostè també plantejava la imatge que hem donat com a
Balears en aquest brot. Jo, donar una imatge que, per mor
d’activitats il·legals que es fan en aquesta comunitat autònoma,
es produeixen contagis, no és una bona imatge, jo ho
compartesc amb vostè. Ara, la imatge que s’ha donat d’una
sèrie de joves incívics, fent balconing i fent tot el que varen fer
a l’hotel pont, crec i podrem convenir que no és responsabilitat
del Govern de les Illes Balears, crec que és responsabilitat
d’aquests joves els quals, de manera incívica, es varen
comportar com no es comportarien a ca seva. Perquè dins
l’informe de desperfectes que tenim de l’hotel, s’han hagut de
pintar dues habitacions per complet perquè tenien totes les
parets plenes de menjar, crec que això a ca seva no ho farien,
no? S’han hagut de pintar 22 terrasses, substituir miralls,
substituir comodins, mesitas, substituir mampares de bany i
grietas en los quicios y en los balcones de las habitaciones.

Aquesta imatge incívica ni representa aquesta comunitat
autònoma, ni, per suposat, representa els joves d’aquesta
comunitat autònoma, crec que la imatge que representa els
joves d’aquesta comunitat autònoma és l’exemplar que varen
donar el dia que es va obrir la vacunació, en demanar 41.000
cites per vacunar-se, aquesta és la imatge dels joves d’aquestes
illes i aquesta és la imatge amb la qual jo em vull quedar.

Després, em deia que la responsabilitat és de l’Ajuntament
de Palma per permetre una festa a la plaça de toros, de les
distintes administracions públiques per permetre botellots, etc.
Jo li he posat uns exemples a la meva intervenció, crec que no
era l’objecte d’aquesta compareixença, però la plaça de toros,
des de l’any 2012, té llicència d’activitats permanent i pot fer
concerts; per fer els dos concerts, de dia 15 i de dia 20, el
promotor va presentar sol·licitud de fer concert, no va demanar
autorització per fer concert, perquè té una llicència d’activitat
permanent, com la té el recinte de Son Fusteret, crec que es diu,
allà on es fan també concerts, hi ha una sèrie de recintes a
Palma que tenen llicència d’activitat permanent; el que va fer
va ser sol·licitar, presentar el pla d’autoprotecció per fer
aquestes dues festes en concret. I el que se li va dir, la resposta,

així ràpid, perquè ens entenguem, va ser: heu de complir totes
les mesures sanitàries COVID.

Què va passar dia 15? Que no varen complir, que hi havia
un dijei que animava els joves a ballar, a aixecar-se, que
animava a incomplir la normativa. En aquell moment hi havia
inspectors de Turisme, inspectors d’Emergències i Patrulla
Verda de Palma i el que varen fer va ser aturar la festa, aixecar
actes de les infraccions que s’havien comès i, en funció
d’aquestes actes, tant l’Ajuntament de Palma ha començat a
actuar pel seu compte, com el Govern de les Illes Balears
també a actuar pel seu compte. I nosaltres ja hem fet una
proposta de resolució amb sanció de 200.000 euros al
promotor.

Què fem? Analitzam el proper concert que s’havia de fer,
en teoria dirigit al mateix grup de persones i en teoria..., en
teoria no, patrocinat per la mateixa empresa i amb el mateix
organitzador. I el que fem en aquell moment és fer un informe
i dir, es varen fer tots aquests incompliments. Es trasllada a
l’Ajuntament de Palma, com que la plaça de toros té llicència
d’activitat permanent, no se li pot negar que continuï fent
aquell concert. 

El concert de dia 20 es va desenvolupar seguint estrictament
i escrupolosament totes les mesures de seguretat, no es va
aixecar ningú de les taules, més que per anar, supòs, al bany o
a comprar begudes, etc., es va seguir amb totes, amb totes, amb
totes les mesures. Per tant, si dia 20 va anar bé, dia 15 hagués
pogut anar bé; hi va haver un descontrol, hi va haver un
descontrol per part de l’organitzador i també una crida, per part
del dijei, de la persona, de l’artista en aquell moment, que
s’incomplissin les normes, i la gent jove, doncs mira, tenia
ganes de festa i el que va fer va ser deixar-se dur, m’imagín.
Però es va tallar aquest concert, no es va deixar acabar, es va
tallar.

Després hem pogut conèixer moltíssimes activitats il·legals
i irregulars que es varen realitzar en aquells dies. Hem fet un
recull de tota la documentació, tant visual com de xarxes, etc.,
a la qual hem pogut accedir d’aquelles festes; hem iniciat
diligències preliminars i li hem enviat a la Policia Nacional i a
la Guàrdia Civil per tal que facin investigació amb aquests fets.
La Policia Local, sobretot dels ajuntaments que es troben més
afectats, Palma, Llucmajor, Calvià, Ciutadella en el seu
moment, fan esforços ingents per intentar tallar aquests
botellots, per intentar que no es reuneixi tota la gent al mateix
temps, al mateix moment, per intentar que es disseminin el
màxim possible, que no facin renou i no molestin els veïnats.
Però es produeixen botellots, es produeixen botellots!, no es
produïen mentre vàrem tenir toc de queda en aquesta comunitat
autònoma, ara no hi ha toc de queda, per tant, hi ha una sèrie de
conseqüència que hem d’assumir.

Però jo aquí vull fer un incís important i és que apel a la
responsabilitat individual de tothom, jo, al principi de la meva
intervenció feia aquesta apel·lació i torn apel·lar a la
responsabilitat individual de tothom, aquests joves s’han passat
aquest darrer curs, tots, de qualsevol comunitat autònoma,
s’han passat aquest darrer curs dins un grup bombolla a la seva
classe, precisament perquè no es poguessin contagiar d’altres.
Molts d’aquests, segurament, han estat aïllats més d’una vegada
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perquè han tengut qualque positiu a la seva classe i s’ha hagut
d’aïllar la classe sencera, perquè era el protocol que s’aplicava
a Educació.

Tots coneixem com hem d’actuar, tenguem 16 o 60 anys,
perquè amb 16 anys tenim coneixement suficient com per
discernir quines són les normes i com les hem d’aplicar, tots
sabem com hem d’actuar; tots hem d’actuar amb
responsabilitat, hem d’actuar amb seny; ens ho hem de passar
bé, per suposat, i els joves s’ho han de passar bé i han de tenir
la capacitat i el dret de poder gaudir d’un oci que fa un any i
busques que no gaudien, és clar que han de tenir aquest dret, i
és clar que han de tenir espais per sortir, per passar-s’ho bé, per
socialitzar, per estar amb els seus amics, però això no lleva que
no hagin de ser responsables. I el bo de tot això és que la
majoria de joves han estat responsables, que els responsables
han estat una gran majoria i que aquí parlam d’una gran
minoria, de la gran minoria que no ha estat responsable; de la
gran minoria que ha participat d’activitats de molt de risc, de la
gran minoria que ha posat molt en risc la resta d’aquesta
societat, tota la gent que ho havia fet bé. I apel a aquesta
responsabilitat i no deixaré d’apel·lar a aquesta responsabilitat.

I vostè em deia: ho tornarien fer? Sí que ho tornaríem fer,
perquè vàrem actuar d’acord amb el que es va dir per part del
CCAES i per part de les autoritats epidemiològiques. El
Govern no va actuar de manera distinta a com dur actuant des
del dia 14 de març de l’any passat. Quan se’ns ha dit: s’ha de
considerar contacte estret aquest tipus de persones, s’han
considerat contacte estret aquest tipus de persones i s’ha
procedit al seu aïllament, a la seva quarantena, a fer-los les
proves, etc. Quan l’aïllament era de 14 dies es feia de 14; per
part del CCAES es va decidir passar a 10, ah, idò ara el fem a
10; si per part de les autoritats sanitàries decideixen que
l’aïllament ha de passar a 7 dies d’aquí a una setmana, idò el
farem de 7 dies d’aquí a una setmana. Perquè ni l’Advocacia no
pot discernir de quina manera s’han d’aplicar els criteris
epidemiològics i de salut, ni entenc que des del jutjat es pugui
discernir com s’han d’aplicar les quarantenes. Crec que les
quarantenes i els aïllaments s’han d’aplicar d’acord amb el que
diguin les autoritats sanitàries.

Totalment -supòs que el Sr. Melià, per allà, fa je, je!, supòs
que no hi està gens d’acord, m’ho ha fet saber directament-, per
tant, cadascú té la seva opinió...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, no (...)

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

..., aquesta és la meva, supòs que raonable, supòs que entenent
i supòs que ens dirà el Tribunal Superior de Justícia si és així
o no és així, perquè som davant d’una resolució que no és
ferma, també ho compartirem. O no? No som davant d’una
resolució ferma, veurem quan la resolució sigui ferma en quin
sentit és ferma.

El que és evident és que cada dia s’incrementaven els
positius dins aquest grup, que quan varen arribar a València i

la Junta d’Andalusia va fer proves, perquè duien camions per
fer proves, tots els nins es varen sotmetre a proves menys els de
Madrid, 14 varen donar positiu quan varen davallar del vaixell.
Que va viatjar a Santiago de Compostel·la un dels joves
implicats en aquests brots i es va haver d’aïllar un avió sencer,
perquè varen considerar que tot l’avió era contacte estret, i tot
l’avió ha hagut de fer quarantena. Pels diaris hem vist un parell
de mallorquins fent quarantena d’aquell avió, tot l’avió ha
hagut de fer quarantena. Per què? Perquè des de les autoritats
sanitàries s’ha considerat que tot l’avió havia de fer quarantena.

Quina és la diferència amb el brot d’aquí, de Mallorca? Que
els que feien la quarantena a aquell avió varen decidir fer cas
a les autoritats sanitàries. Què varen decidir els joves aquí? No
tots, eh, alguns, no tots, alguns: no acomplir, no fer cas, no
voler acomplir la quarantena, no voler-se fer proves. Bé, idò,
per això es va dictar la resolució per part de la directora general
de Salut Pública.

Crec que no em deix res del que m’ha dit, si no a la següent
intervenció, crec que no em deix res, però, si no, a la següent
intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Li record al Sr. Lafuente que ha
fet ús de 9 minuts i 15 segons de la primera intervenció, per
tant n’hi restaran 5 minuts i 45 segons.

Passam al Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans,
per un temps de 15 minuts, li record que té ambdues opcions si
vol.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per comparèixer a
petició pròpia i per les explicacions donades.

És evident que la pandèmia de la COVID-19 ha estat una
galtada a tot l’ordre econòmic, social i jurídic del sistema
capitalista, un cop d’atenció que s’ha redoblat a la nostra
comunitat autònoma per mor de la nostra dependència directa
i indirecta del turisme, un cop d’atenció que suposa replantejar
molts aspectes i que, sense dubte, toca treballar per poder
garantir certeses en el futur, certeses que si torna a haver-hi una
epidèmia o una catàstrofe de qualsevol índole siguem capaços
de remuntar ràpidament o que la sacsejada no ens deixi aturats
durant tant de temps.

Dit això, les decisions que s’han pres s’han pres en el
context de pandèmia, en el context que circula entre nosaltres
un virus molt contagiós i que ha resultat ser letal en moltes
persones i també ha deixat seqüeles en termes de salut física i
psíquica. Totes aquestes decisions s’han pres amb voluntat de
salvar vides, unes comunitats hem estat més restrictives que
unes altres i els resultats s’han pogut veure amb les dades
epidemiològiques, però sobretot amb les dades referents a la
mortalitat per cada 100.000 habitants. És evident que una
vegada que deixem enrera aquest virus, s’hauran d’analitzar
totes les accions dutes a terme, però no només el Govern
d’aquí, sinó tots els governs arran del món, perquè és evident
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que molts poquets tenien les eines i les coses clares abans que
s’iniciàs la pandèmia.

Però avui ens ocupa una interlocutòria judicial molt
concreta, una interlocutòria que fa referència als contagis
produïts entre joves durant un suposat viatge d’estudis a
Mallorca i tant els fets com la interlocutòria han generat un
clima de crispació i d’incomprensió que hem pogut observar a
les xarxes socials, als comentaris relacionats amb les notícies
que publicaven sobre el tema, i és que els comentaris més
repetits eren: que a les Illes Balears s’havien fet grans esforços
durant mesos per abaixar els contagis i tenir temporada
turística, ja que de tenir temporada o no en depenien milers de
persones que volien fer feina, érem exemple i havíem
aconseguir, per molt que pesi en algunes forces polítiques de
l’oposició, tenir uns nivells baixos d’incidència i que Gran
Bretanya obrís el turisme a Balears; és més, aquesta
interlocutòria també ha estat comentada per part d’altres
magistrats els quals també l’han qüestionada i que han obert un
debat en el sí de la societat.

Davant d’un brot de contagis, ràpidament es va actuar per
evitar la propagació del virus el qual deixava múltiples
contagiats en diverses comunitats autònomes, però que la
Interlocutòria del 30 de juny tirava per terra els esforços de
voler controlar el brot i posava en risc la salut i la vida de les
persones, no només dels estudiants en si, sinó també de la
nostra mateixa població. En aquesta interlocutòria es para
repetides vegades del judici de proporcionalitat; la
Interlocutòria del 30 de juny diu, quant al balanç de contagis:
“València, 50 casos; Madrid, 256; País Basc, 49; Múrcia, 17;
Aragó, 10; Castella-La Manxa, 12". El 3 de juny, el balanç que
es va publicar a tots els mitjans de comunicació, era que a
Madrid ja hi havia més de 900 contagiats, en el País Basc 267,
a Catalunya 238, a Andalusia 153, a Galícia 184, entre molts
altres casos. La proporcionalitat en aquest cas no és
inamovible, la COVID ens ha ensenyat que avui pots trobar-te
fantàstic i que en una setmana pots tornar tenir una incidència
acumulada disparada, tres dies de diferència amb un augment
enorme.

Sra. Consellera, el personal del Govern que treballa per
protegir la salut pública considera que varen actuar diferent
davant d’aquest brot que en d’altres produïts durant els mesos
que fa que ens trobam en pandèmia?

Quina valoració fan des del Govern del judici de
proporcionalitat que s’aplica a la interlocutòria?

I una altra de les preguntes que havia apuntat, però que
també ja ha contestat, era l’evolució del nombre d’afectats,
perquè trobam que en una pandèmia que fa un any i busques
que dura, que hem vist que d’un petit nucli de contagis, de cop
i volta es pot disparar, doncs trobam que és molt rellevant
parlar-ne quant a la interlocutòria que en fa referència.

I després, també li vull demanar si consideren que sense
aquesta interlocutòria es podria haver controlat millor el brot
ocasionat aquí, a les Illes Balears.

També a la interlocutòria es parla de la “situación
epidemiológica existente entonces en el territorio autonómico,

sino que se apoyan solo en consideraciones de prudencia”. Jo
em deman: com es manté una bona situació epidemiològica
mentre s’acaba de vacunar la població? Quina és l’opinió del
Govern o, millor dit, del personal sanitari i científic que treballa
per gestionar aquesta pandèmia, pel que fa a l’argument per
tombar les mesures de quarantena, sigui que en aquell moment
la comunitat tenia bones dades epidemiològiques, quan ja he
comentat tota l’evolució i que tots els governs coneixen de
primera mà, l’evolució dels contagis?

És evident que aquests fets s’han produït per una sèrie de
circumstàncies, també m’agradaria saber si amb la
comercialitzadora d’aquests suposats viatges d’estudis s’hi han
posat en contacte i si es prendrà alguna mesura. Vàrem poder
veure com el director general de Consum comentava que si
rebia algunes denúncies per part, per exemple, de l’Ajuntament
de Ciutadella, és vera que ara parlam dels viatges d’estudis,
però ell es referia a la situació produïda a Ciutadella, en què es
varen comercialitzar tota una sèrie de viatges de forma que
realment no era real, es va fer una publicitat enganyosa, i
m’agradaria saber si, pel que fa a aquests suposats viatges
d’estudis, es durà a terme qualque mesura.

I també, en relació amb els botellots, sabem també que hi ha
hagut empreses que han venut alcohol a menors d’edat, perquè
en aquests grups hi havia menors d’edat, i això és una qüestió
il·legal, i ens agradaria saber també si s’ha fet una investigació
més profunda d’aquests fets.

Finalment, a les portes de l’hotel COVID vàrem veure dos
diputats d’aquesta cambra, no sabem molt bé el motiu, perquè
no podem entendre que, mentre tota una població s’uneix per
combatre el virus, n’hi ha que van de negacionistes i que
s’obsessionen a disparar cap a tots els costats sense ser
conscients de l’abast de les seves paraules. Supòs que ara
també són els diputats que deuen fer mamballetes davant la
notícia que Alemanya ha inclòs les Illes en zona de risc, però,
si no, no s’entén què s’han dedicat a fer tota la pandèmia tant
el Partit Popular i VOX. I Sra. Consellera, m’agradaria
demanar-li també quines són les conseqüències que han
detectat vostès que es desprenen d’aquesta oposició tan
irresponsable que hem tengut durant tota la pandèmia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ha fet ús de 7 minuts de temps.

Té la contestació la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Sans. Bé, jo
començ per donar-li la raó així com començava vostè la seva
intervenció, crec que hem d’aprendre de totes les actuacions
que duim totes les administracions públiques des del dia 14 de
març de l’any passat, crec que ningú, cap comunitat autònoma,
cap país, i, de fet, el que veiem és que els països, en funció de
la... o les comunitat autònomes, en funció de l’increment o no
de la incidència, de com afecta aquesta incidència d’una
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manera o d’una altra, del nombre de vacunats, de l’afectació als
hospitals, de les UCI, etc., prenen mesures per adaptar-se a la
situació concreta, perquè és una situació molt canviat i és un
virus que no es coneix, però el que coneixem d’aquest virus és
que és un virus molt contagiós, molt contagiós, és un virus que
es contagia per l’aire, i això és el més perillós de tot, per això
avui tots duem una mascareta posada en aquest moment, és
molt contagiós.

I l’únic que fa que aquest virus s’aturi és aturar les cadenes
de contagi i tots aprendrem de les distintes actuacions que hem
fet, i jo crec que..., el Sr. Lafuente abans em deia: no fem
autocrítica; sí que fem autocrítica, tot el dia fem autocrítica, una
altra cosa és fer la crítica que vol ell, però, bé, autocrítica sí que
en fem, és clar que fem autocrítica, i hem d’aprendre d’allò que
hem fet i d’allò que no hem fet bé. Vull dir, perquè què ho fem
tot bé? És clar que no, és clar que no, tant de bo!, però no, cap
administració no ho fa tot bé, per tant hem d’aprendre de tot
allò que ha passat per millorar la nostra actuació, perquè al
final l’objectiu que supòs que té el Govern, és a dir, l’objectiu
del Govern i que supòs que també tenen la resta de forces
polítiques, tant si donen suport al Govern com si no, és de tallar
al màxim aquestes cadenes de contagi.

Després, es manifesta de distintes maneres, com vostè
manifestava a la seva intervenció, i hi ha manifestacions que
són una mica cridaneres; és a dir, si l’objectiu és que no hi hagi
contagis, donar-li pàbul al que sembla que pràcticament són
discursos terraplanistes, moltes vegades sembla una mica
contradictori. Però, bé, aquí cadascú amb els seus fets, perquè
ells en seran responsables.

Jo ho he dit tant a la meva intervenció com a la resposta que
li feia al Sr. Lafuente, les mesures que es varen prendre per part
del Govern aquells dies ens hem de situar en el context que
estàvem, és a dir, no ens hem de situar des de la tranquil·litat
d’un despatx en analitzar documents una vegada que ha passat
tot, perquè situar-nos d’aquella manera és molt fàcil, ens hem
de situar en el moment que passaven els fets, en què hi havia
comunicacions constants des de les distintes comunitats
autònomes i des del CCAES de contagis que apareixien a les
comunitats autònomes, i el recompte ens el feien els telediaris
cada dia, jo crec que no fa falta que els repeteixi en aquest
moment.

Teníem aquelles contínues comunicacions, teníem la
ponència del CCAES que s’havia reunit i que havia decidit que
tots aquests joves que havien vengut i que tenien almanco un
positiu dins el seu grup i que havien participat d’aquestes
actuacions de risc, que aquest és el concepte de contacte estret,
per molt que després es vulgui entendre una altra cosa, era
aquell el concepte de contacte estret que estableix el CCAES i
la ponència del CCAES, que tots els que es trobaven en
aquestes condicions els havien de considerar contacte estret i,
per tant, havien d’actuar com havíem actuat sempre: cribratge
i, d’acord amb el cribratge, aïllament i quarantena, el positiu
d’una manera, el negatiu d’una altra, com hem fet des del
primer dia de la pandèmia.

Per tant, l’actuació del Govern en aquell moment va ser
proporcional? Per suposat, va ser proporcional, va ser
proporcional, va ser proporcional l’actuació del Govern!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, tendrem temps de parlar d’aquí a una estona, Sr. Melià.
L’actuació del Govern va ser proporcional, va ser proporcional
d’acord amb la magnitud del brot que teníem en aquell moment
i en el moment que es produïa, va ser proporcional perquè el
més urgent en el aquell moment era poder localitzar els positius
i poder aïllar els positius perquè els positius no poguessin
continuar transmetent el virus, per tant, tallar la cadena de
contagis, el que s’ha fet sempre. Objectiu, tallar la cadena de
contagis. La proporcionalitat: cribratge més aïllament. No es
plantejava un aïllament de tres mesos a ningú, que hagués estat
desproporcionat, no es plantejava això. Era necessari? Sí, per
la magnitud del virus, per la magnitud del brot que teníem. En
aquest moment jo no sé si el darrer recompte està en devers
4.000 i busques persones afectades de manera directa com a
positius. Ara el nombre de memòria no me’l sé, però eren 4.000
i busques de persones el darrer recompte que es va fer o que jo
he vist.

Per tant, era necessari actuar? Per suposat, mirau què ha
passat. Crec que els fets han donat la raó a la necessitat de
prendre aquelles mesures. I eren idònies? Sí, eren les idònies,
no es varen prendre mesures que no fossin les establertes per
part de l’estratègia del Ministeri de Salut, que compartim totes
les comunitats autònomes i que aplicam la mateixa mesura, i
que totes les comunitats autònomes que han rebut a aquests
joves han aplicat, i aquests joves aquí no les volien acomplir,
les han complides a ca seva, que crec que això també val la
pena dir-ho. Eren idònies? Sí, era l’aïllament i la quarantena,
més les proves diagnòstiques, més als joves que havien
manifestat símptomes l’ingrés hospitalari per controlar els
símptomes que manifestaven. Eren les idònies, no es va aplicar
cap altre tipus de mesura, es varen aplicar aquestes, que eren
les que ens donen les autoritats sanitàries, que són a les que, en
cas de lluitar contra un virus, has de fer cas. Almanco jo, per
prudència, m’estim més fer cas a les autoritats sanitàries que no
a altre tipus d’autoritats. 

Per tant, vostè em demanava com valorava el judici de
proporcionalitat que feia la interlocutòria, jo entenc, és a dir,
des del respecte a la resolució judicial, des d’un absolut
respecte a la resolució judicial, no des d’una reverència a la
resolució judicial, com es pot veure des d’altres punts de vista,
respecte a la resolució, però no la compartim. Pensam que la
proporcionalitat estava justificada i pensam, i així ho hem dit
davant el Tribunal Superior de Justícia a l’apel·lació, que el
Tribunal Superior de Justícia sí que recollirà i sí que veurà que
eren proporcionades les actuacions que es varen dur a terme en
aquell moment, perquè les hem de circumscriure a aquell
moment. Ho torn repetir, és molt fàcil mirar les coses des d’un
despatx asseguts, quan ha passat una setmana, deu dies o
quinze dies o un mes o el temps que hagi passat, és a dir, mirar
amb aquests ulls d’avui el que passava dia 24, 25, 26, 27, 28,
4 positius a la porta d’embarcament, 4 positius a la porta
d’embarcament de l’aeroport els va trobar la Policia Nacional,
4 positius, eren 5 contactes estrets que se’n varen anar a agafar
un avió, 4 positius.

Què hagués passat amb aquells 4 positius dins l’avió? Què
hagués passat amb tot el passatge d’aquell avió que s’anava de
vacances o que s’anava a fer feina o que s’anava al que volgués
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cap al País Basc, què hagués passat amb el passatge d’aquell
avió? Aquesta és la responsabilitat que hem aplicat des del
Govern de les Illes Balears en tot moment, des de dia 14 de
març de l’any passat hem aplicat aquesta responsabilitat. 

Vostè també em demanava per què pensava en els
professionals. Bé, hem compartit, he pogut compartir converses
amb professionals que continuen pensant que l’actuació del
Govern va ser l’adequada i que s’havia d’actuar de la manera
que es va actuar; de fet, el Govern no va fer res que no fos a
petició i perquè li ho diguessin les autoritats sanitàries, és a dir,
no va ser un caprici de dir: uep!, ara 280 al·lots, ara els ficaré
dins un hotel, que no tenc res més a fer avui de matí. És que
sembla de vegades que es vol transmetre aquesta idea, és a dir,
aquí no es va aixecar una persona un matí i va dir: ¡venga, va!,
avui en confinarem un parell, el contrari, es va prendre una
mesura en funció d’unes recomanacions sanitàries i
epidemiològiques.

Quant a la comercialització dels viatges d’estudis, hem
iniciat expedient per veure si es pot actuar contra les empreses
comercialitzadores. Si tu te’n vas a la plana web d’aquestes
agències de viatges, poc més que els faltava vendre una missa
a la Seu diumenge el matí, quan en realitat el que es feia era tot
el contrari, perquè el que se’t diu, tu el que veus a l’hora de
comercialitzar, és a dir, tota la publicitat i tot el que veus és una
cosa, però al final el que s’acaba venent i s’acaba traslladant és
permissibilitat absoluta; és a dir, aquí venien que podies venir
a Mallorca a fer el que volguessis, i no, a Mallorca no pots
venir a fer el que vulguis, a Mallorca pots venir a passar-t’ho
bé, perquè som una terra d’acollida i volem acollir la gent, però
has de respectar totes les mesures que tenim imposades. 

Quan entres a Mallorca ara mateix, a Menorca, a Eivissa i
a Formentera, has d’emplenar el QR que tots crec que l’hem
emplenat, bé, idò, és imprescindible que acceptis les mesures
sanitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè
expressament ho firmes d’aquesta manera, ho acceptes, pitges
el xec, els puntets del xec i hi pitges acceptar perquè et pugui
generar el QR. Per tant, tots i cada un dels joves que varen
entrar a Balears varen acceptar quines eres les mesures
sanitàries, i són benvinguts tots, sempre que respectin les
mesures de seguretat, sempre que es comportin amb
responsabilitat, si no s’han de comportar amb responsabilitat i
no han de respectar les mesures no són benvinguts. Perquè ho
hem dit en més d’una ocasió i ho podem repetir també aquí en
seu parlamentària.

I crec que no em deix res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Gràcies, president. Desde mi Grupo Parlamentario
Ciudadanos nos sumamos a este llamamiento por la
responsabilidad individual y colectiva para controlar esta
pandemia, por supuesto. Y vaya por delante que desde mi
grupo parlamentario no hemos querido contribuir en este tema

para que al final pues tuviera unos efectos nefastos en la
imagen de Baleares como destino seguro, para no dañar la
temporada turística y no poner en jaque la recuperación
económica. No queremos hacer del oportunismo política una
bandera, usted lo sabe, consellera, para sacar rédito electoral ni
hacer populismo, porque no beneficia absolutamente a nadie.

Hablar de detención ilegal, secuestro de jóvenes o de
liberación de estos jóvenes, como ha hecho algún partido de la
oposición, nos parece absolutamente irresponsable, oportunista
y que no todo vale en política cuando se está en la oposición.
Y además poco cercano a lo que los mallorquines opinan, yo he
pisado mucho la calle estas semanas, los comercios de nuestras
islas, y desde luego la burbuja del Parlamento, de las redes
sociales, no refleja en absoluto muchísimas veces el sentir y la
opinión de la gente de estas islas que es a quien
verdaderamente representamos. Se lo aseguro a todos los
señores diputados. 

Lo único que se me ha transmitido por parte de familias,
comerciantes, autónomos, hoteleros, trabajadores de estas islas
durante estos días fue controlar la salud pública, controlar a
estos jóvenes y que no pongan en riesgo la temporada turística,
después de los grandes esfuerzos que hemos hecho los
ciudadanos de Baleares.

Si bien es cierto que desde mi partido, desde Ciudadanos,
consideramos que esta comparecencia de hoy, consellera, era
más que necesaria, vista la alarma mediática generada, que no
estamos de acuerdo con esa alarma mediática. El Govern debe
dar siempre las explicaciones oportunas y rendir cuentas en
sede parlamentaria, y en este caso por medidas restrictivas,
máxime cuando judicialmente se pone en entredicho la
legalidad de las mismas. 

Y creemos y seguimos creyendo que la presidenta, la Sra.
Armengol, debe comparecer voluntariamente en esta cámara,
no para este caso concreto, pero sí para explicar la situación
actual de aumento de casos y dar un mensaje de tranquilidad
que es necesario para garantizar la recuperación económica de
nuestras islas, además de la salud pública.

Pero hoy la comparecencia se circunscribe a un hecho muy
concreto, no hablamos de la gestión del megabrote ni de
responsabilidades al Departamento de Salud, estas
responsabilidades que ya reclamó mi grupo parlamentario en la
comparecencia en la que..., bueno, pues, vino la consellera de
Salud la semana pasada, y sí pedimos responsabilidades en
cuanto al hecho de autorizar fiestas que evidentemente se ha
demostrado que no se deberían haber autorizado, máxime
cuando se había restringido el ocio nocturno, cerrado
completamente, y aún el 15 de junio no se habían realizado los
planes piloto, estrella, del Govern, una cadena de errores,
omisiones, despropósitos y de mala gestión de las diferentes
administraciones que estamos pagando muy caro consellera,
¿no le parece?

Estamos hoy aquí para hablar de la resolución de la
directora general de Salud, del 27 de junio, y del auto que
tumba parte de esta resolución. El Juzgado de lo Contencioso
número 3 de Palma, como ya se ha comentado aquí, lo que hace
es mantener el confinamiento únicamente para los jóvenes de
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viaje, que ahora usted dice que no son de viaje de estudios,
pero es que la propia resolución de la directora general de
Salud, de 27 de junio, la cuestionada resolución, sólo habla de
viajes de estudios. Pues, como decía, lo que pone en entredicho
y no confirma, no ratifica, es la medida del Govern en cuanto
a los que no han dado positivo, y por dos motivos: al no
haberse acreditado, por parte de la administración, que se trata
de contactos estrechos con los jóvenes positivos, lo que no se
constató por parte de su Govern, y sobre todo quiero dejar muy
claro que estamos a la espera de una resolución del recurso, en
esto máximo respeto a la resolución judicial y a lo que resuelva
el TSJ de las Islas Baleares, por supuesto.

Tampoco pudo constatarse la proporcionalidad, como ya se
ha hablado aquí, de la medida adoptada por el Govern, al
limitar un derecho fundamental. Lo mismo que ocurrió con el
toque de queda.

Por tanto, las alegaciones del Govern de idoneidad y de
proporcionalidad de las medidas que implican privación o
restricción de la libertad, la jueza, la juez interpreta que no
están justificadas, aunque como digo, debemos esperar a esta
resolución del TSJ.

Y veamos, la resolución, que para mi es el objeto de debate
hoy, la resolución de la directora general del 27 de junio, habla
de un informe del comité de expertos, esos informes que
llevamos reclamando desde mi grupo parlamentario desde el
principio, para que justifiquen y den más transparencia a todas
las decisiones y a todos los acuerdos del Consell de Govern,
como hacen en Castilla-La Mancha y en otras... -perdón-, en
Castilla y León y en otras comunidades autónomas, que se
publican estos informes de los expertos para justificar las
decisiones políticas. ¿Podríamos ver este informe, el informe
al que hace referencia la directora general de Salud, la Sra.
Font, cuando resuelve y ordena el confinamiento forzoso en
régimen de aislamiento y bajo custodia policial en el hotel de
Palma Bellver? Querríamos saber si podemos tener acceso a
este informe. 

Firma esta resolución la consellera y el fundamento que da
en esta resolución, y aquí vienen todos los problemas, es
porque dice “por potencial diagnóstico de infección por SARS-
CoV-2, debido a su condición de contacto estrecho de casos
positivos”, y anexa una relación de nombres, “por potencial
diagnóstico de infección”. Y aquí es lo que la juez determina
que no hay, aunque luego sea aportada la documentación por
parte del Govern, pero francamente ha sido completamente
insuficiente para sustentar y fundamentar esta resolución de la
consellera.

¿De verdad cree el Govern que se pueden legalmente
restringir los derechos? Yo no estoy aquí cuestionando si se
debe o no, porque ya le he dicho al principio de mi
intervención, dejemos de lado la salud pública, ¿es legal con el
marco jurídico que tenemos? Es cierto, como recuerda el auto,
el propio auto de la juez del 30 de junio, que la legislación
sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación,
pero siempre que se den las condiciones por ellas previstas. Esa
es la clave consellera, así lo dice la Ley Orgánica de medidas
especiales en materia de salud pública, la Ley general de
sanidad, que son los fundamentos de esta resolución famosa de

la directora general, que ha sido tumbada la mitad. Mi pregunta
es consellera, ¿se va a asumir alguna responsabilidad si el
recurso que ha interpuesto el Govern al TSJ no prospera?
Aunque de su intervención extraigo que no, porque no han
hecho autocrítica y nos dicen que lo volverían hacer. 

Y las declaraciones ya del vicepresidente Yllanes aún peor,
taxativamente y literalmente dice que “desde el Govern
discrepamos estrictamente de la resolución judicial y creemos
que la decisión de la directora general de Salud era la respuesta
idónea ante el problema en que nos encontrábamos”.

Y le digo que desde Ciudadanos entendemos que el
confinamiento y el aislamiento, también el aislamiento
preventivo de 10 días, es clave y básico para controlar y
contener la pandemia y no aumentar los contagios. No creo que
nadie se atreva a negar esta evidencia y que es una de las
medidas establecidas para controlar y prevenir el aumento de
contagios; que, además, yo, por experiencia propia, puedo
asegurar que en dos ocasiones mis contactos estrechos han
dado negativo en una primera prueba y a los dos días han dado
positivo. Yo creo que en estos momentos que nos encontramos,
negar esta evidencia es un peligro público.

Y entendemos también que la tasa de positividad del grupo
ha sido elevadísima, como ha dicho, consellera, pero aquí no se
trata de cuestionar tampoco la responsabilidad individual y este
aislamiento preventivo, no estamos cuestionando por parte de
mi grupo parlamentario que esta sea la medida necesaria. Pero,
consellera, no se puede dar la espalda al marco jurídico, como
se refleja en el auto, y esto es lo que les recuerdan en este auto,
también, como he dicho, a la espera de la resolución del TSJ,
que no se nos olvide. 

Y no voy a entrar a valorar tampoco aquí, porque no nos
corresponde en absoluto, la actitud y la falta de responsabilidad
de algunos jóvenes, no de todos, por supuesto, y también la
responsabilidad de algunas familias, ni voy a entrar a valorar
las conductas incívicas de una minoría de jóvenes porque no es
el objeto hoy, o creo que deba ser de los grupos parlamentarios.

Y volvemos a entrar en lo mismo que ya advertimos desde
Ciudadanos al levantarse el estado de alarma, que yo creo que
de ahí deriva todo, el Gobierno central estaba, ya lo dijimos,
dejando en manos de las comunidades autónomas toda la
responsabilidad, todas las competencias en cuestión de control
de la pandemia y sin herramientas jurídicas para restringir
derechos fundamentales, con el objetivo de controlar esta
pandemia. Las comunidades autónomas están completamente
desamparadas por parte del Gobierno central.

Y lo mismo ocurrió con el toque de queda, y ahora vemos
que en Valencia sí se ha validado, ayer, y en Aragón, al mismo
tiempo también ayer, el TSJ de Aragón suspendía las
restricciones a la hostelería, provocando una inseguridad
jurídica enorme y, como bien saben, desde Ciudadanos nos
oponemos a la inseguridad jurídica, a la arbitrariedad y a las
restricciones de derechos y libertades, siempre que sean sin
garantías jurídicas.

Estamos ante una pandemia, pero ante 17 interpretaciones
diferentes, 17 sistemas de prevención diferentes y venimos
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reclamando criterios homogéneos, bajo un paraguas común
para evitar esa inseguridad jurídica y estas ilimitaciones
arbitrarias, que luego pues desembocan en esto que estamos
hablando hoy. Y además luego ya un paraguas jurídico
verdadero, no lo que pretende hacer el Gobierno central, con la
Ley de seguridad ciudadana, que es un disparate jurídico y
democrático, tal como se plantea este anteproyecto, aprobado
esta semana, que no define ni los supuestos, ni la duración y
elimina todos los recursos de urgencia posibles.

Aunque siempre desde Ciudadanos hemos defendido la
prioridad de la salud pública, debe hacerse desde y con las
herramientas jurídicas legales vigentes y con todas las garantías
jurídicas, de lo contrario se estarían tomando medidas
arbitrarias, desproporcionadas y no respectando los derechos
fundamentales de los ciudadanos. 

Y esto es básicamente lo que le quería comentar en la
primera intervención consellera, y ya se han comentado muchas
de las dudas y preguntas que teníamos que hacerle.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Ha hecho uso de 12 minutos,
32 segundos. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp.
Compartesc amb vostè i crec que ho he manifestat
vehementment de vegades també, que la responsabilitat
individual de cada un de nosaltres és fonamental, crec que he
fet una gran defensa d’aquesta responsabilitat i vostè
començava la seva intervenció d’aquesta manera, sense la
responsabilitat individual de cada un de nosaltres seria
impossible poder controlar aquesta pandèmia, perquè no podem
pensar que qualsevol tipus d’actuació la podrem controlar amb
policies, amb inspectors, etc. Primer, no tenim un policia per
anar rere de cada un de nosaltres i, segon, si pensàssim que
havíem de fer això ens trobaríem davant d’un estat policial, i
tampoc no és el que volem o almanco des del Govern, des de
la meva formació política, etc.

Som adults i tots hem de conèixer les normes que hem
d’aplicar i les hem d’aplicar, però moltes vegades ja ni normes,
n’hi ha prou a aplicar el sentit comú, perquè en aplicar el sentit
comú que et diu que si no te’n havies d’anar de viatge
d’estudis, perquè no t’ho organitza el teu institut, no te’n
vagis!; en aplicar el sentit comú, què et diu que si un any no vas
a Ciutadella, doncs no passa res! Aquest sentit comú doncs de
vegades l’hem d’aplicar, no necessitam haver d’aplicar normes,
sinó que hem d’aplicar aquest sentit comú, que no és res més,
el seny, i hem d’aplicar aquest seny.

Vull agrair també l’oposició responsable, les aportacions
responsables que ens fan perquè crec que són bàsiques, ho he
dit abans, és a dir, ens hem equivocat, ens equivocam i ens
equivocarem i tots hem d’aprendre d’això i necessitam una
oposició que ens ajudi també a aprendre d’això, però que sigui

una oposició responsable i que sigui una oposició que intenti
aportar que entre tots puguem sortir d’aquesta crisi. Som
davant de la pitjor crisi sanitària que hem viscut mai, jo no sé
quan n’acabarem sortint, però no crec que en visquem d’altra
a la nostra vida, i aquesta crisi ha comportat una crisi social
brutal, per tant, una crisi econòmica brutal també, de la qual
entre tots hem d’intentar sortir i agraesc les aportacions del seu
grup en aquest sentit.

Hem intentat prendre des del Govern les mesures adequades
a cada moment, hem intentar adaptar-nos a la situació
epidemiològica que es produïa d’acord amb el marc legal que
teníem, mentre teníem un estat d’alarma que ens emparava a fer
una sèrie de coses, anàvem fent. Una vegada que va decaure
l’estat d’alarma, dia 9 de maig, vàrem plantejar una sèrie
d’actuacions per acompanyar la desescalada a aquestes illes i
sobretot per acompanyar la vacunació de les franges d’edat que
podien tenir molta més afecció de la malaltia. I vàrem demanar
al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en distintes
ocasions mesures que eren restrictives de drets fonamentals,
com era el toc de queda o com era també la limitació de grups;
així es va emparar fins que al final el Tribunal Suprem va
decidir que no eren proporcionades, d’acord amb la situació
epidemiològica d’aquell moment a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, però sí va decidir quant a la idoneïtat i a
l’adequació de les mesures: sí que eren mesures que es podien
prendre sense estar emparats per un decret d’estat d’alarma i sí
eren mesures que es podien prendre per controlar l’evolució de
la pandèmia i l’evolució sanitària. Ara, el que ens deia, el que
ens venia a dir era: teniu una situació epidemiològica massa
bona per demanar el toc de queda, bàsicament, és a dir,
resumit, resumit era això, era la proporcionalitat d’acord amb
la situació sanitària de la comunitat autònoma.

Per tant, hem intentat adaptar les mesures que pren el
Govern a cada moment a la situació que ens trobam. I el mateix
dia 28 de juny el Consell de Govern va aprovar la mesura de la
prohibició d’allotjament de grups de més de 20 persones si no
venien acompanyades d’una pauta completa de vacunació o
d’una PCR, perquè tots aquests joves que havien entrat havien
entrat amb proves d’antígens, i aquí es va decidir demanar
prova PCR, que és molt més segura que els antígens, com tots
coneixem, quant a la fiabilitat de la positivitat, o la pauta
completa de vacunació. I d’aquesta manera s’aplica ara als
allotjaments de les Illes Balears si vénen grups de més de 20
persones, a no ser que siguin esportius, amb les excepcions que
es varen fer.

Vàrem demanar reforços per part dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat, i així es va manifestar i es va donar per
part de la Delegació del Govern: un reforç estival de més de
300 efectius, entre Guàrdia Civil i Policia Nacional, que, a més,
hi havia una part d’aquests 300 efectius de Guàrdia Civil que,
després de l’Eurocopa a Magaluf, per mor dels anglesos,
s’havien de retirar i que l’Estat ha decidit no retirar i que
mantenen aquí, no sé si manté les mateixes persones o no, però
sí que manté tot l’operatiu de les 300 persones. Per tant, amb
un operatiu superior al que havíem tengut estius anteriors on
rebíem 12 milions de visitants. I la previsió d’aquest estiu no és
rebre aquests 12 milions de visitants. 
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Vàrem demanar també al Govern central que demanàs als
anglesos que havien d’entrar a Espanya i, per tant, que havien
d’entrar a Balears, que se’ls demanàs prova PCR o vacunació
completa. També el Govern de l’Estat va acceptar aquesta
demanda del Govern de les Illes Balears i els anglesos entren
ara amb aquests requisits. 

Vàrem aprovar l’acord de mesures de desescalada que es
feien per precaució, dia 28 de juny es varen prorrogar aquelles
mesures, però divendres passat, el Consell de Govern, també va
decidir prorrogar aquelles mesures i únicament incloure una
mesura més, que és la prohibició d’alcohol als establiments que
no siguin restaurants, bars, etc., a partir de les deu del vespre,
sobretot per intentar frenar els botellots i molts de botellots que
són com a sobrevinguts, després de sortir de sopar, comprar un
parell de botelles i acabar a la platja, per intentar frenar aquests
botellots.

I com he dit abans, hem estat la primera comunitat
autònoma que va obrir la vacunació als joves de 16 anys, amb
un resposta exemplar per part d’aquests joves. 

Per tant, crec que les actuacions del Govern han estat les
actuacions adequades adaptades al moment i a la situació i als
requeriments que cada situació ens feia.

Vostè tornava plantejar l’autorització de festes. No s’han
autoritzat festes, és a dir, s’han autoritzat, i no autoritzat, sinó
que es fan a establiments que ja tenen un permís, una activitat,
una llicència d’activitat permanent per realitzar aquest tipus
d’esdeveniments, com pot ser l’Auditòrium o com pot ser el
Teatre Principal, com és el recinte de Son Fusteret i com és la
plaça de toros, que tenen una llicència d’activitat permanent per
realitzar activitats, per realitzar concerts. No hi havia cap
autorització per realitzar un concert, hi havia una autorització
per realitzar una activitat amb el màxim d’aforament que es
permetia en aquell moment, que crec que eren... a la plaça de
toros en aquell moment es permetia un màxim d’aforament de
2.000 persones, se li va dir expressament que havia de complir
totes les mesures sanitàries relacionades amb el control de la
pandèmia i els joves havien d’estar a taules, asseguts a les
taules, no es podien aixecar a comprar a les barres, sinó que els
havien de servir a la taula.

És a dir, dia 15, a aquella festa que es va sortir una mica de
mare, una mica no, es va sortir prou de mare, ho he dit jo...

(Rialles de la intervinent)

... es va sortir molt de mare; aquella festa o aquella activitat
s’havia de realitzar com es va realitzar la de dia 20, perquè la
de dia 20, que tenia exactament els mateixos permisos que la de
dia 15 es va fer sense cap tipus de problemes, no es va
autoritzar una festa, es va autoritzar com a l’Auditòrium s’han
pogut fer concerts, o a Son Fusteret s’han pogut fer concerts,
com a la plaça de toros s’han pogut fer altres concerts que no
va ser aquell de dia 15 i que va suposar..., i que és un dels
aspectes, és un dels disseminadors o que el CCAES considera
disseminador d’aquest brot.

Quant a la resolució de la directora general de Salut i a la
interlocutòria de la jutge, és a dir, les distintes apreciacions que

vostè em feia, crec que ja ho he aclarit a les meves
intervencions anteriors, es consideren aquests joves com a
contacte estret perquè han participat de distintes activitats que
eren de risc i havien participat de botellots, havien participat de
festes a vaixells, havien participat de discoteques il·legals al
soterrani d’un dels hotels, havien participat d’aquests concerts,
un a Son Fusteret, un altre a la plaça de toros, i dins aquest grup
hi havia qualque positiu. Si dins el grup no hi havia cap positiu,
no s’actuava en relació amb aquell grup; s’actuava en relació
amb aquells grups que havien participat d’aquestes activitats de
risc i que tenien qualque positiu en el grup, perquè no sabien en
quin moment havien interactuat entre ells, ni quin temps, ni de
quina manera. I això és el que decideix el CCAES i la ponència
del Ministeri de Sanitat, que és el mateix òrgan que en el seu
moment i a l’inici de la pandèmia va decidir i va aprovar
l’Estratègia de lluita, prevenció de la COVID. 

I el que fa la Conselleria de Salut, la directora general de
Salut Pública, és aplicar el que des del CCAES es demana que
s’apliqui i és que es considerin contactes estrets aquestes
persones. Com es va considerar contacte estret tot el passatge
del vol a Santiago, que es va considerar contacte estret tot el
passatge del vol a Santiago. Diferència entre aquells i el vol a
Santiago i els de l’hotel? Que uns varen voler acomplir de
manera voluntària i els altres no, aquesta és la diferència
bàsica, però el concepte de contacte estret és exactament el
mateix, s’aplica de la mateixa manera.

Per tant, pensam que en aquest cas la resolució de la
directora general de Salut era adequada a les necessitats
sanitàries i epidemiològiques i a les propostes que es fan des
dels informes, sobretot l’informe del CCAES que s’envia des
del Centre d’Alertes estatal, en aquell moment, que és qui té
tota la informació de totes les comunitats autònomes, i des de
la ponència.

Li deia abans a la resposta que he fet al Sr. Lafuente, haver
de dir directament el contacte directe entre A i B és una prova
diabòlica, perquè és impossible que el Govern pugui provar que
A i B varen estar junts 15 minuts en 24 hores, és impossible.
Per això la ponència del CCAES, del Ministeri de Salut, el que
ens diu és: considerau tot el grup contacte estret, precisament
perquè veu que és impossible. De la mateixa manera que fa que
tot el passatge sigui considerat contacte estret, perquè és
impossible que puguis fer un ordinari entre una persona i
l’altra, precisament pel tipus d’activitat que han dut entre ells.
I així es fa des de la Direcció General de Salut.

I després vostè em demanava: es poden restringir drets? Jo
li explicava al començament de la meva intervenció, ara el
Tribunal Suprem va dir que sí, que, d’acord amb el nostre marc
normatiu, tant estatal com autonòmic, es poden restringir drets
sense haver d’estar emparats per un decret d’estat d’alarma, i
es poden restringir drets sempre que es faci un judici de
proporcionalitat, de necessitat i d’idoneïtat. Si s’acompleixen
aquests requisits sí es poden restringir, que és el que deia jo
abans: és el dret a la salut col·lectiva pública de tota una
societat, enfrontat al dret a la lliure circulació, limitat durant
deu dies d’una persona individual. És confrontar drets i en el
moment en què confrontes dos drets fonamentals, és saber quin
és el dret fonamental que preval per sobre de l’altre.
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En aquest cas, fent el judici de proporcionalitat, de
necessitat i d’idoneïtat, entenem que la resolució de la directora
general de Salut és correcta, perquè fa aquest judici. Jo ja ho he
dit un parell de vegades, les mesures són les proporcionals, les
mesures són les necessàries d’acord amb el macrobrot que
tenim en aquell moment i la disseminació per una gran quantitat
de comunitats autònomes d’Espanya. I les mesures són idònies,
és la quarantena, és l’aïllament i és la prova diagnòstica, que
són les mesures que s’apliquen.

I, a més, el Govern de les Illes Balears ho fa i ofereix a
aquestes persones fer aquesta quarantena i aquest aïllament a
un hotel, a un hotel pont, que en tenim a Eivissa i en tenim a
Palma, com s’ofereix des de l’inici de la pandèmia a tots,
balears o no, els que ho necessiten i s’ofereix a qualsevol
persona d’aquesta terra si a ca seva no pot complir les
condicions adequades de la quarantena que es demana, i
s’ofereix que pugui fer la quarantena a l’hotel, i s’ofereix als
turistes que són positius i que han de complir la quarantena
abans de tornar al seu destí. I també es va oferir a aquests
joves, perquè acomplissin la quarantena, perquè els acabava
l’habitació que tenien allà on s’havien d’allotjar als hotels que
havien contractat, i se’ls ofereix poder fer la quarantena a
aquest hotel de manera segura.

Quina era la solució? La meva pregunta és: si aquests
al·lots, que s’havia decidit per part de les autoritats sanitàries
estatals i de manera coordinada amb totes les comunitats
autònomes dins la ponència, que eren contactes estrets i que els
havíem de considerar contactes estrets, que els havíem de
cribrar i que havien de fer una quarantena i un aïllament, si no
els oferíem anar a aquest hotel, no eren a ca seva, perquè eren
a una comunitat autònoma distinta, i no podien continuar a
l’hotel, què fèiem amb ells? Els deixàvem que sortissin al
carrer? Que agafassin un avió, que agafassin un bus, que
agafassin un vaixell, què fèiem?

Jo vull recordar també que hi va haver un grup a l’Hotel
Bellevue a Alcúdia, de 20 persones, on un d’aquest grup era
positiu, es va aplicar exactament la mateixa actuació que als
grups dels hotels de S’Arenal de Llucmajor; aquest grup, de
manera voluntària, es va sotmetre a les PCR i de manera
voluntària es va sotmetre a l’aïllament a l’Hotel BelleVue, a
l’hotel que tenien contractat, mentre varen tenir l’hotel
contractat. Després n’hi va haver uns quants que varen passar
a l’Hotel Bellver de Palma, a l’hotel pont, però aquests, de
manera voluntària; la diferència dels joves dels hotels de
S’Arenal amb aquests joves de l’hotel d’Alcúdia va ser aquesta,
que, de manera voluntària, varen acceptar les conseqüències de
ser positiu o ser contacte estret, i va ser que es varen aïllar a
l’habitació que tenien contractada, i es varen aïllar i varen fer
l’aïllament i la quarantena corresponent a l’Hotel BelleVue,
aquesta és la diferència.

Per tant, torn repetir, el judici de proporcionalitat és
adequat? Crec que sí, jo crec que no per repetir-ho més vegades
canviaré d’opinió, o serà una opinió distinta.

I li reconec una cosa, i crec que ja ho hem dit en distintes
ocasions, primer que no hi ha hagut arbitrarietat en la resolució.
Jo no sé si l’he entesa bé i vostè plantejava si la resolució era
arbitrària, neg per complet l’arbitrarietat de la resolució de la

directora general de Salut, però també li reconec que crec que
és necessària una regulació a nivell estatal perquè totes les
comunitats autònomes, de manera coordinada, puguin
respondre de la mateixa manera i no hi hagi diferències entre
els distints territoris a situacions iguals, que són les que ens
trobam. Crec que sí que és necessària aquesta regulació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat té
un temps de quinze minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, em sum al
capítol d’agraïments per aquesta compareixença, que vostè
mateixa va sol·licitar a petició pròpia, que crec que era
oportuna i necessària, precisament..., és a dir, no només
evidentment pel xou mediàtic que això ha suposat a nivell de
mitjans de comunicació, sinó per l’impacte que ha tengut a
nivell de societat, especialment mallorquina, o del conjunt de
les Illes Balears.

I molt especialment dins un context, vostè ho explicava
abans, és a dir que quan es produeix teníem unes xifres
sanitàries que eren molt bones, però que no eren fruit ni de
l’arbitrarietat, ni de la casuística, és a dir que, com a conjunt de
societat, ens havia costat molts d’esforços poder aconseguir.
Esforços fins i tot a partir de decisions que s’han pres a nivell
polític, que no han estat gens bons de prendre, evidentment,
perquè limitar la llibertat de les persones evidentment no són
decisions bones de prendre, però, precisament, per conjugar
aquest binomi de què parlava vostè mateixa abans, entre
economia i salut, era del tot necessari arribar a les portes d’una
temporada turística amb unes xifres que evidentment
permetessin una airada esperança evidentment per a un sector
molt important de la nostra societat. I vull recordar que hi havia
gent que feia més d’un any que no feia feina i que, per tant,
varen veure aquest inici d’aquesta temporada amb moltíssima
d’esperança, precisament perquè ho havien de menester.

Per tant, això ve a un moment on precisament això
començava a partir, començava a activar-se i que evidentment
això gestiona o provoca moltes qüestions, moltes incerteses i
moltes pors respecte d’una temporada turística en la qual
teníem moltes esperances posades i que, per tant, veiem el
perill que això es pugui truncar, aquestes esperances. I un es
demana, bé, i per què? És a dir, això realment és el tipus de
turisme que esperàvem? Evidentment, això no és una qüestió
que haguem de discutir avui i que evidentment això serà una
part d’aquest debat. 

És veritat que hem parlat cinquanta mil vegades de la
necessitat de diversificar el model econòmic, de repensar,
d’apostar per un turisme de qualitat, però en això, evidentment,
sempre parlam d’objectius a curt, vull dir, a mig i a llarg
termini, a curt termini tenim el que tenim, però, evidentment,
també és una qüestió que ha afegit al banyat i que molta gent,
evidentment, s’ho ha qüestionat si realment això és el turisme
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que volem o realment hem d’apostar per un turisme diríem de
qualitat.

Respecte després de la justícia, jo, francament, darrerament
no deixen de sorprendre’m moltes qüestions, vostè parlava molt
del sentit comú, el sentit comú que sempre he sentit dir que és
el menys comú de tots els sentits, i crec que amb aquest
interlocutòria així s’ha demostrat, perquè, evidentment, una
cosa és posar en risc la seguretat i la salut de les persones, jo
me’n guardaria com de caure de prendre determinades
qüestions que, a més, s’han pres evidentment per decisions
polítiques, però confirmades per decisions que són totalment
tècniques per gent que en sap d’aquestes qüestions. 

I això fa pensar també que en el moment que s’acaba l’estat
d’alarma el nostre grup polític va ser un tant crític amb el
Govern estatal, amb el Govern de l’Estat espanyol, quant que
semblava que deixava les comunitats autònomes un poc a
l’arbitri que gestionassin així com considerassin, fins i tot
diferents comunitats autònomes varen demanar eines a nivell
jurídic per poder aplicar determinades qüestions. Bé, i la
resposta de l’Estat va ser que les comunitats autònomes ja tenen
instruments jurídics suficients per poder prendre determinades
decisions, quan tal vegada per ventura haurem vist que no i
que, per tant, serà necessari reformular aquesta qüestió i de cara
a possibles situacions que es puguin produir en un futur poder
garantir que hi hagi aquestes eines jurídiques, com vostè
mateixa s’hi referia ara fa una estona.

I respecte d’aquest xou mediàtic, és veritat que per ventura
hi haurà tendència a estigmatitzar la gent jove, que crec que
nosaltres, des de les institucions, especialment des del
Parlament, a això no hi hem de jugar. Fins i tot amb
determinats sectors, és a dir, els joves precisament són joves,
i crec que tots ho hem estat i crec que si hi ha un element que
els defineix precisament és la inconsciència, i jo, escolta, crec
que no n’hi ha cap d’aquests que per ventura no hagi fet res que
jo no hagués fet quant tenia 16 o 17 anys. Per tant, en certa
manera els entenc, tot i que evidentment hem de fer un esforç
continuat d’apel·lar a la responsabilitat, això està claríssim, tot
i que entenc les circumstàncies. Ara, el que no entendré mai,
per molt que m’ho expliquin, és el paper que han fet, o el
paperot, millor dit, de determinats pares, i especialment,
públicament, jo francament, és a dir, jo no tenc al·lots i per
ventura els referents que tenc són els dels meus pares, el de
mon pare, però jo..., bé, és igual, si mon pare m’hagués..., bé,
és igual...

(Remor de veus)

..., si, no, no, per molt que m’ho expliquin no, no ho entendré,
no ho entendré, i em sap com a greu, no?, perquè dic: bé, i què
estam..., quines generacions de gent estam formant? Aquests
seran els que ens han de guardar quan serem vells? No ho sé.
Sí!, per tant, crec que en determinades qüestions de la
pandèmia crec que haurem après moltes coses, tenir espais de
reflexió per a totes aquestes qüestions és important, perquè si
no hi passarem per sobre d’una manera molt banal i haurem
perdut una gran oportunitat de fer un procés de reflexió, que, a
més, inclogui moltes qüestions.

Hem parlat de sanitat i hem parlat d’economia, però de
manera molt evident hem de començar a parlar de moltes altres
qüestions; jo era el primer que quan parlàvem, quan va sortir
tot el tema de la pandèmia, que es parlava en termes de la
pandèmia com si fos una guerra i dels ciutadans com si fossin
militars, que jo mateix vaig sortir i vaig dir: escoltin, no, això
no és una guerra, això és una pandèmia i nosaltres no som
militars, nosaltres som ciutadans i ciutadanes. I em referia en
aquest sentit que calia responsabilitat evidentment individual,
però també responsabilitat col·lectiva, que hem vist que moltes
vegades ha brillat per la seva absència, i que això, com a
conjunt de societat, també ens ha de dur a aquest procés de
reflexió.

Res més per ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ha fet ús de 7 minuts i 27
segons. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Ensenyat. Crec que...,
jo ho deia i torn al que deia vostè a la seva intervenció, és cert
que hem de veure el context al quals ens movíem i ens movíem
que la setmana de Sant Joan, malgrat que ens vàrem reunir amb
els ajuntaments dins la FELIB per intentar que per Sant Joan no
hi hagués festes, malgrat que Ciutadella per exemple no tenia
cap acte, però cap, és a dir, no tenia ni una presentació de llibre
crec, cap acte, dia 23 i 24 hi va haver una gran quantitat de gent
que va anar a Ciutadella aquest dia doncs a passar-s’ho bé, i jo
entenc que la gent, en el moment que tenim una situació
sanitària com teníem en aquell moment, que era bona, jo entenc
que la gent s’ho vulgui passar bé. És que jo, vostè deia, els
joves, i tots hem estat joves i no tan joves; és a dir, jo entenc
que tots tenim ganes de socialitzar, de sortir, de passar-nos-ho
bé perquè duim un any i mig quasi de molt de patiment, de
moltes restriccions, ens hem de contextualitzar, però
contextualitzar-nos en aquell moment no vol dir que no haguem
de ser responsables.

I torn apel·lar una altra vegada, i no em cansaré de fer-ho,
torn apel·lar una altra vegada a la responsabilitat individual de
tots i cada un de nosaltres. Jo tenc unes ganes boges d’anar-
me’n de festa, no me n’hi he anat, i en tenc ganes, com el qui
més, crec que com tots els qui som aquí, per ventura qualcú no,
però crec que sí, no?, crec que tots tenim ganes de tornar a una
vida molt normalitzada, molt com la que fèiem, però intent
aplicar la responsabilitat als meus actes, i ho faig de manera
individual perquè fent-ho de manera individual aconseguiré que
col·lectivament la cosa funcioni. 

I deman aquesta responsabilitat a tothom, i deman a aquests
joves que..., jo els comprenc, és que els comprenc
perfectament, tenc un fill de 18 anys, els comprenc
perfectament, duen un any i mig tancats a les seves habitacions,
anant a escola un dia sí un dia no, duen un any i mig d’una
situació molt complexa i ara veien que la cosa començava a
anar bé i són joves, són joves i surten i s’ho passen bé, però
hem de continuar apel·lant a la responsabilitat de tothom;
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perquè el que deia abans, no tenim un policia per anar rere de
cadascú de nosaltres, no seríem un estat de dret si tenguéssim
un policia per anar rere de cadascú de nosaltres. Per tant, tots
sabem què hem de fer i tots hem de complir el que sabem que
hem de fer. 

I dins aquesta dinàmica, el que vostè deia, n’hi ha alguns
que estan una mica més instal·lats a cuanto peor, mejor i que
la cosa s’embruti i vagi malament i a veure si jo puc pescar,
allò de a río revuelto, ganancia de pescadores, no? Idò hi ha
un parell de pescadors que han sortit amb la canya a veure què
poden pescar. I pescar amb aquestes condicions, doncs què vol
que li digui?, no crec que sigui el més adequat per a aquesta
societat que, com vostè deia, ha patit molt, que du 16 mesos de
restriccions, de patiment, amb un objectiu: primer, salvar vides,
i crec que ho hem demostrat, som la comunitat autònoma que
manco increment de mortalitat va tenir l’any passat, i això és
gràcies a la feina col·lectiva i a la responsabilitat individual de
tots i cada un de nosaltres. Ho vàrem fer per això, però també
ho vàrem fer perquè vivim del turisme i perquè necessitàvem
una temporada turística el més normalitzada possible.

I en aquestes ens trobam en aquest moment, intentar que
aquesta temporada sigui el més normalitzada possible, i no ho
serà normalitzada, però intentam que sigui el més normalitzada
possible i que els nostres treballadors facin feina el major
temps possible, perquè, per molt que tenguin ERTO, per molt
que tenguin una bona resposta a nivell social, la gent vol fer
feina; és igual si tens un ERTO o... el que vols és fer feina, i
això és el que nosaltres ens hem marcat com a govern, i esper
que puguem aconseguir de la millor manera possible, però crec
que anam per bon camí en aquest sentit.

I la justícia jo crec que el que ha fet, o el que jo havia vist
o el que he vist sempre és que, a nivell tècnic, la justícia el que
fa és assessorar-se de tècnics; és a dir, tu, si fas una reclamació
per danys a un habitatge, demanes un peritatge d’un arquitecte,
perquè el jutge no és arquitecte. Bé, idò quan parlam de sanitat
i quan parlam d’epidèmia, doncs necessitam informes
d’epidemiòlegs i d’experts en salut. Aquesta és la meva opinió
i crec que això és el que la comunitat autònoma va traslladar a
la jutge, tant a la primera demanda de ratificació, com després
amb la compleció, amb la documentació que va demanar la
jutge, que vàrem trametre tot allò que ens va demanar la jutge
que li remetéssim, i més informació encara, li vàrem trametre
absolutament tot el que ens va demanar i més informació. 

Ara, la jutge demanava una prova impossible de realitzar,
que ni la podrà fer aquest Govern mai, ni la podrà fer cap altre,
i és que diguéssim que Pepito amb Menganito, aquí cada oveja
con su pareja, pues las parejas eran muchas, perquè es varen
mesclar prou aquestes parelles, idò varen fer... hi va haver
molta mescla, i tu no podies posar la parella de cadascú, perquè
era impossible. I per això la ponència del CCAES va decidir
que el grup sencer s’havia de considerar contacte estret, la
ponència del CCAES, que no està integrada ni per enginyers,
ni per arquitectes, està integrada per metges i per epidemiòlegs,
experts en epidemiologia, que són els que en aquests ens han de
dir com hem d’actuar. Si ens cau una casa, que ens digui un
arquitecte com actuar, si tenim una pandèmia, que ens ho digui
un metge, aquesta és la meva opinió, però, vaja, supòs que hi
ha gent que opina distint de jo i totes les opinions són

respectables, maldament no siguin compartides, però
respectables.

I quant al xou mediàtic, crec que el gran problema d’aquest
xou que es va muntar va ser l’estigmatització d’un grup, d’un
grup d’edat concret i de tots els joves. I a mi em fa ràbia, anava
a dir em fa pena, però no em fa pena, em fa ràbia que
s’estigmatitzi un grup de joves, tot el grup de joves d’aquesta
comunitat autònoma, d’Espanya, de les distintes comunitats
autònomes, per les males actituds de quatre, quatre, quatre
comptats amb el dit de la mà; per les males actituds i
l’incivisme d’uns quants, que s’hagi de sotmetre a un judici a
tota una generació, que no s’ho mereix, perquè s’ha comportat
de manera crec que perquè ens llevem tots el capell, de la
manera com s’han comportat tots els nins i tots els joves de
Balears i d’Espanya, perquè hem tengut un curs escolar
fabulós, on pràcticament no hi ha hagut contagis, on no s’ha
deixat d’anar a escola a cap moment, com va passar en el 2020,
o com ha passat a altres països d’Europa que han anat tancant
escoles. Aquí no s’ha tancat cap escola, perquè han actuat de
manera responsable.

Bé idò per uns quants, crec que no hem de jutjar ni
estigmatitzar la resta, perquè la resta han estat responsables i ho
han fet bé. I d’aquells 108 que varen agafar el vaixell, o
d’aquests 180 que la jutge va dir que se’n podien anar, n’hi va
haver 45 que varen dir: no, em qued, em qued a acabar de fer
la quarantena aquí, perquè és la meva responsabilitat individual
fer-la. Varen quedar, varen ser responsables i torn a lloar la
seva actuació.

I després vostè deia: la pandèmia no és una guerra. No ho
sé si és una guerra o no, duim un any i busques en una situació
una mica extraordinària; ara, si fóssim a la guerra, les nostres
armes eren cribratge, aïllament i quarantena, i només tenim
aquestes armes, si ens les lleven no podrem fer aquesta guerra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el
Sr. Rodríguez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, llevamos casi una hora y
veinte, dos horas y veinte, perdón, de comparecencia, y de
momento lo único positivo que este grupo ha sacado de su
intervención es la consideración de que realmente luchar contra
esta pandemia, con 17 medidas diferentes, con 17 marcos
jurídicos diferentes, pues es muy complicado. Ya digo, lo único
bueno, porque nos hace ver que el estado de las autonomías no
funciona, y esa es la única parte positiva que sacamos de su
intervención.

Por otra parte, pues todo lo demás me sorprende e incluso
en algún caso me asusta, porque yo les veo muy cómodos a
ustedes gobernando bajo la pandemia, muy cómodos, porque
gobiernan ustedes con autoritarismo, discrecionalidad,
parcialidad, desproporcionalidad y arbitrariedad, y lo hacen de
manera constante, antes bajo el paraguas del estado de alarma,
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y ahora pues con estos decretos ad hoc que crean ustedes y que
luego les tumba la justicia. Y nos dicen: estamos
completamente en contra del decreto, pero lo acatamos.
¡Gracias!, ¡gracias porque un gobierno acata una sentencia,
debe ser algo plausible o digno de mérito! No les queda a
ustedes otro remedio que acatar la sentencia dentro de un
estado de derecho.

Y no es que ustedes no la compartan, es que ustedes sacaron
a todos sus terminales mediáticos, salieron a por la jueza a
degüello, a degüello hasta el punto que la jueza decana tuvo
que salir a defenderla y a decirles: pongan ustedes un poquito
de seny, esa palabra que tanto les gusta.

Y vayamos un poco a esta cronología de los hechos. La
cronología es muy sencilla, hay una falta de previsión en
asuntos como el famoso concierto de la plaza de toros o el
macrobotellón de Ciutadella, se produce un macrobrote, y
luego se dedican ustedes a tomar medidas desproporcionadas
para hacer ver que hacen algo. ¿Cómo las hacen? Bajo el
amparo de este Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias, que dirige el inefable licenciado Simón, que dice
que todos los viajes de estudios deben ser considerados
contactos estrechos, que es tanto como decir que lo debemos
ser considerados todos los calvos o todos los señores que llevan
bigotes, es el mismo criterio médico y científico. Y bajo ese
amparo se producen los hechos que tuvieron lugar, que es sacar
esos chavales de madrugada del hotel, llevarlos... confinarlos
y, según ustedes y según su propio decreto, -lo digo porque
luego dicen que nosotros usamos palabras gruesas-, “a un
confinamiento forzoso en régimen de aislamiento y bajo
custodia policial”. 

Creo que los términos son bastante gruesos, cuando acto
seguido la jueza les dice: ustedes no pueden actuar de esta
manera, porque no me lo han justificado; pues nosotros
hablamos de que ustedes han llevado a cabo una retención
ilegal, y además lo han hecho con menores, porque algunos
eran mayores de edad, pero otros eran menores de edad. Y no
sólo está de por medio la resolución judicial, está el escrito del
fiscal, que es todavía mucho más duro que el tema de la
resolución judicial.

Y es que ustedes, decía que están cómodos gobernando bajo
la pandemia, porque restringen todo tipo de derechos: reunión,
libre movimiento, manifestación, y lo hacen en aras a lo que
usted nos ha dicho que es un bien superior de nuestro
ordenamiento constitucional, que es el derecho a la vida. Ya me
gustaría a mi que fueran ustedes en el Partido Socialista tan
beligerantes en el derecho a la vida en temas como el aborto o
la eutanasia, pero me temo que no va a ser así; se ve que el
derecho a la vida tiene también matices, según nos conviene.

Luego, prosiguen ustedes haciendo gala de su xenofobia y
su clasismo con este grupo de jóvenes, porque, claro, es que
estos venían de Madrid y de Andalucía, y nos han traído aquí
el virus y nos lo han expandido, y son..., vamos, los
criminalizan ustedes, los criminalizan. Y, además, ponen en
contraposición, y usted misma lo ha hecho aquí, la enorme
responsabilidad que tienen los jóvenes mallorquines, que deben
ser pues la yema del huevo. Y ¿quién está en todos los
botellones del polígono, que no lo encontraría un andaluz, ni un

alemán ni con un GPS? Y ¿quién estaba en los botellones de
Ciutadella? Y ¿quién está este fin de semana en los botellones?
Jóvenes de aquí, porque los jóvenes son jóvenes, y lo que no
podemos hacer es arrojar sobre ellos una responsabilidad aún
mayor que la que ya habían tenido, porque les podemos decir...
claro que ellos saben lo que pasa, pero les está usted exigiendo
a veces una madurez de hombres de 50 años, que no tienen. Y
claro que la juventud a veces es inconsciente, pero ustedes
siempre son grandes defensores de los valores de la juventud,
como si la juventud, además de un hecho biológico fuera una
especie de estado superior, ustedes siempre hablan de la
juventud en términos positivos, pero aquí y en este caso yo le
he oído bastantes críticas a esta juventud.

Y, además, hemos visto, por desgracia, en la prensa,
azuzados por ustedes, por sus declaraciones, pues el poner en
el punto de mira estos jóvenes como si realmente fueran
auténticos delincuentes, y no solo esto, yo he oído a algún
reputado hotelero decir: este turismo de viajes de estudios deja
aquí muy poco dinero y no nos interesa, que no vengan. Claro,
es que ahora vamos a decidir quien puede hacer turismo en
función de sus ingresos económicos, que vengan los ricos, los
jeques árabes o algún millonario nórdico, los demás no nos
interesan, porque aquí solo queremos turismo de ricos y los
demás pues que se vayan a hacer turismo a Albacete o que se
bañen en la piscina del polideportivo de su pueblo, porque es
que alucino con lo que ustedes proponen o con lo que ustedes
a veces hablan.

Y ¿quién ha creado esta imagen negativa de las Baleares a
nivel internacional? Ustedes, matando moscas a cañonazos.
¿Quién ha creado esta alarma? Ustedes, haciendo lo que
hicieron sacando a la gente de noche, metiéndola en
ambulancias y llevándola a un confinamiento que, como bien
ha dicho, se han producido más contagios o ha habido más
positivos, porque muchos padres ya advirtieron que meter en el
hotel, encerrados, a positivos con negativos acabaría
sucediendo lo que sucedió; quiero recordar que todos estos
chavales habían venido previamente con PCR negativas.

Pero el problema, al final, y en resumidas cuentas, porque
es lo que a nosotros realmente nos interesa, es que estas
actitudes o este comportamiento que ha tenido el Gobierno, que
consideramos desproporcionado y arbitrario, como bien dice el
auto, quien tiene que venir a hablar de este tema es la Sra.
Armengol, no se tiene que esconder detrás de ustedes, porque
quien coordina o descoordina este gobierno, quien es
responsable de sus éxitos y de sus fracasos, sobre todo cuando
afecta a diferentes departamentos, es la presidenta, la
presidenta, que no quiere comparecer ante esta cámara, pues no
sé, con el amparo no solo de los partidos que forman parte del
gobierno, sino con aquellos que ronronean como gatitos cada
vez que usted les dice que hacen una exposición responsable,
allá ellos, allá ellos, ya vemos lo bien que les está funcionando.

Se nos ha acusado de querer hacer un circo, nosotros es que
estamos cansados de ver cómo la Sra. Armengol manda a sus
consellers, como aquellos generales de la primera guerra
mundial, oleada tras oleada, a luchar y a estrellarse con las
trincheras del enemigo, mientras ella está plácidamente en la
retaguardia, porque hay muchos temas de los que la Sra.
Presidenta nos tiene que dar explicaciones: de como el Tribunal
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Supremo tumbó las medidas que pretendían de limitación de
libertades; esta última pésima gestión de este macrobrote
asociado a gente joven; la pésima repercusión que está teniendo
para el turismo y para la temporada este exceso de medidas que
han tomado, este, ya lo he dicho, matar bombas a cañonazos
que nos ha llevado a que los alemanes ya no nos consideren un
destino seguro, y veremos quien va detrás.

Y como, además, afecta a muchos departamentos, ahora en
la siguiente nos gustaría que diese explicaciones de por qué
saca al vicepresidente del Gobierno a atacar, siendo él un juez
en excedencia ahora mismo, a atacar a otra compañera de la
manera inmisericorde en que lo hizo, que ya digo, tiene que
salir la jueza de cara a defenderla. Y como afecta a muchos
departamentos, ahora tenemos que llamar al Sr. Yllanes y luego
al Sr. Negueruela y estar aquí horas y horas, en definitiva, se
nos acusó de querer hacer un circo. Yo le puedo asegurar que
no es nuestro interés, nuestro interés es que responda ante esta
cámara quien tiene que responder.

Y no se lo tome usted como algo personal, Sra. Garrido,
porque le puedo asegurar que no lo es, pero nosotros no vamos
a contribuir a blanquear la pésima gestión de gobierno y sobre
todo la cobardía de la Sra. Presidenta, que no quiere venir a dar
explicaciones a esta cámara, por lo cual nosotros nos retiramos
de esta comparecencia y de esta comisión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez. Per tant, té el torn de contestació la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, moltes gràcies, Sr. President. No sé... el Sr. Rodríguez
tenia ganes d’anar a fer l’aperitiu i ha partit a córrer a cercar
unes olivetes i una cervesa o un Martini, el que més li agradi a
ell, em sembla una falta de respecte a aquesta cambra, és a dir,
a mi crec que... a mi no em sorprèn. Ell fa una estona ens deia
que les acusamos de hacer un circo, están en un circo
permanentemente, és a dir, ara no sé si fa de bufó, de pallasso
o no sé exactament de què fa, però fa de qualque cosa dins
aquest circ en el qual es troben, em sembla una falta de
respecte, una irreverència absoluta cap a aquest parlament el
que acaba de fer el Sr. Rodríguez i manifest la meva queixa a
la Mesa de la comissió quant a aquesta actitud.

Vull recordar-li, per si el Sr. Rodríguez vol llegir a qualque
moment el Diari de Sessions, que amb tots aquests arguments
d’arbitrarietat, desproporcionalitat, tot això, aquestes paraules
que ha utilitzat, el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat
totes i cadascuna de les demandes dels recursos que ha posat
contra les mesures d’aquest govern, li record això a VOX
perquè ho tengui en compte per a les properes ocasions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, amb el seu permís, intentaré
fer un debat interactiu.

Bé, vagi per endavant la postura del nostre grup per
contextualitzar el debat que, lògicament, és favorable i
conscient que el Govern de les Illes Balears té capacitat
jurídica, i ens sembla molt bé que la tengui, per ordenar els
confinaments necessaris i ajustats imprescindibles per lluitar
contra la progressió de la pandèmia, però, lògicament, això s’ha
de fer ben fet, com passa a tots els ordres de la vida, perquè
aquest és el problema de fons de la compareixença que avui
tenim.

Una compareixença que li vull dir que és absolutament
insatisfactòria per al Grup Parlamentari d’El Pi, primer de tot,
perquè, lògicament, com altres grups parlamentaris, voldríem
i demanàvem que comparegués la presidenta, que era el que
pertocava per la situació que s’havia generat. Però també és
insatisfactòria perquè, després del repàs judicial que ha patit el
Govern de les Illes Balears, no hi ha cap tipus d’autocrítica;
però, com que la Sra. Consellera diu que sí que fan autocrítica,
la primera pregunta que jo li vull formular, després de sentir
que ho tornaran fer i que estan molt satisfets i que estan molt
segurs del que han fet, ja que diuen que hi ha autocrítica, la
primera pregunta que li formul és: quina cosa canviarien i no
farien de la mateixa manera que la varen fer, ja que vostès fan
autocrítica?

  LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, vaig fent directament o esper que em doni la paraula
cada vegada...

EL SR. PRESIDENT:

Com que és... és a dir, la modalitat per poder interactuar,
entenc que Sra. Consellera nosaltres anirem prenent...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Vaig contestant direct..., no li deman la paraula cada
vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

D’acord. Bé, moltes gràcies, Sr. Melià, i agraïda que es
reconegui la capacitat d’aquest govern a l’hora d’actuar quant
als confinaments.
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Vostè deia que s’ha de fer ben fet. És clar que s’ha de fer
ben fet, i jo li reconec i li dic i li manifest i ho he manifestat en
distintes ocasions que es va fer ben fet. Vostè em diu: tota la
capacitat, tota l’actuació del Govern sempre està sotmesa a
millora, tota, tota i cada un dels papers que faci aquest govern
està subjecte a millora. En el moment en què la directora
general de Salut Pública fa la resolució, dia 27, en el context en
el qual es trobava, d’excepcionalitat, que el macrobrot cada pic
anava a més, que teníem una sèrie d’estudiants que havien
vengut en viatge d’estudis, que havien compartit activitats de
risc amb positius, que hi havia positius dins el seu grup, que
això és el que es diu en tot moment, en aquell moment la
directora general de Salut Pública actua de manera correcta.

I actua de la mateixa manera, exactament igual que com ha
vengut actuant en anterioritat amb pasteres que han arribat o
amb situacions en altres tipus de malaltia, com la tuberculosi,
que és una malaltia molt contagiosa i que ara fa pocs dies va
haver d’actuar exactament de la mateixa manera quant a un brot
de tuberculosi, que no té res a veure amb la COVID, però quant
a un brot de tuberculosi; actua de la mateixa manera amb totes
i cadascuna de les pasteres que han arribat; ha actuat de la
mateixa manera quan ens hem trobat amb positius que no s’han
volgut sotmetre a la quarantena; les actuacions que s’han dut
des de la Direcció General de Salut són exactament les
mateixes que s’havien dut fins ara, exactament les mateixes.

La resolució és del mateix tipus. Quina diferència hi ha?
Què consideraven contacte estret a un moment o a un altre, i en
aquest cas el que es considera contacte estret és precisament
aquest concepte que ja he explicat prou en aquesta
compareixença, aquests grups en els quals hi havia qualque
positiu i havien participat d’aquestes activitats de risc.

Què havia d’haver fet la directora general de Salut Pública?
Dir que no els considerava activitat de risc, que no els
considerava contacte estret i no prendre les mesures que li
demanaven des de l’Estat, des de la ponència del CCAES, què
havia de fer, Sr. Melià? Perquè vostè em fa així, com si no li
contestàs! Què podíem millorar en aquella resolució? La
resolució de dia 27 es pot millorar, per suposat que sí; com la
resolució que es va fer fa dos dies per al brot de tuberculosi
també es pot millorar? Per suposat que sí, com qualsevol
actuació que fem, tot és subjecte de millora.

Jo el que li dic és que ens trobàvem en un moment concret
i en una situació d’urgència i emergència concreta, jo el que li
dic és això. I és fàcil avui llegir la resolució i sotmetre-la a
crítica, és facilíssim.

Dia 27, en dissabte, en la situació d’emergència que teníem
en aquell moment, ens hem de situar en aquell moment i ens
hem de situar en el requeriment que hi havia, ens hem de situar
en 4 nins positius a la porta d’embarcament a l’aeroport, ens
hem de situar en nins que els deies: t’has de fer la prova i
partien a córrer, ens hem de situar en aquest context, quan se’ns
reclamava des de les comunitats autònomes que actuàssim,
perquè el brot de cada vegada era més gran a nivell estatal. Ens
hem de situar en aquest moment.

Per ventura faltava explicar molt bé el concepte de contacte
estret que havia aplicat la ponència i n’hi havia prou

d’acompanyar-lo, per ventura no abastava acompanyar
l’informe del CCAES, per ventura s’havia d’haver explicat
molt bé. És això que vol sentir, és això que vol sentir? Perquè
vostè, sembla que si no li dic el que vostè vol sentir, doncs
resulta que... autocrítica? Sempre, sempre hem de ser
autocrítics, mai no hem de tenir autocomplaença amb nosaltres,
ara, les coses les hem de veure des del moment, en el moment
i amb els ulls del moment en què passen i en què es realitzen,
no una vegada asseguts en el despatx, perquè sap que en
trobaríem de coses de tot el que fem tots, perquè la revisió ens
du a això, que sempre trobam qualque cosa que s’hauria pogut
millorar i sempre hi haurà qualque cosa que es podrà millorar.

Què faltava en aquella resolució? No acompanyar l’informe
del CCAES i del Centre d’Epidemiologia de les Illes Balears i
per ventura explicar molt més que en aquell cas no era...
estaven sotmesos a un concepte distint des de les autoritats
sanitàries del que era contacte estret.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, si a cada resposta em vol
tornar explicar tots els fets, es troba en el seu dret, però
evidentment es farà molt llarga la jornada, però evidentment jo
respectaré el que vostè faci des de tots els punts de vista.

Però, deduesc de la seva llarga contesta a una pregunta molt
concreta, que és quina autocrítica fa?, arrib a la conclusió, pel
darrer que ha dit, que, efectivament, reconeixen que faltaven
més informes, no?, vostè ha dit que tal vegada no abastava...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

No, Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., vostè m’ha dit que tal vegada no abastava amb acompanyar
l’informe que varen acompanyar. Si no abastava amb aquest
informe és que requerien més informes, supòs, però com que
vostè m’explica..., però supòs que ara em tornarà parlar mitja
hora, i estaria bé que fos concreta i que em digués, amb detall,
què és el que faltava? Quina autocrítica fan? Perquè si no
resulta que no fan cap autocrítica.

Jo m’he quedat, m’he quedat, interpret, però vull que m’ho
confirmi, que vostè em diu que faltaven informes, perquè no
abastava amb l’informe que varen acompanyar, això és el que
vostè ha dit, però ara es pot rectificar vostè mateixa, i que,
segona qüestió, ha dit que faltava explicar millor què era
contacte estret.

Per tant, deduesc jo que vostès l’autocrítica que fan és que
faltaven més informes i faltaven més explicacions. Si faltaven
més informes i faltaven més explicacions resulta que la
resolució judicial és encertada, perquè, efectivament, el que diu
és que falta motivació exacte. Per tant, al final arrib a la
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conclusió que vostès estan d’acord amb la resolució. Però, si
no, digui’m quina autocrítica concreta fan en relació amb
aquesta qüestió.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sr. Melià, no dedueixi tant i escolti el que li he dit, i ara li
torn repetir. El que li he dit és: que per ventura no abastava
amb haver acompanyat els informes amb la resolució, que
s’hauria d’haver escrit a la resolució què era el contacte estret
en aquest cas concret de macrobotellot. Això és el que jo he dit,
no dedueixi res, aquestes són les meves paraules, sense
deduccions seves, literals.

EL SR. MELIÀ I QUES:

O sigui que vostè considera que la jutge no és capaç de
llegir el que diu l’informe i necessita que vostès li transcriguin
el que diu l’informe al seu escrit processal.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

El que diu l’informe és què es considera contacte estret en
aquest cas, ho diu expressament aquest informe: que el contacte
estret en aquest cas eren els grups que s’havien sotmès a
aquestes altres activitats de risc i, com a mínim, hi havia un
positiu. Això és el que diu la ponència i això és el que diu
l’informe del CCAES, i això és el que acompanyam amb la
resolució, i com que s’acompanya amb la resolució i la
resolució diu “d’acord amb l’informe del CCAES, aquestes
persones tenen contacte estret”, jo no sé el que pensa la jutge,
no en tenc ni idea, sé el que pens jo, a mi m’abasta tenir
l’informe acompanyat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Idò, si l’abasta no hi ha autocrítica.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Vostè dedueixi el que li doni la gana, Sr. Melià. Tanmateix
deduirà el que li doni la gana, li digui jo el que li digui, les
seves deduccions seran les que vostè vulgui. Jo més clar crec
que no ho he pogut dir, ho puc dir una mica més alt, si vol, però
més clar crec que no ho he pogut dir.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em va bé que ho digui més alt, o com vostè vulgui, però jo
li deman quina autocrítica fa. Si després de les seves paraules,
resulta que no hi ha cap autocrítica, perquè abasta i això, vostè
simplement constata una cosa que jo crec que és l’opinió
majoritària dels diputats o almanco, evidentment, dels que no
donam suport al Govern i no ens devem a la seva disciplina, i
és que vostès d’autocrítica zero absolut i que és un posat dir
que fan autocrítica i que tot és millorable, però que, en
definitiva, no hi ha res concret que vostès canviarien després
que els jutjats li hagin tirat per terra la seva resolució.

Això és el que jo dedueix, i no només això, sinó, per
avançar, és que vostè el primer que ha fet en aquesta
compareixença és dir que això no era un viatge d’estudis. Ah
no, no ha dit això? Si vostè el primer que ha dit era que això no
era un viatge d’estudis...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, sí, sí, he dit que no era un viatge d’estudis...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Idò?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

..., organitzat per les escoles -ho tenc escrit, li puc tornar llegir,
si vol.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No és un viatge d’estudis?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Organitzat per les escoles.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostè em diu que no és un viatge...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Li llegesc, li llegesc...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Consellera, i Sr. Melià...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Si és interactiu?

EL SR. PRESIDENT:

... els agrairia, però, que ens deixin a la Mesa poder aturar el
temps.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Només faltaria.

(Remor de veus i rialles de la Sra. Consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, poden seguir, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Disculpi.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li deman: era un viatge d’estudis, sí o no?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

No eren viatges d’estudis organitzats pels instituts, que això
és el que jo he dit a la meva intervenció inicial, eren viatges
d’estudiants que s’havien autoorganitzat i que havien vengut
amb agències de viatges, eren viatges d’estudiants, no viatges
d’estudis com estam avesats, jo crec que tots hem participat a
un viatge d’estudis i l’organitza l’institut, vas acompanyat dels
professors, qui vol vendre coques per pagar el viatge ven
coques i fa tot el que fem, tots sabem què és un viatge
d’estudis. Aquests viatges no estaven organitzats pels instituts
perquè expressament totes les conselleries d’Educació i Salut
de totes les comunitats autònomes varen decidir que no es
farien viatges d’estudis, eren viatges d’estudiants.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Idò, com així la seva resolució diu que és un viatge
d’estudis?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Ai, Sr. Melià! Eren viatges d’estudiants, no eren viatges
d’estudis organitzats pels instituts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. Consellera, no li...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

La conselleria, igual que el CCAES, parla de viatge
d’estudis, de vegades es parla eufemísticament, estarà d’acord
amb mi o no que de vegades es parla eufemísticament? De
vegades no es parla de manera literal o no es té en compte de
manera literal el que es diu. Si ara mateix ens situam en
l’anàlisi de la resolució de totes i cada una de les paraules de
manera literal, en el sentit que literalment vostè li dóna, crec
que no acabarem aquesta compareixença avui.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Com que vostès fan les coses tan bé, i vostè el primer que
diu és que no són viatges d’estudis i la seva resolució diu que
són viatges d’estudis, jo només constat una sorpresa majúscula
perquè les resolucions administratives, com vostè braveja, però

no practica, se solen caracteritzar pel seu rigor, però veig que
vostès en això parlen eufemísticament, això és rigor absolut a
nivell de procediment administratiu.

Vull avançar, però, perquè si no quedarem ancorats en
aquesta qüestió semàntica, i li vull demanar una qüestió que
crec que és el que es demanen els ciutadans i és: quan hi ha
molts pocs contagis és mèrit del Govern, i vostès ens expliquen
tots els sacrificis que han fet i gràcies a les seves mesures, i el
que li deman és, i quan els contagis es disparen com és ara no
és culpa del Govern? Què no hi té res a veure? Em pot explicar
aquest misteri?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Mai no hem dit que no sigui del Govern. La responsabilitat
de la situació sanitària, des del primer dia fins al darrer, la
responsabilitat de la gestió d’aquesta crisi és del Govern i no ho
hem negat a cap moment, no sé d’on es treu vostè el contrari.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, m’ho trec perquè vostès sembla que no tenen res a
veure amb el macrobrot del viatge d’estudiants, que no
d’estudis, i, per tant, si els viatges d’estudiants han creat un
macrobrot i s’han disparat els contagis alguna responsabilitat
deu tenir el Govern que ho fa tot tan perfecte.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Jo, Sr. Melià, no sé molt bé cap on vol arribar. Li he dit que
la responsabilitat de la situació sanitària és del Govern, per
suposat; com la responsabilitat de les mesures que es prenen
són del Govern, per suposat; com la responsabilitat de cada un
de nosaltres, de manera individual, és respectar les mesures
sanitàries, de cada un de nosaltres, de tots nosaltres, de complir
amb les distàncies de seguretat, de no anar a un botellot, de no
anar-nos-en de festa o no anar a una festa que no puguem anar,
de no posar-nos..., de no llevar-nos la mascareta quan no ens
l’hem de llevar. La responsabilitat individual també existeix, hi
la responsabilitat col·lectiva, hi ha la responsabilitat de les
institucions, però també hi ha la responsabilitat individual.

I crec que en aquest cas hem d’apel·lar també a la
responsabilitat individual i hem d’apel·lar a la responsabilitat
de tots aquells que ho varen fer bé, i hem d'apel·lar a la
responsabilitat de tots aquells que no ho varen fer bé. 

El Govern de les Illes Balears és responsable de la situació,
per suposat, per això és el Govern, però tots i cada un de
nosaltres, tots els qui som aquí som responsables dels nostres
actes. I torn a dir el mateix que he dit en un parell d’ocasions
avui de matí, no tenim capacitat d’anar amb un policia rere
tothom. Es varen prendre mesures perquè segons quines
situacions no passassin, es varen prendre mesures perquè a Es
Pla a Ciutadella no es muntàs un macro botellot, però s’hi va
muntar. L’Ajuntament de Ciutadella va actuar, sota el meu
parer, de manera correcta, però hi havia moltíssima gent que
se’n va anar allà i que tenia ganes de festa. I hi ha vegades que,
com dissols un botellot? Hi ha vegades que, com dissols
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aquesta quantitat de gent que s’aglomera de vegades? Perquè
hi ha una resposta òbvia, que crec que tampoc no volem
aplicar, almanco per part meva, almanco per part nostra crec
que no s’ha d’aplicar.

Per tant, hi ha responsabilitat de totes les administracions?
Per suposat que sí, per suposat que sí, però hi ha responsabilitat
individual? També, també, de tots els qui se’n varen anar a
Ciutadella, de tots els qui es varen quedar aquí i se’n varen anar
de botellot, de tots els qui van a les festes il·legals que es fan
cada cap de setmana; és clar que hi ha responsabilitat
individual. Què fem? Posam un policia a cada casa de fora vila
perquè no entrin a fer una festa il·legal, o apel·lam a la
responsabilitat de cada un dels ciutadans d’aquestes illes que no
han de fer una festa il·legal i no han de participar d’una festa
il·legal?

Som responsables com a govern? Sí. Som responsables com
a individus? També.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ningú no nega que hi hagi una responsabilitat individual i
que els ciutadans tenen el deure de complir la normativa, però
l’administració té el deure de reaccionar davant l’incompliment
de la normativa, però això passa a totes els ordres de
l’administració, i també en aquest, també en aquest, també.

Vostè ha dit que trobava que estaria molt bé que hi hagués
un marc normatiu estatal, no sé si unificador o no sé com l’he
de definir, però la resolució judicial no qüestiona que no hi hagi
un fonament jurídic suficient per adoptar les mesures, el que
qüestiona és com es prenen les mesures. Per tant, aquí, en
aquest debat, avui s’ha instal·lat un discurs a molts de grups
que és que sembla que el que fa falta és la normativa estatal,
que és imprescindible i que hem d’anar cap a la unificació. Bé,
aquí la consellera ha dit una cosa similar i altres grups, fins i tot
grups diguem poc centralistes, han fet un discurs similar.

I jo li deman: no dedueix amb mi que la resolució és molt
clara, que hi ha suficient base legal per adoptar les mesures i
que el problema és com es varen prendre i no que hi hagi una
insuficiència de base legal?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Començ per dir que la reacció davant l’incompliment, que
vostè deia, crec que el Govern ha donat mostres de reacció
davant l’incompliment: 44.000 actes d’inspecció,...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “I multes?”)

... denúncies, etc., 27.000 ja registrades i en tràmit, fins a
aquest moment 6.200.000 euros de proposta de sanció. Per tant,
crec que mostres davant l’incompliment, reacció davant
l’incompliment en donam. No trobarà cap comunitat autònoma
a tot l’Estat que tengui aquests nombres ni que s’acosti als
nombres quant a sancions imposades i tramitades, no en trobarà
cap ni una de comunitat autònoma. En això sí que som
capdavanters aquesta comunitat autònoma ara mateix devora la
resta de comunitats autònomes.

Per tant, reacció davant l’incompliment? Sí. El fet d’haver
de reaccionar amb el dret sancionador crec que no és el millor,
apel·l més a la responsabilitat que al dret sancionador, però, bé,
el tenim allà. 

Quant al marc estatal, miri, crec que el debat quant al marc
estatal es plantejava d’una altra manera, si és necessari quant
que les mesures puguin ser més homogènies a nivell de
comunitats autònomes, i la meva resposta és que crec que sí; és
a dir, crec que un marc que emparàs molt més les comunitats
autònomes i ajudàs a homogeneïtzar segons quin tipus de
mesures davant situacions molt iguals, crec que ens beneficiaria
a tots. Aquesta és la meva opinió.

Però, quant a les mesures a prendre en aquest macrobrot i
les mesures que va prendre la Direcció General de Salut, es
troben emparades legalment, per suposat, és clar que tenen
empara, amb la Llei de salut pública, amb la Llei Orgànica de
salut pública estatal, i també amb la legislació autonòmica
tenen empara. I la resolució de la jutge no es fica en com s’ha
fet la resolució, no, el judici que fa la jutge és de
proporcionalitat, no com, no és la forma, no és la forma,
planteja el judici de proporcionalitat, no planteja un judici de
forma, no planteja una nul·litat de la resolució per un vici de
forma, no ho planteja a cap moment, planteja la
proporcionalitat. I diu que no és proporcional perquè no hem
estat capaços de dir que Pepito amb Menganito, no hem estat
capaços i no ho serem capaços de dir que Pepito amb
Menganito. 

Crec que ho va reconèixer la setmana passada la consellera
de Salut, també a la seva compareixença, i jo en distintes
ocasions, vostè crec que entén perfectament el concepte de
prova diabòlica i aquí la jutge planteja al Govern aquest
concepte. És impossible que puguem dir que aquesta persona
és contacte estret directe perquè havia estat 15 minuts en menys
de..., amb un..., en 24 hores amb aquella persona concreta,
perquè havien estat mesclats tots entre tots. Aquesta és la base
d’aquest brot, és a dir, no tendríem aquest macrobrot si no hi
hagués hagut aquesta mescladissa de tothom amb tothom, no
seríem davant d’aquest brot. Aquest era tothom amb tothom.

Per tant, tenim els mitjans legals per prendre aquestes
mesures? Sí. La jutge qüestiona la proporcionalitat? Sí.
Nosaltres no acceptam..., respectam la resolució, com no pot
ser d’una altra manera, només faltaria!, respectam la resolució,
però no compartim el criteri de la jutge. I no el compartim i per
això hem recorregut i en aquest moment es troba pendent de
resolució per part del Tribunal Superior de Justícia el recurs
d’apel·lació, que esperem que vagi bé, i que es pugui resoldre
a favor de la comunitat autònoma, perquè pensam que està bé
acreditada la proporcionalitat entre les mesures que es varen
prendre i el resultat que es volia evitar que, com hem vist, és
més que evident, pràcticament un 50% de positivitat entre
aquest grup.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, vostè veig que el Govern de les Illes Balears aposta per
l’homogeneïtzació a nivell estatal. El Grup Parlamentari El Pi
no aposta per harmonitzacions ni per homogeneïtzacions
perquè pensam que la casuística és tan diferent i les situacions
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són tan diferents que requereix respostes puntuals, concretes,
que només es troben en disposició de fer els governs
autonòmics, el contrari del que pensa VOX. Però si el Govern
es troba en la postura de VOX està bé, és bo que l’opinió
pública ho sàpiga i ho constati. Nosaltres no estam en aquesta
línia.

Dit això, nosaltres pensam que el sistema democràtic es
fonamenta en la divisió de poders i que la divisió de poders,
entre altres coses, consisteix en què el Poder Judicial revisa les
decisions de l’administració, també les decisions tècniques,
totes les decisions tècniques, i sense que els jutges siguin, com
vostè deia, enginyers, arquitectes o metges, evidentment revisen
que les decisions administratives siguin justificades com
pertoca i que hi hagi raons i es pugui entendre perfectament que
el que es decideix té un fonament, una sustentació que justifica
una restricció d’un dret concret.

Perquè si vostè el que creu és que els jutges sempre han de
fer el que diu l’administració, perquè hi ha un informe d’un
arquitecte, d’un enginyer o d’un metge, m’agradaria que m’ho
confirmàs, perquè això suposa un míssil de flotació al sistema
de separació de poders, però, com que veig que el seu
raonament va per aquí, m’agradaria que m’ho aclarís.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, a veure, divisió de poders, hi creiem en la divisió de
poders, però la divisió de poders també es basa en què aquests
poders estan subjectes al respecte per part de la resta de poders,
però també estan subjectes a la crítica per part de la resta de
poders. De fet, aquí hi ha el legislatiu i l’executiu, i l’executiu
ara se sotmet a la crítica i al control del legislatiu, i el legislatiu
se sotmet a la crítica i al control del jurisdiccional, i el
jurisdiccional també s’ha de sotmetre no al control, perquè no
en té en aquest cas, però sí s’ha de sotmetre a la crítica i ha
d’acceptar la crítica. I per això el que té són les distintes
revisions dins el mateix ordre jurisdiccional, i per això ara
mateix ens trobam en revisió per part del Tribunal Superior de
Justícia el recurs d’apel·lació, perquè aquesta és la base de
l’estat de dret.

Vostè diu, dedueix, perquè li encanta deduir les meves
paraules, és a dir, el senyor “deductor”, li encanta deduir les
meves paraules, vostè ha deduït de la meva intervenció que la
jutge, com que tenia informes tècnics, els ha d’assumir vulgui
o no vulgui, no és això el que jo he dit. El que ens ensenya la
pràctica jurídica és que quan un jutge necessita d’un reforç
tècnic el demana i si la jutge no creia que els informes
epidemiològics, etc., que s’havien aportat eren els adequats per
formar la seva opinió, tenia la capacitat de demanar informes
sanitaris, tenia la capacitat de fer-ho com ho fan tots els jutjats. 

No em digui que no, perquè qualque cosa sé. Vostè per
ventura en sap més que jo, però jo qualque cosa sé, i quan tu
tens informes i no et vols acollir als informes que se t’aporten
de part, demanes un informe que sigui imparcial, i hagués
pogut demanar un informe, hi ha autoritats sanitàries estatals,
hi ha autoritats sanitàries que es poden demanar a clíniques
privades, hi ha autoritats sanitàries de distinta índole, i la jutge,
si trobava que no eren suficients els informes que li havia

aportat la comunitat autònoma, tenia aquesta capacitat, o no la
tenia aquesta capacitat? Crec que la tenen totes, resulta que
aquesta jutge no la tenia?

Per tant, creiem que els informes que s’aporten per part de
la comunitat autònoma són els únics i com a una espècie de
dogma de fe? No, són informes tècnics elaborats per tècnics, i
la jutge té la capacitat de valorar-los, i si creu que amb la seva
valoració no són suficients té la capacitat de demanar-ne
d’altres, d’imparcials, que no siguin aportats de part.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Efectivament, la jutge té la capacitat de valorar els informes
tècnics. En això consisteix la separació de poders, i la jutge el
que ha fet és valorar el seu informe tècnic, i la jutge hagués
pogut denegar directament la seva resolució, per manca de
motivació, perquè valorant l’informe tècnic era insuficient, i no
va fer això, sinó que els va requerir perquè ho motivassin
adequadament, i vostès, què varen fer? No ho varen motivar
adequadament. Però no, vostès ho fan tot perfecte!, vostès són
uns grans administradors que resulta que se’ls requereix, i la
jutge els assenyala que no tenen motivat com pertoca el seu
acte administratiu i vostès només es queden amb què la funció
de l’executiu, gran aportació a Montesquiu, és criticar el Poder
Judicial.

I el dret dels particulars a discrepar de les resolucions
administratives i posar un recurs, -perquè veig que vostè creu,
opina, que tothom ha de creure-, la capacitat d’interposar un
recurs és discrepar, i no creure, i voler un altre tipus de
resolució. Supòs que deu respectar que els particulars tenguin
la capacitat d’acudir al Poder Judicial a revisar les decisions
administratives?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Per suposat, i davant la mateixa administració també. La
resolució de dia 27 de juny oferia el peu de recurs a tots els
interessats, cap ni un no va exercitar el seu peu de recurs.
També ho vull manifestar, no hem rebut cap tipus de recurs
administratiu en relació amb aquesta resolució.

No sé què més vol que li digui, perquè no he entès molt bé
cap on volia arribar. Els administrats poden recórrer els actes
de l’administració davant la mateixa administració, d’acord
amb el sistema de recursos, i davant la jurisdicció, d’acord amb
el sistema de recursos, només faltaria!

EL SR. MELIÀ I QUES:

Només vull constatar un fet evident, que és que els
particulars tenen dret a interposar tots els recursos i a exercir
totes les accions de defensa que considerin oportunes i que els
dóna el sistema democràtic, i no només han de creure, perquè
si de la seva reflexió es dedueix que només han de creure, això
no és així a un sistema de llibertats com el que tenim.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Però és que Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Només vull constatar aquest fet, però no li he formulat cap
pregunta encara.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Ah!, d’acord.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Què hagués passat..., perquè a vostè li preocupa molt, i em
sembla bé que li preocupi, que hi hagi un senyor contagiat que
circuli lliurement pel carrer, i em sembla molt bé que li
preocupi això, perquè a mi també em preocupa, però també em
preocupa una altra cosa que veig que a vostè no la preocupa
tant, que és que hi hagi un senyor que es vegi privat del seu dret
fonamental a la llibertat, sense ser contacte estret i que estigui
retingut deu dies. No li preocupa aquesta situació que també es
pot haver produït?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

És clar que em preocupa, però li esmèn el que em
plantejava, perquè vostè deia: no li preocupa que hi hagi una
persona que pugui veure restringit el seu dret a la llibertat
durant deu dies sense ser contacte estret? Ep!, aquí no estic
d’acord amb vostè, era contacte estret. La ponència del
CCAES, el CCAES, totes les comunitats autònomes -li ho puc
tornar repetir perquè ara ja m’ho sé de memòria-, havien
considerat que eren contactes estrets.

Per tant, la seva formulació té aquest problema. Vostè
parteix del punt de vista que no els considera contacte estret. La
resolució de la Direcció General de Salut parteix del punt de
vista que sí els considera contacte estret. Aquesta és la
diferència. 

Per tant, quan el que tenim és el dret col·lectiu a la salut
pública enfront del dret individual a la llibertat de deambulació
durant deu dies, la confrontació dels dos drets per a mi és
evident. Em preocupa que una persona no tengui la plena
llibertat d’exercir els seus drets fonamentals, és clar que sí,
però el que ens toca aplicar i toca aplicar a totes les
administracions i després toca discernir a la jurisdicció és en
aquesta confrontació dels dos drets quin prima, un per sobre de
l’altre?

És una primacia de drets, és la primacia del dret fonamental
a la salut pública col·lectiva o és la primacia del dret individual
a la lliure deambulació, perquè contactes estrets eren contactes
estrets. I crec que les mostres de com ha acabat la cosa ho ha
demostrat que eren contactes estrets.

EL SR. MELIÀ I QUES:

La resolució judicial diu que no eren contactes estrets...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

La resolució judicial no és ferma, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... la resolució judicial -escolti, jo l’escolt, ara m’escolta vostè-,
la resolució judicial diu que no eren contactes estrets, resolució
judicial, separació de poders, no eren contactes estrets, ho diu
una jutgessa, no ho diu Pep Melià, ho diu una jutgessa que
ratifica i té la potestat jurídica i legal d’anul·lar les resolucions
administratives. Per tant, no eren contactes estrets. Fins que
parli el Tribunal Superior de Justícia no eren contactes estrets,
jo, que quedi claríssim.

Aquí vostè diu una cosa que tampoc no és certa, que és que
és una actuació de primacia de dret; no és una qüestió de
primacia de drets, no és un qüestió..., on parla de primacia de
drets la resolució? La resolució li diu que si són contactes
estrets -que el problema és que no ho són-, vostès tenen la
capacitat de confinar. No...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., vostès tenen la capacitat de confinar, perquè aquest dret,
evidentment, no és un dret absolut, com que no n’hi ha cap de
dret absolut i, per tant, pot ser limitat si es produeixen les
circumstàncies i són contactes. El problema és que no són
contactes estrets.

Però és que jo també li vull demanar, perquè el Govern de
les Illes Balears ho diu, i voldria que m’assenyalàs a la
resolució on diu que si un jove es nega a fer-se la prova PCR
pot seguir pel carrer sense preocupar-se de contagiar els seus
veïnats i això és el que indigna el Govern, on ho diu això la
resolució judicial?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Perdoni, ara no l’he entès.

EL SR. MELIÀ I QUES:

El comunicat de premsa del Govern de les Illes Balears, en
relació amb la resolució diu que “si un jove es nega a fer-se la
prova PCR pot seguir pel carrer sense preocupar-se de
contagiar els seus veïnats i això indigna el Govern”. I jo li
deman: on ho diu això la resolució, el que diu el comunicat de
premsa del seu Govern?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Jo no he llegit el comunicat de premsa, permeti’m que miri,
miri que duc papers avui, eh, però no he dut el comunicat de
premsa del Govern, em sap greu, se m’ha oblidat.
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La resolució no és ferma, no és ferma, Sr. Melià, a vostè li
encantaria ara mateix que fos ferma, però no ho és, no ho és. I
vostè sap exactament quins són els efectes de la resolució ferma
o no ferma, per tant, la resolució no és ferma.

Vostè mostra papers, en tenim de papers, el CCAES ens diu
que aquestes persones eren contactes. La jutge considera que
no són contactes estrets.

Després, vostè em diu ara que no és una confluència de
drets, que on ho diu..., la sentència parla de confluència de
drets, és que és la base del per què no ratifica el cent per cent
de la resolució del Govern, perquè planteja expressament i fa
el debat la jutge i la jutge confronta els dos drets a la sentència
i els confronta i en aquest cas prima el dret individual, aquesta
és la base d’aquesta sentència, Sr. Melià, la confrontació dels
dos drets i la jutge prima el dret individual dels disset, enfront
del dret col·lectiu dels quinze, aquesta és la base d’aquesta
sentència. I prima el dret individual perquè diu que no hem
aconseguit fer que a Pepito li assignàssim Menganito, prima
aquest dret individual, i no hem assignat Pepito a Menganito
perquè és impossible, impossible assignar-ho.

Tu pots assignar Pepito per ventura a 30 Menganitos, això
per ventura ho podràs fer, però amb el seu contacte estret del
qual es va contagiar, impossible poder-ho provar, per les
circumstàncies del brot en concret, per les circumstàncies de
com es va produir, per les circumstàncies de les activitats de
risc en les quals participaren aquests joves, impossible poder-
ho provar. Però la base d’aquesta sentència, el fonament jurídic
fonamental per no ratificar el cent per cent de la resolució és
precisament la confluència dels drets, la confrontació del dret
col·lectiu enfront de l’individual, i la jutge considera que prima
l’individual.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, per a la seva informació, li resta 1 minuts i 45
segons.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. La resolució judicial diu que es
pot limitar el dret a la llibertat de circulació si es produeixen les
circumstàncies i vostès no han acreditat les circumstàncies, això
és el que diu, bé, això és el que jo he comentat a l’anterior
intervenció; per tant, no és un problema que hi hagi un dret
superior, sinó que vostès no han estat capaços d’acreditar com
pertoca el sacrifici d’aquest dret, que és possible, com bé diu la
jutge.

Però vostè no em contesta això, perquè vostès han
contaminat l’opinió pública amb un comunicat que no és cert,
perquè li fan dir a la resolució una cosa que no diu, que és que
els que no es volen fer la PCR poden circular lliurament, i això
no ho diu la resolució i d’això és del que jo em vull queixar i
vull constatar, perquè el problema és que no eren contactes
estrets els que no es varen la PCR, o els que se la varen fer,
però que vostès no varen acreditar que fossin contactes estrets.

Però jo li vull demanar, perquè em queda molt poc temps,
vostè, que braveja de la rapidesa en la contestació i en

l’actuació del Govern de les Illes Balears, considera que també
existeix aquesta rapidesa del Govern i de la resta de
l’administració a l’hora de combatre una actuació il·legal, com
són els botellots que es produeixen setmana rera setmana fa
moltes setmanes a les Illes Balears?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

A veure, la jutge, expressament, diu: “No se ratifica el
confinamiento forzoso en régimen de aislamiento y bajo
custodia policial en el Hotel de Palma Bellver, sito en Palma,
Avenida Gabriel Roca, Paseo Marítimo número 11, 07014, de
las personas que hayan sido negativo en la prueba diagnóstica
PCR de Sars COVID II que se les ha practicado, ni de las
personas -està en negreta i majúscula- que no se hayan
sometido a dicha prueba, cuya identidad se relaciona en el
anexo..., en el documento aportado por la administración en
el día de hoy, anexo I y II, documento 3, acontecimiento 38 de
las actuaciones.”

Això és el que va dir la jutge, que els que havien donat
negatiu i els que no s’havien fet la prova se’n podien anar,
perquè la conseqüència era la immediata sortida de l’hotel. Per
tant, aquells que no sabíem si eren positius o negatius, perquè
no s’havien volgut fer la prova, aquells podien sortir al carrer;
aquells que eren negatiu, podien sortir al carrer.

I jo li he relatat durant la compareixença, i duim un parell
d’hores ja, n’hi ha un que se n’ha anat a fer l’aperitiu,
mentrestant.

A mesura que s’anaven fent proves, s’anava incrementant
el nombre de positius, perquè en el moment que es manifesta la
malaltia han passat, poden passar un parell de dies. I la jutge va
dir que els que no s’havien fet prova, per tant, no ho sabíem,
per ventura eren positius, o no, o no, no ho sabíem perquè no
s’havien volgut fer la prova.

Què hem fet? Hem aplicat sempre el principi de prudència
el qual crec que és bàsic en aquestes actuacions, crec que és
bàsic. El Govern de les Illes Balears i totes les administracions
públiques han fet tot el que és a la seva mà per combatre els
botellots? Ens hi esfor..., no sé si tot, no sé si tot, ens hi
esforçam moltíssim, li ho puc assegurar.

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Local de
Palma, de Llucmajor, de Calvià, ens esforçam moltíssim; els
distints cossos d’inspecció de la comunitat autònoma, dels
consells insulars; les policies es troben en una situació
d’esgotament en aquest moment, perquè no han aturat des del
dia 14 de març. De manera contínua, contínua, contínua,
contínua, contínua, els requeriments que hem fet a la policia
han passat per distintes etapes, han fet requeriments des del
control d’un confinament absolut de tots i cadascun de
nosaltres a totes les nostres cases fins al control del toc de
queda, fins ara els botellots.

I es fan controls, jo li he donat les dades a la meva
intervenció inicial, de quin era el resultat del control
antibotellot a Palma aquest darrer cap de setmana, eren 400 i
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busques d’actuacions. El mateix es fa a la resta de municipis
d’aquestes Illes.

Es pot fer més? No tenim més capacitat, no hi ha més
policia, hi ha la que hi ha, hi ha coses que les pot controlar amb
la policia i hi ha coses que no les pot controlar amb la policia.
Es poden fer més coses? És clar que es pot fer més, és clar que
es pot fer més, sempre es pot fer més, sempre es pot fer més. I
aquí som, intentam millorar cada dia en aquest sentit i donam
tot el suport que és a les nostres mans als ajuntaments de les
Illes en aquest sentit, sobretot a aquells ajuntaments més
afectats: Palma, Llucmajor i Calvià, Vila, Ciutadella en el seu
moment, ara ja no tant, Maó no tant, però sobretot aquests. I
intentam que no es produeixin... el desplegament que hi va
haver diumenge passat a Punta Ballena va ser impressionant,
precisament per què? Per controlar botellots i per controlar que
no es produïssin aldarulls en previsió de si podia guanyar o
perdre Anglaterra la final de l’Eurocopa, fem tot el que és a les
nostres mans. Podríem fer més? Segur que sí, segur que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 30 segons, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. No neg, en absolut no pens
que vostès no facin tot el que puguin o el que troben adequat,
evidentment ho podrien fer millor, podrien fer més i millor,
però l’únic que he volgut constatar és que els al·lots que varen
haver d’amollar per la resolució judicial no era perquè no
s’haguessin fet la PCR, sinó perquè no eren contactes estrets,
aquest era el quid de la qüestió.

I això dels botellots, és vera que el darrer cap de setmana
han incrementat, però ara és que el problema és que durant
setmanes hi ha hagut botellots i vostès no han fet l’esforç que
ara s’han posat a fer el darrer cap de setmana, i dona resultat.
Per tant, aquesta era una tasca que haurien d’haver fet amb
anterioritat i per això jo li he volgut subratllar això de la
resposta “ràpida”, que era el tema.

Li agraeix les seves contestes.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Ha estat un debat molt interessant, Sr. Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies, Sra.
Consellera, per les seves explicacions. Vostè sap que el nostre
grup, en general, ha donat suport a la gestió de la pandèmia, a
la gestió duta a terme pel Govern i hem cregut que era més
important posar-se al costat del Govern i fer pinya davant
d’aquesta situació tan complicada i, per tant, sense renunciar
evidentment a fer la tasca que tenim encomanada de control

parlamentari, perquè, com vostè ha dit, tot és millorable, doncs
hem estat al costat del Govern.

I això li explic perquè, precisament, nosaltres aquesta
interlocutòria la vam viure com a una derrota pròpia, és a dir,
com gran part de la ciutadania de les Illes Balears. El que crec
que vostès han de tenir molt clar és que quan es produeix la
situació que es resol amb aquesta interlocutòria, hi ha un gran
moviment ciutadà de suport al Govern; és a dir, la gent que ha
hagut de patir confinaments, fins i tot jo vaig posar l’exemple
dels diputats del Partit Popular, que aquí en tenim alguns que
han hagut de fer confinament a un hotel COVID, com tots els
ciutadans, de forma disciplinada, quan ens ha tocat fer
confinament, l’hem fet, em semblava que era el més lògic que
aquests estudiants, evidentment, si eren identificats com a
contacte estret haguessin de fer aquest confinament. I, per tant,
tota la ciutadania, jo crec que van haver-hi moltes mostres,
sobretot les xarxes socials, d’una gran agrupació de voluntats
fent costat al Govern.

I per això ha estat tan traumàtica aquesta interlocutòria,
perquè ho hem viscut com a una derrota i, per tant, la sensació
que té la ciutadania és que el Govern no ha fet el que havia de
fer per evitar aquesta derrota. Per molt justificada que pugui
estar, per molt que vostès hagin fet tot el que han pogut, vostè
ho ha d’entendre..., és com, ara permeti’m que posi el símil,
quan perd l’equip de futbol, perquè l’àrbitre ha fet una mala
actuació, sí, però escolti, el mal ja està fet.

I a mi el que em preocupa és que llavors l’entrenador digui:
ho tornaria fer tot igual. És clar, és a dir, jo crec..., i això és el
que ha dit vostè, i, a més, el que més em preocupa del que vostè
ha dit és que vostè ha vengut a insinuar que en una altra
situació ho tornarien fer exactament igual.

I el Sr. Melià li ha demanat, de forma molt insistent, què és
el que vostè canviaria. I jo crec que la resposta no ha estat
satisfactòria, és a dir, i crec que... jo m’hagués quedat més
tranquil, si més no, precisament perquè he donat suport al
Govern en tota aquesta gestió, que vostès hagués dit: miri, si
això tornés passar, en lloc de fer-ho d’aquesta manera, ho
faríem d’aquesta altra.

Per tant, jo crec que hem perdut el partit i crec que d’alguna
manera vostès s’han equivocat d’àrbitre, perquè, és clar, vostè
ha dit: si les autoritats... jo crec que qui ha de decidir què és un
contacte estret són les autoritats sanitàries. Sí, però resulta que
ho decideix un jutge. Llavors, no ens podem refugiar en dir: és
que si les autoritats sanitàries decidissin..., no, perquè al final
qui posa en una balança els pros o els contres, els arguments
d’uns i d’altres és el jutge; per tant, jo crec que ens hem
equivocat d’àrbitre, ens hem refiat que hi havia una doctrina,
diguem que doctrina en aquest cas sanitària, que emparava la
gestió que havia fet la comunitat autònoma, però després hem
xocat amb la dura realitat que al final el que posa a la balança
una cosa i una altra és un jutge. I per tant, tal vegada, no hem
afinat prou, l’Advocacia de la comunitat autònoma no ha afinat
prou les seves eines per convèncer el jutge, aquesta és la
impressió que jo en trec. Tot i que puc ser comprensiu amb
què, evidentment, amb la situació d’emergència, amb la
rapidesa com s’ha hagut de fer tot, etc., fos molt difícil
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acreditar això, vostè ha parlat de la prova diabòlica, però crec
que aquesta és la lectura que hem de fer.

I per aquí ve la meva primera pregunta, és a dir, la jutgessa,
en la tramitació de tota aquesta interlocutòria, fa un pas que, en
principi, no hauria d’haver fet, que és donar l’oportunitat a la
comunitat autònoma perquè aporti més documentació; és a dir,
després de rebre l’informe de la Fiscalia, la jutgessa podria
haver dictat la seva interlocutòria i s’aparta del recorregut
normal i diu: home, atesa la gravetat de la situació, he donat un
termini peremptori a la comunitat autònoma perquè aporti més
documents, i concretament en demana quatre.

I aquí n’hi ha un, el tercer dels documents, diu, demana,
documentació: “De las personas que se relacionan en los
anexos I y II de la citada resolució ¿qué personas en concreto
han viajado o están en compañía con casos positivos
confirmados de COVID-19?”

Aquí és on anem al concepte de contacte estret; és clar, jo,
pel que vostè ha explicat, jo aquí veig dues posicions extremes:
una és, per dir-ho així, la laxa, del Govern, que és dir: escolti,
totes aquestes persones que han participat en totes aquestes
activitats i que formen part de tots aquests grups són contactes
estrets, perquè ho diu no sé quin organisme de l’Estat, sanitari.
I llavors vostè diu que el jutge diu que ha d’haver-hi cada oveja
con su pareja, no sé quina expressió ha utilitzat vostè.

Home!, a mi m’agradaria saber, i aquí va la meva pregunta,
si l’Advocacia de la comunitat autònoma va intentar, va assajar
un camí intermedi, que és dir: tinc tots aquests positius, que
n’hi havia 50, i d’aquests 50 positius, un a un, puc acreditar que
doncs, escolti, aquest dormia a la mateixa habitació, aquest va
anar al mateix autobús, són la mateixa colla d’amics, és a dir,
alguna cosa intermèdia per poder acotar d’alguna manera el que
demanava la jutgessa; hi ha 50 positius i 181 joves que se’n
varen anar. Jo crec que d’aquests 181, si l’Advocacia hagués
fet una resposta que hagués anat més enllà de dir: això és una
prova diabòlica; podríem haver aconseguit que la jutgessa
considerés que alguns d’aquests era contacte estret.

I per això, el primer que li deman és: a la resposta que va
fer l’Advocacia es va assajar alguna mena d’establiment de
contacte entre positius i contactes estrets o es va dir que això
era impossible i una prova diabòlica?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Gràcies. Començ per vostè... vostè començava dient que
hem perdut el partit. Jo crec que som a la pròrroga, jo... o allò
que hemos perdido una batalla pero vamos a ver quién gana
la guerra, no?, perquè avui estàvem una mica bèl·lics amb
aquest...

A mi no em satisfà aquesta resolució, jo li dic sincerament,
no em satisfà, a nivell personal, gens. A nivell de gestió
política? Tampoc, no satisfà; és a dir, tu no penses en cap

moment que la resolució serà negativa o que únicament es
confirmarà una part de la resolució, perquè quan la presentam
pensam..., de fet, les actuacions que es fan són exactament les
mateixes..., jo els ho he explicat, aquests darrers dies la mateixa
actuació s’ha fet per a un brot de tuberculosi, s’ha fet en
distintes ocasions en COVID, amb gent que no volia prendre
les mesures; s’ha actuat de la mateixa manera com s’ha actuat
sempre, durant els 16 mesos que duem, que farà d’aquí a dos
dies o d’aquí a demà farà 16 mesos.

El plantejament de la resolució, és clar que no satisfà i que
hi ha un moment que la resposta col·lectiva com a societat que
donen aquestes Illes era com a d’indignació amb el que
passava, que jo crec que era el plantejament que teníem tots, i
aquesta resolució és un gerro d’aigua freda? És clar que sí, jo
no li diré el contrari perquè és així.

Ara, també pensam que el recurs d’apel·lació està ben
fonamentat i que el recurs d’apel·lació pensam que pot
prosperar i que pot entrar a revalorar una altra vegada aquest
judici de proporcionalitat que es fa a la sentència i que
considera que havíem de dir, perquè la jutge al final ens
demana que diguem exactament amb qui. Quan ens fa el
requeriment de nova documentació, aportam, mitjançant dos
escrits, aportam la documentació que ens demanen: “Anexo I,
informe de 24 de junio, del Centro de Coordinación de Alertas.
Anexo II, listado completo de personas incluidas en el anexo
I y II de la resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, de 27 de junio, con expresión de los
datos personales, edad, resultado prueba COVID-19, hotel de
procedencia, así como la fecha del citado resultado. Anexo III,
informe del Servicio de Epidemiología de las Islas Baleares, de
28 de junio, sobre brotes COVID, grupo viajes de estudios
Mallorca. Anexo IV, informe de 28 del Comité de
Coordinación de Alertas. Anexo V, oficios, atestados policiales
relacionados con el brote COVID en los hoteles del Arenal.”

Quan es passa aquesta informació és allà on..., el que fem
nosaltres per localitzar aquests grups que ens demana el
CCAES és, ens demanen, són uns grups de viatges concrets que
estan a uns hotels concrets i que han participat en unes
activitats. Les mateixes agències de viatges, a través del
ministeri, ens faciliten els llitats d’aquests grups, per això la
població diana és aquella concreta perquè són aquells grups
que han participat i allà on hi ha hagut qualque positiu, i la
documentació que es dona a la jutge són aquells llistats que ens
donen les agències de viatges, que havien participat en aquestes
activitats i que tenien qualque positiu i cada grup va separat. Hi
ha grups que són per ventura de 30 persones, un altre que és de
20 i busques, un altre que és de 50 i busques, depenent, a
cadascun venien una sèrie de persones concretes. I es passen
aquests grups concrets, se li diu: aquest grup amb aquestes
persones que eren positives. Aquesta informació que s’envia a
la jutge quan ens fa el requeriment. Li entram dia 30 i dia 30
tenim resolució, i la resolució es fa el mateix dia que s’aporta
la resta de documentació.

Però si la seva pregunta era si s’intenta lligar una mica els
grups..., si havien estat o no havien estat dins un bus o dins una
barca, o dins una discoteca, no ho sabem, perquè sabem que
han participat d’aquestes activitats, perquè ens ho diuen els
joves que són a les seves comunitats d’origen, ens diuen que
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han participat en aquestes activitats de risc i per això la
ponència del CCAES el que decideix és considerar que aquests
grups, que havien participat també en activitats d’aquest tipus,
i que tenien qualque positiu, es considerava tot el grup contacte
estret. I això és el que nosaltres intentam traslladar a la jutge.

El resultat és que no ens va entendre, això està més clar que
l’aigua, però és el que intentam traslladar a la jutge en aquest
moment: per què eren aquests grups i que dins aquests grups hi
havia contacte, hi havia persones, hi havia joves que eren
positius. Aquesta és la correlació que intentam fer-li veure a la
jutge, que és la correlació que ens marca la ponència estatal.

I..., sí, crec que no m’havia dit res més, no? No ho sé, ara
no sé si m’ha fugit qualque cosa del cap o no, però si no ara... 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És a dir, entenc..., perquè, és clar, evidentment la resolució,
jo la veritat és que a la resolució de l’administració no hi he
tingut accés, només hi he tengut accés a través del resum que
em fa la interlocutòria, se suposa que allà ja es donava
informació sobre tots aquests grups, però jo la impressió que
tinc, Sra. Consellera, és que la jutgessa va considerar
insuficient la vinculació d’un positiu amb tot aquest grup, un
grup de 50 i tantes persones, i que, per tant, el que demanava
era que es fes un esforç d’estrènyer el cercle, amb tots els
exemples que vostè em posa; per exemple, quan vostè em posa
l’exemple de la pastera, em posa l’exemple del brot de
tuberculosi, o em posa l’exemple de l’avió que se’n va anar cap
a Santiago de Compostel·la, és clar, és que és molt diferent, és
molt diferent dir: un senyor va en un avió i l’administració,
suposo que gallega en aquest cas, considera que tot l’avió és
contacte estret, perquè acota d’una manera racional la relació
entre el positiu i tots els que van dins de l’avió.

Jo crec que la jutgessa en aquesta interlocutòria el que diu
és que aquesta vinculació racional entre el positiu i els que són
contactes estrets ha quedat massa difosa, i que, per tant, el que
hauria d’haver fet l’Advocacia és mirar d’acotar-la al màxim.
Estam d’acord amb vostè que això portat al seu límit és una
prova diabòlica, però crec que hi havia algun punt intermedi,
que jo, per la seva resposta, entenc que ni tan sols es va assajar.
Ens vam refugiar en la ponència de la CCAES, i la ponència de
la CCAES dóna una resposta, per dir-ho així, a l’engròs. I quan
parlam de limitació de drets fonamentals, és clar, hem d’acotar
més.

Jo crec que..., jo he interpretat, per la lectura de la
interlocutòria, tal vegada estic equivocat, que la jutgessa va
intentar que se li donés un agafador per poder acordar la
limitació dels drets fonamentals d’alguns ciutadans, i que no se
li va donar aquest agafador.

Vostè ha presumit, per dir-ho així, permeti’m dir-ho així,
davant el Sr. Lafuente, que vostè tenia tota la documentació; és
clar, nosaltres no la tenim tota. Llavors, li deman: de tots els
annexos que vostès van aportar quan ho va requerir la jutgessa,
vostè ha fet referència a l’annex III, nosaltres podem tenir accés
a aquest annex? És a dir, ens el podria donar? Ho dic perquè a
mi m’agradaria realment comprovar si des de l’Advocacia de
la comunitat autònoma es va intentar fer aquesta vinculació, o

es va insistir en què això era una prova diabòlica, això era
impossible i, per tant, no es va donar a la jutgessa cap agafador
en el qual poder dir, bé, doncs escolti, d’aquests 181, potser no
tots, però tal vegada 50, o 60, o 70 més, m’ha quedat acreditat
que són contactes estrets i, per tant, han de quedar a l’hotel.

Perquè, com molt bé ha dit el Sr. Melià, la jutgessa no els
deixa marxar perquè hagin donat negatiu a la PCR, o perquè
s’hagin negat a la PCR, sinó perquè no s’ha acreditat que eren
contactes estrets. Això és un tema que ha de quedar clar.

Igual que..., i jo crec que en això hauríem de posar les
cartes sobre la taula i ser francs, o vostè diu: la jutgessa ens
dóna part de raó. No, la jutgessa no dóna cap raó, perquè
evidentment, només hagués faltat que deixés marxar els que
havien donat positiu; és a dir, la jutgessa l’únic que diu és: els
que donen positiu es poden quedar a l’hotel. Els que no s’ha
acreditat que siguin contactes estrets, per tant, tots, poden
marxar. Per tant, jo crec que dir que dóna part de raó perquè
permet que els que han donat positiu es quedin a l’hotel, Sra.
Consellera, és forçar la realitat, no dóna cap raó a la comunitat
autònoma. Només faltaria que la jutgessa hagués deixat marxar
els que donen positiu!

Jo, com que vostè m’ha dit que sí que podem tenir aquest
document, si el poguéssim tenir i el poguéssim examinar, tal
vegada aniríem més ben orientats, tindríem la informació que
té vostè i, per tant, podríem debatre sobre la mateixa
documentació. Per tant, si fos possible passar-la ara als serveis
i que ens la fotocopiessin i tenir-la a l’abast, doncs jo li agrairia
molt.

I ara aquí ve la meva segona pregunta, en relació amb la
interlocutòria: es va fer alguna gestió diferenciada entre els
majors d’edat i els menors d’edat o es van tractar exactament
igual?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

A veure, quant a l’acotament dels con..., jo crec que el gran
debat aquí és què és contacte estret? El gran debat... vull dir, hi
ha la confluència del dret col·lectiu i l’individual, en funció de
si ets contacte estret o no. De les 180 persones..., la resolució
té dos annexos, de les 180..., un annex dels que són positius, i
l’altre annex és el que es consideren contacte estret. Dels 181,
crec que eren, i ho dic de memòria, que era aquell annex dels
contactes estrets i que, en teoria, la jutge deia que podien sortir,
varen quedar allà perquè eren positius, eh! És a dir, aquí també
tenim una gran contradicció, perquè hi havia gent que havia
donant positiu, de fet no són 181 els joves que surten, són 108
els joves que surten.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

D’aquests 108, 45 es queden de manera voluntària, però la
resta havien anat donant positiu, i no eren a l’annex I, que és el
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que ratificava. I sense res, varen quedar allà també, de manera
voluntària en aquell cas, perquè és evident que eren contactes
estrets. 

La documentació que es tramet és la que es té en el moment
en què es reclama, de dia 30, després pots anar recopilant més
informació, però dia 30 es tramet, la informació es recopila dia
28, dia 29, perquè també hem de veure els dies en què ens
trobam, i la informació que es tramet a la jutge és l’annex de
tots aquells joves que havien anat..., de fet, els joves ja amb la
documentació que es tramet dia 30 a la jutge, ja hi ha joves que
dins el primer escrit, dins la resolució de la directora general de
Salut en aquell moment no eren positius, que són a un llistat
distint, que és de positius, quan es passa dia 30, perquè es van
fent proves i es van fent positius. I en aquell moment el que se
li diu és: són aquests grups que dins aquests grups hi ha positius
i ells han participat d’activitats de risc.

Aquest és el plantejament que fem des de la demanda, des
del suggeriment, des del que li vulguem dir que es planteja a
nivell del Ministeri de Salut, i es planteja, des del Ministeri de
Sanitat, de manera coordinada amb totes les comunitats
autònomes perquè no hi havia un protocol específic d’actuació
en casos de macrobrots que ja directament et digués que
aquests eren o què s’havia de considerar o no contacte estret,
no existeix a nivell..., ara mateix tenim l’experiència d’aquest
macrobrot, però no una actuació concreta. 

Hi ha hagut actuacions semblants, n’hi va haver l’any passat
a Aragó, amb un brot que també va derivar a moltes comunitats
autònomes, de temporers, i les actuacions es varen fer de la
mateixa manera i es varen considerar contactes estrets els grups
complets també, independentment que s’hagués pogut provar
si havien compartit o no compartit en el mateix cotxe el trasllat
cap a no sé on, independentment d’això també es va fer
d’aquella manera; es va actuar, es va actuar per a totes les
comunitats autònomes, etc., que és el que es fa en aquest
moment, el que fem és aplicar el concepte de contacte estret
adaptat a la situació concreta que ens demanen les autoritats
sanitàries que apliquem.

I això és el que traslladam a la resolució i això és el que
traslladam a la jutge, amb les mesura de la possibilitat que
tenim per fer-ho, perquè també són complicades, perquè el que
hem vist han estat..., jo de vídeos n’he vist per xarxes
moltíssims, jo crec que tots els qui som aquí hem vist
moltíssims vídeos. 

Ara, hem demanat investigació a la Guàrdia Civil i a la
Policia Nacional quant a aquestes activitats de risc i als seus
promotors, etc. Tendrem resultats -esper-, en un futur el més
pròxim possible, no ho sé, tendrem resultats d’aquestes
investigacions. Però dia 30 no els teníem, impossible saber qui
havia participat... en els vídeos... jo crec que tots hem vist el
vídeo de la discoteca, en teoria, en teoria, presumptament, una
discoteca a un soterrani d’un dels hotels, crec que tots els hem
vist. Tenim la investigació d’aquella? L’hem demanada, encara
no la tenim. Dia 30 no la teníem.

Per tant, els mitjans que teníem en aquell moment varen ser
els que vàrem aportar a la jutge, tots els mitjans de prova que
tenia el Govern en aquell moment, que té en aquest moment,

perquè després supòs que amb el temps acabarem tenint
aquestes altres proves, però eren les que teníem en aquell
moment, no en podíem oferir més. Què teníem? Que l’informe
del CCAES directament ja localitza, ja diu que tots els..., o
pràcticament tots els joves que han anat sortint positius a les
distintes comunitats autònomes manifesten que varen participar
del concert a la plaça de toros, o manifesten que varen
participar del botellot a l’aparcament de l’Aquapark, o
manifesten que varen participar d’una festa dins un vaixell, dins
una party boat, que és evident que no es poden fer perquè estan
prohibides.

Allò era el teníem en aquell moment i aquella investigació
l’hem iniciada, però aquella investigació no està conclosa, més
que res perquè tampoc no tenim mitjans per fer aquest tipus
d’investigació. Hem demanat, hem elevat ofici tant a la Guàrdia
Civil com a la Policia Nacional perquè ens ajudin a fer aquesta
investigació. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bé, vostè deia que estàvem a la pròrroga, no?, i en part és
veritat, en el sentit que evidentment hem de veure aquest recurs
d’apel·lació quin resultat dóna, però a la cultura popular
menorquina és molt famosa una frase d’una novel·la d’Àngel
Ruíz i Pablo, l’Amo en Xec de s’Ullastrar, que acaba i diu:
“L’operació ha anat molt bé, però ma dona és morta”.
Aleshores, la resolució no és ferma, però els estudiants ja han
volat. Per tant, el mal -permeti’m dir-ho-, ja està fet. Per tant,
ho hem fet molt bé, però, de moment, hi ha hagut una gran
frustració per part de la ciutadania de les Illes Balears. 

Per tant, jo crec, és a dir, haurem de veure què diu la
resolució del recurs d’apel·lació, per descomptat, però crec que
sí som davant d’una nova doctrina sobre com cal acreditar el
tema dels contactes estrets, no tendrem més remei que assumir-
la i aplicar-la. Per tant, ser més curosos, dir més curosos no vull
dir que el que s’hagi fet sigui amb descura, sinó tal vegada ser
més exigents en el sentit que caldrà acreditar d’una forma més
fefaent o almenys en grups més estrets, no? Per exemple, party
boat, escolti, un va donar positiu a una party boat, bé, tal
vegada podrien haver concretat qui va ser a la party boat
aquella.

Ho dic perquè aquest tipus d’acotament més estricte podria
haver estat un element de major convicció de la jutgessa.

És clar, per altra banda vostè em diu: és que no tenim
mitjans per acreditar això, no? Bé, doncs és un problema que
tenim de protecció de la salut pública a aquesta comunitat
autònoma, que no deixa de ser també evidentment una
competència de la comunitat autònoma.

Acab aquí la meva intervenció, i em reafirm en el que li he
dit, és a dir, la meva exigència de respostes és perquè nosaltres
ens consideram de la part que vam estar al costat del Govern i
que ens vam sentir frustrats per aquesta resolució judicial. I per
tant, d’alguna manera demanem al Govern que es prenguin
totes les mesures perquè això no torni a passar.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ha fet ús de 12 minuts i 21
segons. Sra. Garrido?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, Sr. Castells, li he dit abans, jo compartesc la frustració
per aquesta resolució, i és una paraula que defineix molt bé el
sentiment de molts de nosaltres en el moment que la vàrem
poder veure.

Des del Govern en tot moment, tant en aquell moment, com
anteriorment, com ara, com en el futur, sempre intentam ser el
més curosos possibles a l’hora de determinar el contacte estret,
sempre, sempre, però hem de poder. Aquesta és la gran
diferència, perquè que hi va haver participació a party boats ho
sabrem més tard, no ens ho han contat. Aquí hi ha una part
important, no ens ho han contat. 

De fet, hi havia un grup de Còrdova que deia: “No, no, si yo
llegué ayer, yo llegué ayer, y es que no puede ser que seamos
positivos”. No era cert, no havien arribat ahir, havien arribat un
parell de dies anteriors. Després, quan vàrem tenir el llistat
vàrem saber que havien arribat un parell de dies abans, i amb
el primer cribratge varen sortir 4 positius d’aquell grup. I ells
ens deien: “Hemos estado nosotros solos, sin nadie más,
llegamos ayer, hemos estado nosotros solos, sin nadie más, no
hemos ido a ningún sitio de estos y hemos venido todos con los
antígenos”. Bé, idò, feia un parell de dies que eren aquí i n’hi
havia 4 de positius, després n’hi va haver més de positius.

Aquesta és l’experiència que es va viure aquells dies. Que
jo ho he dit en distintes ocasions avui, ens hem de posar en
aquells dies. Avui totes les coses les faríem distintes, però en
aquell moment era el que teníem. Aquest és l’exemple, però
com aquest n’hi ha, crec que cada grup tenia un exemple
d’aquest tipus. És clar, en el moment que es va fer el cribratge
a aquell grup de Còrdova i varen sortir els 4 positius, la resta
eren contactes estrets; perquè primer es feia el cribratge i, una
vegada fet el cribratge, quan hi havia qualque positiu, la resta
eren contacte estrets. És clar, aquell grup havia estat..., perquè
quan et deien: yo vine ayer -et deien-, no, no, hemos estado
solo nosotros entre nosotros; idò en tens 4 de positius. Si has
estado todo el tiempo vosotros entre vosotros, ja sou contactes
estrets. Per ventura no ho hem sabut explicar així, però jo ho
entenc així, ho vaig viure així en aquells moments i aquests
varen ser els fets. 

Ara ens trobam a l’apel·lació amb aquesta resolució, que
esperem que l’apel·lació vagi bé. No puc fer més que compartir
el sentiment de frustració en aquest cas, perquè el tenc també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, Sra.
Mercedes Garrido, Sra. Consellera, moltes gràcies per ser aquí
en compareixença, a petició pròpia, i gràcies a tot l’equip que
l’acompanya.

Consideram que és la persona i el càrrec del Govern més
idoni per venir a explicar la situació o les conseqüències també
del viatge aquest no d’estudis, dels estudiants o del final de
curs d’alguns estudiants que van decidir per compte propi venir
aquí, a l’illa de Mallorca, a celebrar el final de curs i que ha dut
com a conseqüència milers de casos a 11 comunitats, com bé ha
dit vostè.

Nosaltres, des del nostre grup, no li farem preguntes,
simplement farem algunes reflexions i, bé, creiem que som
davant d’una situació totalment nova, és una situació nova, tot
i que duem 15 mesos de pandèmia, som en aquests moments
davant d’una situació nova des del punt de vista jurídic, eh?,
des del punt de vista jurídic; però no hi ha res de nou des del
punt de vista sanitari i epidemiològic, que vostè ja ho ha dit:
l’aïllament i la quarantena de les persones infectades i tots
aquells contactes d’aquestes persones infectades ha estat la
principal mesura que s’ha pres des del principi de la pandèmia
per aturar la propagació del virus i per rompre aquesta cadena
de contagis, que tanta por fa des del punt de vista col·lectiu,
perquè passa d’un contagi individual a un contagi amb
expansió a tota la comunitat.

Per tant, des del punt de vista sanitari, res de nou.

Però aquestes mesures d’aïllament s’han de prendre amb
celeritat, s’han de prendre ràpid, perquè el virus els contagia
ràpid i el Govern consideram que va actuar bé, amb la celeritat
corresponent.

És cert que encara ens trobam immersos en la pandèmia,
aprofitaré per dir que som la comunitat que hem obert als joves
la vacuna, hem estat pioneres, hem estat de les primeres
comunitats i hem tengut una bona resposta, que s’ha d’agrair
als joves. I que en aquests moments tenim el focus posat sobre
els joves perquè són el col·lectiu que no es troba amb la pauta
sencera pel que fa a la vacunació.

I també és cert que una gran part de la joventut es comporta,
però també és cert que hem pogut veure, com bé s’ha dit en
aquesta sala, fotografies, vídeos, que, bé, com hem vist d’un
incivisme total i d’una manca de responsabilitat per aquells que
practicaven algunes activitats o activitats sense les mesures
corresponents, que crec que en aquests moments tota la
població, joves i no tan joves, coneixem, que són les mesures
bàsiques de protecció.

Per tant, volem manifestar el suport absolut a l’actuació del
Govern, creiem que ha actuat i ha actuat com sempre, defensant
la salut i defensant les vides humanes i ha posat el dret
col·lectiu de la salut, com bé deia la consellera, per davant dels
drets individuals i les conseqüències que en tot moment pot dur
la ruptura d’aquestes mesures individuals que pren cadascú a
les activitats de les quals participa.
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Creiem que ho hem fet bé perquè ha garantit que el virus no
es propagués aquí, a les Illes, aquí, a Mallorca, en els grups que
tenien contacte i que havien pogut tenir contacte amb les
activitats més locals, i també el Govern ha actuat per garantir
que les persones que sortien d’aquí no infectessin, com ha
passat en alguns casos, no infectessin el seu entorn més proper
en el lloc seu d’origen; és a dir que exportaven el virus a altres
comunitats.

Per tant, consideram que una persona que voluntàriament ha
participat d’activitats de risc, que es converteix, per se, en una
focus de risc, perquè no s’ha protegit, ha de seguir clarament el
procediment de quarantena i açò és la pràctica que s’ha dut des
del principi, com he dit, i la pràctica que s’ha de seguir duent
per recomanació sanitària.

Tenim la resolució, és cert que avui el debat és la base de la
resolució, consideram que des de la responsabilitat i del
respecte total a les resolucions judicials, consideram que és
molt convenient aquest debat, és convenient perquè ens trobam
davant la col·lisió dels dos drets, com bé comentava vostè, Sra.
Consellera, el de llibertat ambulatòria i individual i el de la
col·lectiva de la salut pública i, per tant, de la vida, i
consideram, i ho hem de dir així de clar que és més valuós el
dret de la col·lectivitat, el dret a la vida i a la salut.

És un debat, jo li deia, necessari i que creiem que ha de ser
enfora d’aspectes més dogmàtics i ideològics, perquè veiem
com hi ha grups que expressen, com la llibertat, que ho hem
vist en campanyes electorals, com, per exemple, el Partit
Popular a Madrid, que fan ús d’una llibertat, entre cometes, que
podria ser confós, o confondre la població, fan ús d’aquesta
paraula com la llibertat de fer el que ens dona la gana. Doncs,
no, ens trobam en una pandèmia, ens trobam en una pandèmia
i s’han de prendre les mesures individuals necessàries per no
convertir-nos cadascú de nosaltres en focus de virus i de
contagi.

Per tant, veiem també com altres grups parlamentaris, un
dels quals ja s’ha absentat, han donat voltes als hotels allà on
hi havia els joves i han alimentat també algunes confusions de
certs conceptes perquè es botessin algunes normes o han donat
una idea confosa del que significa aquesta llibertat, perquè la
responsabilitat de cadascú, com bé ha dit, hi ha hagut alguns
joves que sí l’han tinguda, que és: jo he estat en contacte o puc
ser un possible cas positiu, per tant, qued aquí. I crec que hem
de reconèixer que hi ha hagut joves que sí ho han fet així i que
han estat responsables i han quedat a la quarantena fins a
garantir que es fessin una PCR, dues, les que considerés
l’autoritat sanitària i fins a aixecar la quarantena per a amb tota
seguretat saber que no són focus de contagis i poder tornar a ca
seva amb la garantia de no infectar ningú més.

Per tant, la pandèmia ens obliga a tots a tenir un punt de
solidaritat, un punt de renúncia, un punt de submissió a les
normes, d’autoresponsabilitat individual i també de disciplina,
i açò és la crida que volem fer des del nostre grup. Si s’ha
participat en aquestes activitats de forma voluntària,
consideram que s’han de quedar i acomplir la quarantena, i
consideram que és molt difícil, però que molt difícil,
impossible, com bé deia vostè, en unes activitats on hi ha hagut
diferents grups que interactuaven amb diferents activitats, sigui

dins un vaixell, sigui a una festa, fins i tot, algunes fora de la
mateixa organització, és impossible determinar qui ha tingut
relació amb qui, quan veus les imatges i les fotografies on hi ha
aglomeracions, gent molt junta, sense les mesures
corresponents.

Per tant, aquí som davant la col·lisió aquesta de drets de la
qual parlàvem clarament, nosaltres ho veiem així, també ho
consideram així. Per tant, el Govern ha emprat el principi de
precaució i de protecció col·lectiva i ha aïllat el focus de risc
perquè no es propagués el virus.

Aquest risc cadascú ha d’assumir la limitació de les seves
llibertats, perquè qualsevol llibertat té limitacions. Nosaltres li
volem manifestar el suport total a l’actuació del Govern, creiem
que és un debat interessant i importantíssim, però creiem que
així com avui tenim dues, tres, quatre hores per debatre i també
hi ha uns procediments administratius que s’allarguen en el
temps, on es pot dirimir a veure qui, on hi ha raons i posar i
llevar raons, les actuacions en un cas de pandèmia, en un cas
d’actius positius que es detecta a un moment donat a grups que
son grossos han de ser immediates. Per tant, el Govern ha
actuat bé i ha actuat amb la immediatesa que corresponia.

Nosaltres veiem convenient aquest recurs que ens ha
explicat per esclarir aquesta novetat que tenim d’escenari
jurídic i també per poder fer una pràctica, com deia qualque
grup, que no torni passar, de veure com actuar perquè no torni
passar.

Per tant, agrair a totes les persones i empreses i famílies, a
tothom que en aquesta comunitat sí que ha acomplert totes les
mesures, han fet els esforços per poder arribar a uns indicadors
sanitaris bons i que ara en aquests moments doncs ens veiem en
aquesta situació, per tant, volem posar de manifest que la gran
majoria de la població sí acompleix les normes, sí fa els
esforços, però, desgraciadament, sí que hi ha una
autoresponsabilitat personal a la qual creiem que hem de fer
una crida perquè s’acompleixi en el cent per cent de la
població, perquè ja hem vist quins són els resultats de no
acomplir-la.

Per tant, total suport i molt agraïts d’aquesta
compareixença. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, ha fet un ús d’11 minuts i 44 segons. Té la
paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, Sr. President. Sra. Carbonero, molt breument, perquè jo
crec que ja he dit molt del que podia dir avui matí i em repetesc
molt, però em qued amb part de les seves paraules, i vostè
parlava de solidaritat, jo crec que és del que hem de parlar tots
a l’hora de gestionar aquesta crisi. Hem parlat, avui s’ha parlat
molt de responsabilitat, però crec que és imprescindible també
parlar de solidaritat i és solidaritat amb la resta de conciutadans
d’aquestes Illes i també de la resta de l’Estat.
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Li dic el mateix que li deia al Sr. Ensenyat, en el seu
moment, aquí ens hem trobat una situació, vostè ho deia, és una
situació nova a nivell de poder-la afrontar sanitàriament, però
també nova quant al seu enfrontament jurídic per mor d’aquesta
resolució judicial. Però és una situació que ens ha d’ensenyar,
ens ha d’ensenyar, i aquí, per molt que el Sr. Melià, que també
se n’ha anat fa una estona, intentàs deduir de les meves
paraules que jo no feia autocrítica, en faig d’autocrítica, crec
que tot és millorable i de totes aquestes actuacions hem
d’aprendre a actuar d’una altra manera, hem d’aprendre, per
ventura, a fer les coses d’una altra manera, i sobretot hem
d’aprendre que hi ha una gran col·lectivitat de joves que ho han
fet molt bé.

I l’estigmatització a la qual es troben sotmesos aquestes
darreres setmanes, no únicament aquí, a Balears, vull dir a la
resta de l’Estat, i veiem que també a nivell europeu, on hi
havia, ahir, hi havia una sèrie de notícies que provenien de
França i que deien que els joves eren els causants de la
cinquena onada. Jo crec que aquesta solidaritat ens ha de fer
actuar a tots de manera col·lectiva i també ens ha de fer actuar
a tots de manera responsable i assumir entre tots
responsabilitats que són col·lectives. Els joves són joves i al
final doncs fan el que volen fer, el que el cos els demana, el que
hem fet tots els que som aquí quan hem tengut la seva edat, i no
hem passat per una pandèmia i per 16 mesos de restriccions
absolutes i de manca de socialització, etc., crec que no els
podem responsabilitzar del que ha passat; ara, també els hem
de demanar responsabilitat, que és el que ens han demostrat la
gran majoria dels joves, i jo crec que la gran no, la immensa
majoria dels joves ens han demostrat que són responsables i
que han actuat de manera responsable. I uns quants joves i uns
quants no tan joves, perquè aquí no únicament, i forma part
dels joves que han participat d’una discoteca il·legal al
soterrani d’un hotel, qualcú els ha obert la discoteca, qualcú els
ha posat la música, qualcú els ha venut les copes; perquè aquí
el que tenim també és que la irresponsabilitat de molts pocs i el
guany ràpid i fàcil de doblers per part d’uns quants el que no
poden fer es posar en escac tota la recuperació i els esforços
d’aquesta comunitat autònoma. I amb això és una part del que
ens hem trobat i hem intentat reaccionar de la manera més
ràpida i de la millor manera possible.

Era la més adequada? Ho veurem amb el temps també,
nosaltres pensam que sí, però vaja, s’accepta la crítica
responsable i s’accepten els suggeriments i les aportacions
quant a l’afrontament de les mesures en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al segon torn de paraula per als grups que els
resta temps. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Lafuente té 5
minuts i 45 segons.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, vamos a ver, Sra. Consellera,
quiero agradecerle su explicación y decirle que por parte del
Grupo Popular no nos oirá decir que nosotros pensamos que el
Govern lo que pretende es crear conflictos o no luchar por

conseguir la salud de los ciudadanos y no conseguir que la
incidencia sea la mínima, estamos totalmente convencidos de
que ustedes intentan que la incidencia de la pandemia y la
incidencia en la salud de los ciudadanos sea la menor, igual que
no se nos ocurriría decir que la oposición se alegra porque las
cosas vayan mal, pero, bueno, eso cada uno que haga lo que
considere.

Pero me preocupa muchísimo más después de haberla
escucha a usted, cuando usted, después de tener el auto, cuando
tiene el auto, porque si lo dijese antes de tener el auto, dice, no,
es que hemos hecho lo mismo que hacíamos cuando había
pateras y exactamente el mismo procedimiento y los tribunales,
este y otros tribunales nos daban la razón; pero, Sra.
Consellera, ¿no ha leído el auto? Es que precisamente el auto
le dice: mire, es que con las resoluciones respecto a las pateras
estaba claro que había un contacto estrecho durante mucho
tiempo, cuáles eran las personas en un espacio reducido y que
iban en una embarcación pues ocho o nueve horas, un montón
de horas, y por eso la solución no es la misma, es que se lo dice
el auto. Y usted me dice que han hecho lo mismo, ¿no se ha
leído el auto? No, es que no es lo mismo.

Y me dice, no, es que yo qué sé si hay pateras de 25 metros,
y me pide rigor; ¿cuántas pateras de 25 metros han llegado a
Baleares en los últimos 15 años? Sra. Consellera, no me diga
eso. Lo que le dice el auto es: la ausencia de claridad de la
administración actuante, mientras la administración dice que
hay 52 jóvenes que no quieren hacerse la prueba, el atestado
policial nos dice que hay 5, falta de claridad de la
administración actuante. Y lo que le dice, y se lo dice el auto y
se lo dice la Fiscalía, dice: “El contacto estrecho, de forma
genérica, general, presuntivo e indeterminado, no cabe para
restringir los derechos y libertades de la gent, se tiene que
razonar de forma proporcional”, se tiene que decir de estas 25
personas coincidieron en tal sitio, eso es simplemente lo que les
pide. No, les mando aquí el informe y ya está.

Por eso aún me preocupa mucho más su contestación
después del auto, porque es preocupante; claro, luego le pasa...
luego nos pasó lo que nos pasó, que usted dice que hubo 19
inmigrantes que llegaron esos días y no fueron ni siquiera
vigilados, pudieron ser confinados y quedaron libres sin haber
visto si tenían pruebas COVID o no, según la prensa, y eso es
más grave.

Después, el tema del hotel de los jóvenes estudiantes es
gravísimo, pero es que el tema de Ciutadella, que pasó
simultáneamente, es mucho más grave; y usted me dice: no, es
que el Govern hizo muchísimas cosas. Pues, y a ver qué haría;
pues es que la Sra. Alcaldesa de Ciutadella, que no es del
Partido Popular, y que gobierna con su partido, dice que tuvo
poco apoyo de las administraciones superiores, no le quiere
nombrar expresamente al Govern, pero evidentemente las
administraciones superiores con competencias son el Govern,
el Consell Insular y la Delegación del Gobierno.

Me dice: es que mandamos más refuerzos de policía
nacional y guardia civil porque en Ciutadella no hay. En
Ciutadella hay una comisaría de la policía nacional, hay una
comisaría de la policía nacional...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., hay una comisaría de la policía nacional, ahora se lo digo
por si no lo tenía en cuenta, y que no se podía hacer nada más.
Escuche, mire, en Pamplona sacan los Sanfermines y no ha
habido lo que ha pasado en Ciutadella, se podía hacer algo más,
lo ha hecho otra administración; basta con que coja, no le voy
a hacer la lista de cosas que han hecho en Pamplona, coja la
lista de cosas, del 7 de julio, en San Fermín, lo que ha pasado
en Pamplona y lo que pasó el 24 de junio en Ciutadella, la
diferencia es que no tiene color. Y ¿qué pasa en Menorca?
300% más de contagiados que lo que tienen en este momento
en Mallorca, ese es el resultado de su falta o gestión
evidentemente, como mínimo, no eficaz en cuanto a los
resultados, no entraremos a hacer más valoraciones.

Y otra cuestión preocupante en cuanto a la gestión de todo
esto, la ofensiva mediática llevada por parte del Govern, una
vez tienen el auto, salir en contra, a atacar al poder judicial en
su independencia, mediáticamente, mediante las redes sociales,
miembros del Govern. Desde nuestro punto de vista, esto es
gravísimo; es decir, estoy de acuerdo, no se tiene por qué estar
de acuerdo con las resoluciones judiciales y si no se está de
acuerdo con las resoluciones judiciales se recurren, pero lo que
no se hace es que, desde el Ejecutivo, se ataque la
independencia del poder judicial de forma... pero, además,
organizada, como se hizo, organizada por parte de los
miembros del Govern y mediante comunicados de prensa. Eso
no es presentable, eso denota un déficit democrático
importante, y eso sí que nos preocupa.

Han tenido tres resoluciones, usted decía “no hemos tenido
ninguna resolución en contra del Tribunal Superior de
Justicia”; sí que la han tenido, sí que la han tenido, acuérdese,
le anularon uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre
medidas concretas. Han tenido la resolución del Tribunal
Supremo, en que, básicamente, le dice que las medidas
preventivas, así, a priori, no se pueden tomar en cuanto afectan
a derechos fundamentales, que se tienen que hacer de forma
proporcional y legal, y lo único que les dicen es que lo hagan
legal, que lo hagan legal, argumentándolo. Y en eso sí que
deben ser, por eso le pedimos, rigurosos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, tendría que...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Voy acabando. Hemos puesto 200 efectivos más de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, o 300 efectivos más, los
300 efectivos en prácticas, de los que han terminado prácticas
que se han ido, y vienen 300 nuevos, por tanto, han repuesto lo
que había.

Por último, Sra. Consellera, lamentamos como ha ido la
gestión de esta cuestión porque el daño ya está hecho, el daño
está hecho a la imagen de Baleares. Y lamentamos
especialmente, no solamente la gestión, que ha sido deficiente,
por su resultado ya lo vemos, ha sido deficiente, sino los
principios democráticos básicos que han demostrado en esta
cuestión: falta de respeto al poder legislativo, por la no

comparecencia de la presidenta, como han pedido diversos
grupos de la oposición; falta de respeto al poder judicial, como
prueba los ataques...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, termine ya, por favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

..., y por tanto, desgraciadamente, tenemos que hacer una
valoración negativa en todos los sentidos, tanto en la gestión
como en la aplicación de los principios que se deberían de
haber aplicado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, no esperaba menos
de usted, a mí me hubiera sorprendido bastante si me hubiera
hecho una valoración positiva, perquè no són capaços de fer-
ho a cap moment, perquè aquest és el gran problema de
l’oposició amb la qual ens trobam, perquè duem un any i mig
de gestió de pandèmia allà on la tasca de l’oposició és bàsica
i fonamental, i vostès s’han esborrat directament d’aquesta
tasca fonamental d’oposició que s’ha de fer en una gestió
complicada d’una situació de crisi econòmica, de crisi social i
de crisi sanitària.

Altres membres de l’oposició, altres partits de l’oposició sí
han exercit aquesta oposició responsable, vostès s’han esborrat,
després cadascú haurà d’assumir les conseqüències dels seus
actes.

Vostè deia que no hem estat respectuosos ni amb el
legislatiu ni amb el judicial, jo duc aquí des de les deu del matí
i són les dues, i no fris, per tant, podem ser aquí mentre
vulguin, i he comparegut avui a petició pròpia, som la
responsable, la consellera de Presidència, i la responsable de
l’Advocacia de la comunitat autònoma, per tant, crec que la
consellera a la qual corresponia comparèixer per aquest
assumpte, més la consellera de Salut que va comparèixer la
setmana passada, també per parlar específicament d’aquest
assumpte i de la gestió sanitària en aquest cas, dels macrobrots
dels estudiants. Per tant, crec que manca de respecte al
legislatiu, vaja, vostè si això troba que és una manca de
respecte, totalment respectuosa des del Govern amb el
legislatiu que vostè trobi que això és una manca de respecte,
però vaja, no compartesc aquesta afirmació. El que ha estat una
manca de respecte del legislatiu cap a l’executiu és el que ha fet
el Sr. Rodríguez fa una estona.

I no hi ha una manca de respecte cap al poder judicial, el
contrari, vostè, crec que, a part de llegir les notícies, pot
escoltar les rodes de premsa que s’han fet, pot llegir les
diverses notes de premsa que s’han enviat per part del Govern
o pot llegir les piulades i posts de Facebook, etc., o
d’Instagram, cadascú el que tengui, i crec que a totes podrà
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deduir que hi ha una absoluta i respectuosa acció del Govern
enfront de la justícia, no un acatament de no acceptar de
manera absoluta el que diu la resolució judicial, perquè també
forma part i també es troba sotmesa a la crítica en aquest cas.
Nosaltres acceptam la resolució judicial, no la compartim, i ho
hem dit en tot moment.

Però, sempre, sempre, sempre ho hem dit d’aquesta manera,
des de l’absolut respecte i des de l’acceptació de la resolució
judicial, no la compartim i no compartim el judici que fa la
jutge, o la valoració que fa la jutge dins la resolució, aquest és
el plantejament. Si per a vostè això és una manca de respecte
de la justícia el que em deu plantejar és que el que hem de fer
és una assumpció absoluta de les resolucions judicials. Per tant,
a partir d’aquí el Partit Popular pus mai més no recorrerà cap
sentència, i mira que n’han recorregudes moltes vostès, perquè
cada pic que no els agrada bé que ataquen la justícia, bé que
ataquen les resolucions i bé que les recorren; pero consejos
vendo que para mí no tengo, perquè la cosa deu anar més o
manco per aquí: quan són la resta els que parlen ells han de
respectar, quan ens afecta a nosaltres, bé, ho respectam a
mitges, no, Sr. Lafuente? Perquè sembla que la cosa va una
mica per aquí.

Vostè em deia que el atestado policial hablaba de 5, la
resolución de 50..., jo li he intentat explicar; és a dir, ens
trobàvem dins una situació, primer d’emergència, i, segon, de
màxima mobilitat i que canviava la situació sanitària d’aquests
joves dia a dia. El primer atestat policial que hi ha, és a dir, tot
això comença dia 23 amb 5, amb un cas al País Basc, que diu
que té 5 contactes estrets; que d’aquests 5 contactes estrets n’hi
ha 4 que donen positiu, i tot comença així. Després arribam a
50. I quan presentam més documentació al jutge, quan ens
requereix més documentació n’hi presentam, encara n’hi ha
més de positius, i quan arriben a l’hotel pont encara n’hi ha més
de positius; i el dia que la jutge diu que se’n poden anar, dels
que diu que se’n poden anar hi ha positius, i dels que es fiquen
al vaixell el matí, perquè l’horabaixa hi ha positius, el matí hi
torna haver més positius. Dels que es fiquen al vaixell, arriben
a València, hi ha més positius encara.

És clar que els números no són els mateixos, perquè es van
fent proves i van positivitzant tots aquests joves, fins arribar
pràcticament al 50%, pràcticament la meitat d’aquests joves
varen donar positiu, uns a un primer moment, uns altres a un
altre moment. I no sabem quina és la seva situació, dels que són
a ca seva, perquè tampoc no ho hem demanat. Però, vaja, supòs
que més d’un haurà donat positiu també a la seva comunitat
autònoma.

Quant a Ciutadella, m’he equivocat abans, i he dit: no hi ha
policia nacional i sí Guàrdia Civil, i és a l’inrevés, hi ha policia
nacional i no hi ha Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil actua allà on
no pot actuar la policia nacional, que és a la part rústica, etc.,
de sòl rústic.

Hi va haver un reforç a Ciutadella de policia nacional i de
Guàrdia Civil, hi va haver un reforç de policies locals de la
resta de municipis de les Illes; hi va haver un reforç
d’Emergències, Emergències va enviar quatre cotxes, pensi que
tenim 15 inspectors i en vam enviar 8, per tant... I tenim la resta
de l’illa de Mallorca a cobrir, també hi ha Eivissa i Formentera,

per tant crec que l’esforç que es va fer des de les distintes
administracions públiques va ser: primer, l’esforç requerit per
part de la batlessa, i vàrem participar a la Junta de Seguretat, hi
varen participar no únicament el director general
d’Emergències i Interior, sinó també el director general de
Relacions Institucionals i Cooperació del Govern, dos directors
generals expressament; vàrem fer reunions prèvies, a les
reunions prèvies a la FELIB i a la Junta de Seguretat els vàrem
oferir enviar els policies tutors, que eren els policies que
coneixien si hi havia nins que havien anat de Mallorca de
viatge d’estudis per poder controlar.

Es varen fer aquest tipus de plantejaments, ara, a nosaltres
de vegades sí que ens encantaria poder dir: no es pot noliejar
un vaixell o només pots vendre la meitat del passatge, ara, no
tenim empara judicial per fer això. Que de vegades seria la
solució adequada? Sí. Tenim empara legal per fer això, la
legislació ens permet fer això? No, no, no ens ho permet fer,
demandi qui demandi aquesta solució, perquè moltes vegades
seria una solució, demandi qui demandi.

Que l’actuació que es va fer a Ciutadella l’haguéssim
poguda millorar tots, tots, des del Govern també? Sí, per
suposat, i n’aprendrem també d’aquí, tots podem millorar
l’actuació que vàrem tenir.

I crec que ja no em deix res més del que em plantejava.
Moltes gràcies pel debat, Sr. Lafuente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans disposa de 8 minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, per totes les
explicacions donades, que han estat molt detallades.

Jo crec que avui cada grup parlamentari ha vengut a fer el
rol que considerava que li corresponia fer i alguns, des del
nostre grup, pensam que de forma equivocada. El que ha
succeït aquests dies passats crec que, llegint un poc els
comentaris que s’acompanyaven amb les notícies, es podia
veure una gran majoria de persones enfadades amb el que havia
passat, no enfadades amb la gestió que havia fet el Govern, sinó
enfadades amb la gestió que havia passat i incrèdules davant
d’aquesta interlocutòria del passat 30 de juliol.

Jo no formularé més preguntes, però sí faré una reflexió i és
que quan tot això passi s’haurà de fer una revisió de totes les
passes que s’han dut a terme, perquè si de la mateixa manera,
com a societat, no estàvem preparats per viure una pandèmia,
el món laboral no estava preparat per assumir una aturada i que
la gent hagués de fer feina des de ca seva, les administracions
públiques, tanta sort que algunes havien recuperat moltes de les
retallades que s’havien fet per poder assumir de forma millor la
pandèmia, que ningú no es cregui que l’administració de
justícia estava preparada per fer front també a una pandèmia,
perquè evidentment, a la legislació no estaven prevists aquests
fets, i jo crec que això és una cosa amb la qual hem de ser
realistes i que hem de veure que de cara al futur són tota una
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sèrie de qüestions que s’hauran de revisar, perquè de cara al
futur el que no pot tornar passar és el que ha succeït durant tots
aquests mesos, que a algunes comunitats autònomes, per
diferències de criteris, potser perquè alguns tal vegada veien
aquesta perspectiva de la política de salut que era la que havia
de guiar les decisions que es prenien per fer front a la
pandèmia, i d’altres que s’aferraven a la legislació més pura i
dura, sense tenir en compte tal vegada el context total en el qual
ens trobàvem immersos.

Simplement, només llegint la interlocutòria, sobretot quan
es llegeixen els antecedents, molts d’aquests antecedents han
canviat, han canviat i, per tant, no es pot prendre una decisió de
foma... no sé com bé explicar-ho, però quan els fets i la situació
evolucionen i canvien és molt mal de fer prendre una decisió
ferma, perquè tal vegada hi ha moltes persones que es
demanaran què passa amb totes aquestes persones que podien
partir cap a ca seva, per exemple, les que no s’havien volgut fer
la prova PCR, quina responsabilitat tendran si han contagiat
qualcú? O si qualque familiar delicat se’n veu afectat? És a dir,
hi ha altres persones que diran: escolti, la meva llibertat i la
meva llibertat de poder viure amb salut, perquè jo he d’estar
acomplint?

I d’això el que també ens fa por és que puguin venir altres
col·lectius, altres persones i diguin: bé, com que hi ha això que
em diu que si no em vull fer una PCR jo me’n puc anar, doncs,
no ho sé, també és un perill de cara a la salut pública de tot el
conjunt de la societat. I, per tant, pens i n’estic convençuda que
passarà, que en els pròxims mesos i en els pròxims anys s’haurà
de fer una anàlisi de totes les polítiques, de totes les decisions
judicials i fins i tot s’haurà de fer una adaptació si de cara al
futur volem estar preparats.

I simplement volia acabar amb aquesta reflexió. Gràcies, de
nou, per totes les informacions donades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltíssimes gràcies, Sra. Sans. Bé, jo no vull repetir el que
hem dit fins ara, agrair la seva reflexió i també acollir-la a
l’hora de poder fer aquesta reflexió profunda sobre la manera
d’actuar i què podem millorar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp té un
temps de 2 minuts i 28 segons.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Consellera, agradecerle las respuestas
que me ha dado, creo que se ha olvidado de la que le hecho
sobre el informe del comité de expertos en los que se
fundamenta la resolución de la directora general y también el
acuerdo del Consell de Govern del 28 de junio.

Y usted me hablaba de este acuerdo del Consell de Govern,
creo que esto es lo que constata que llegaron tarde. No les gusta
que les digamos que ha habido imprevisión, pero es que siento
decirle, consellera, que ha sido así, el acuerdo del Consell de
Govern del 28 de junio, cuando la situación ya era más que
preocupante y la imagen de Baleares estaba dañada, constata
esa imprevisión, se debería haber previsto los protocolos, con
más controles, restricciones legales en este tipo de viajes con
anterioridad, porque esto sí se podía preveer, consellera.

Y de verdad que el Govern no pudo preveerlo hasta que se
dio esta situación de descontrol y poner en riesgo la salud
pública de todos. Los controles obligatorios que se acordaron
el 28 de junio se podían haber puesto en marcha ya para estos
viajes con anterioridad, yo considero que test de antígenos me
gustaría saber, no me ha parecido... usted se ha referido a ellos,
yo estoy de acuerdo en la necesidad de aumentar esos
controles, como hizo su govern el día 28 de junio, pero ¿quién
decidió previamente que bastaban esas pruebas de antígenos
para entrar en Baleares o una vacunación completa?

Creo, consellera, sinceramente, que los ciudadanos de
Baleares no merecen esta imprevisión por parte del Govern,
que ha podido poner en jaque no solo la salud pública sino
también la recuperación económica de nuestras islas en un
momento tan clave en que todavía no tenemos la inmunidad
para ello, esta cuestión.

Luego, hablaba del concepto de contacto estrecho, yo creo
que un año y medio después deberíamos y deberían haber
hecho un esfuerzo todas las administraciones de tener más claro
y regulado qué se entiende por contacto estrecho y poderse
justificar.

Y sí que lamento, yo estoy de acuerdo con usted en cuanto
a que las restricciones de derecho y libertad de circulación
tienen que justificarse en tres requisitos, y creo que..., ya lo he
dicho, que no cuestiono que una de las medidas importantes
para el control de la pandemia sea el aislamiento forzoso
cuando se ha estado en contacto estrecho, cosa que apoyo
totalmente, pero lamento que no hayan podido justificar la
idoneidad, la proporcionalidad y la necesidad en este caso.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, vaya terminando, por favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, acabo, gracias. Sobre la reflexión que ha lanzado de cuál
es la solución, estoy completamente de acuerdo con usted,
consellera, yo creo que si no se hubiera actuado esos días se
hubiera criticado al Govern por no haber actuado.

Y vuelvo a repetir que lanzo el mismo llamamiento para la
responsabilidad individual y colectiva en estos momentos.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Tiene la palabra la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, Sra. Guasp,
també, les seves aportacions, jo crec que al final fem les
mateixes reflexions, ara una sobre altra. Quant als informes
totes les resolucions que es prenen van acompanyades dels
informes del comitè d’experts i, en aquest cas, la Resolució de
dia 27 de juny, no únicament anava acompanyada d’aquests
informes, sinó que anava acompanyada també de l’informe que
havia realitzat el CCAES quant a la magnitud del brot, la
gravetat del brot, i en aquest cas com havíem de considerar o
qui havíem de considerar com a contacte estret, d’igual manera
que l’acord del Consell de Govern.

A l’acord del Consell de Govern del dia 28 de juny, és cert
que en aquest moment es prenen les mesures per controlar els
grups grans de gent que venen tots junts, s’haguessin prendre
abans? Sí. Són efectives en aquest moment? Sí, sí, perquè
continuen venint grups, és a dir, no es poden fer una idea de la
quantitat de grups que continuen venint. I la prova diagnòstica
quant a l’entrada amb PCR o amb prova d’antígens, les proves
diagnòstiques són les que s’han assumit també des de les
decisions tècniques tant a nivell estatal com autonòmic, però
sobretot a nivell estatal, que són poder moure’s i poder entrar
a una banda o a l’altra amb els antígens o amb la PCR, són
distintes proves diagnòstiques, totes dues són vàlides, tenen
l’efectivitat que tenen i també hem de tenir en compte -i jo fa
una estona pensava i deia, se m’ha oblidat dir-ho i crec que és
important-, les soques davant les quals ens trobam en aquest
cas i l’increment de la soca Delta, de la variant índia, que
també ha incrementat moltíssim els contactes i que vèiem en
aquell moment que també era una de les soques que hi havia en
la transmissió en els distints brots dels joves.

Aquest fet també fa que es prenguin les mesures
excepcionals que es prenen de manera immediata en aquell
moment i també fa que es tenguin en compte tots aquests grups
com a contacte estret, de la manera que ja he explicat en
distintes ocasions. El concepte de contacte estret, de nosaltres
ara mateix, és fàcil conèixer-lo, sabem exactament què és allò
d’estar a manco d’un metre i mig de distància, estar més de 15
minuts amb una persona, en un entorn, ... és a dir, tot el
concepte que tenim de contacte estret, però l’hem d’adaptar,
que es el que es va fer en aquest cas, a la circumstància
concreta i la circumstància específica d’aquest brot el que ens
feia, el que es va fer, el que es va aconsellar per part de les
autoritats sanitàries era adaptar el contacte estret al grup
concret, perquè es varen tenir en compte precisament les
activitats que havien fet, però també l’alta transmissibilitat de
la soca que ens trobàvem, i ara mateix la prevalença de la soca
Delta, de la variant Delta a la nostra comunitat autònoma i
pràcticament ja a tot Europa, supera el 50%.

Per tant, aquesta era la situació que teníem i aquesta era la
situació que havíem d’abordar en aquell moment de manera
immediata i es va fer d’aquella manera, seguint totes les
prescripcions i totes les recomanacions mèdiques i
epidemiològiques també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara tocaria el torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, no hi ha cap representant. El mateix amb el Grup
Parlamentari VOX-Actua. El representant d’El Pi també ha
esgotat el seu temps i no hi és present ja. Per tant, passaríem al
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells disposa de 2 minuts i 39
segons.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. No faré ús d’aquest segon
torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Passam al Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero té 3 minuts i 20 segons.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, no en faré ús. Gràcies consellera i equip,
per venir en aquesta compareixença i, bé, total suport com he
dit a la primera intervenció i sobretot fer una crida també a un
suport de l’oposició perquè creiem que són situacions
suficientment difícils com per anar amartellant qualsevol cosa
que es mou i no donar suport a res, fins i tot en situacions que
arriben a ser totalment contradictòries, perquè quan hi ha estat
d’alarma no li donam suport, però després quan no n’hi ha
tampoc no ens agrada. I ara anam amb discursos que l’estat de
dret no es respectuós amb el judicial. Bé, ja sabem prou com
alguns partits gasten el tema del respecte al judicial i a l’estat
de dret també.

Per tant, nosaltres creiem que amb aquest recurs es reforça
l’estat de dret, creiem que és important aquest debat com he dit
al principi i creiem que és totalment necessari per a futures
situacions.

Per tant, total suport i molts d’ànims, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Contestació de la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, Sr. President, no en resposta a la Sra. Carbonero sinó a
tots els diputats, vull agrair-los la seva presència avui i agrair-
los la paciència també. Esper haver pogut resoldre els dubtes o
les qüestions que tenguessin i si no, saben que estic a la seva
disposició quant a documentació i també quant a aclariment de
més aspectes. Moltes gràcies. Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència de la
Sra. Mercedes Garrido i dels seus acompanyants.

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