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EL SR. PRESIDENT:

Començam la tercera sessió plenària del dia d’avui amb un
punt únic de l’ordre del dia...

(Remor de veus)

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE
10868/20). 

Senyors diputats...

Punt únic de l’ordre del dia que correspon al debat i votació
sobre la validació o la derogació del Decret llei 11/2020, de 10
de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic
per fer front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 

Correspon en primer lloc la intervenció d’un membre del
Govern per a l’exposició de les raons per les quals el decret llei
ha estat promulgat, sense limitació de temps. Té la paraula la
consellera d’Administracions Públiques i Modernització. 

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Hoy, 21 de
julio, se cumple exactamente un mes desde la finalización del
estado de alarma. Esta fecha nos puede valer para recordar
como el virus de la COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba
como sociedad y como esta enfermedad nos ha hecho pasar por
estas circunstancias realmente dramáticas, de mucho dolor, de
muchas renuncias y de mucho esfuerzo colectivo, episodios que
no podemos ni debemos olvidar, porque el virus no ha
desaparecido.

En este período de tiempo hemos asistido a una respuesta
colectiva ejemplar y tan sólo alguna minoría es la que pueda
empañar todo este camino recorrido de manera exitosa como
grupo que persigue un mismo objetivo.

Sobre estas situaciones que contradicen no sólo lo que nos
viene marcado por las normas sanitarias sino también por el
propio sentido común, es precisamente lo que nos ocupa y lo
que ordenamos mediante el Decreto ley 11/2020, aprobado en
el Consell de Govern el pasado 10 de julio, un régimen
sancionador para hacer frente a los incumplimientos que se
puedan producir sobre todas aquellas disposiciones ya en vigor
para combatir la COVID-19.

Por nuestra parte decirles que no ha habido ni un solo día
en el que este gobierno, como también lo han demostrado el
resto de administraciones públicas, haya dejado de actuar
adaptándose a una situación inesperada, una situación que nos
ha exigido la adopción continua de medidas para hacer frente
a la pandemia y para garantizar la gestión eficaz de esta

emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad
y preservar y garantizar la respuesta a nuestro sistema de salud. 

Las medidas tomadas hasta ahora han sido efectivas y
posibilitan que las Islas Baleares tengan hoy una buena
situación epidemiológica, 6 casos por cada 100.000 habitantes.
Una cifra muy inferior a la de España, que es de 14,8 y a la del
conjunto de la Unión Europea de 25,6.

Nuestra comunidad autónoma ha sido una de las primeras
en abrirse al principal sector económico del turismo. Lo hemos
hecho de una manera segura y controlada. De todas formas, no
podemos obviar que en casos muy puntuales hemos visto
situaciones o comportamientos intolerables, unas situaciones
que no vamos a permitir que se repitan. Este gobierno ha
puesto, pone y seguirá poniendo la salud pública por encima de
cualquier cosa. 

Les decía que contamos con una situación favorable en
estas islas, pero debemos tenerlo todos claro, esto no ha
acabado, no podemos relajarnos. La pandemia sigue bien
presente en todo el mundo, hay que seguir atentos y no
relajarnos ni un momento.

Debemos, por tanto, seguir actuando y respondiendo a lo
establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española,
garantizar el derecho a la protección de la salud. En este
sentido el Govern aprobó este decreto ley, atendiendo a una
extraordinaria y urgente necesidad de hacer cumplir las
disposiciones vigentes dictadas para paliar los efectos de la
crisis ocasionada por la COVID-19.

Hemos sido la primera comunidad autónoma en esta
medida, la primera, pero no la única porque nos ha seguido
Murcia con un texto prácticamente idéntico al que hemos
aprobado nosotros y en los próximos días veremos como otras
comunidades autónomas elaboran normas similares a la
nuestra. 

Pese a que, como les decía, la situación de hoy es
relativamente positiva, no toleraremos que el incivismo y la
irresponsabilidad de una minoría ponga en riesgo todo lo que
hemos avanzado. 

Si hubiese que resumir en una frase este decreto ley, que les
presento en nombre de este gobierno para su validación, les
diría, tolerancia cero con quien incumpla y amenace la
seguridad de todos. Éste seria el resumen claro y directo. Dicho
en otras palabras lo encontrarán mejor redactado en su
exposición de motivos, pero ésta es la esencia de la norma
urgente que debatiremos hoy. Nos jugamos mucho: la salud y
la economía. Es por eso que actuaremos donde haga falta, con
todos nuestros recursos y aunando la coordinación para ser
contundentes.  

Mediante este decreto ley nos dotamos de una buena
herramienta que nos permite agilizar los procedimientos para
sancionar las infracciones tanto de personas como de empresas
y entidades que incumplan las obligaciones y medidas
establecidas y que pongan en peligro las normas de prevención
y contención de la epidemia en las Islas Baleares. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010868
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010868
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En este decreto ley se contempla también una cosa que no
teníamos hasta ahora, un cuadro de infracciones y sanciones
dedicados exclusivamente a la situación de la COVID. Se
determina el procedimiento a seguir y se atribuyen las
competencias sancionadoras derivadas de infracciones, las
disposiciones y resoluciones que se dictan para continuar
afrontando la pandemia y que corresponden a la administración
de la comunidad autónoma. Lo que responde a la necesidad
inaplazable de tramitar sin más dilación los procedimientos
para sancionar los incumplimientos para que las sanciones que
puedan recaer desarrollen sus funciones de prevención general
y especial y por tanto se conviertan en un instrumento efectivo
de salvaguarda de la salud pública en la crisis actual.

Es una norma específica cuyo fin es fijar un régimen
sancionador. Es una norma que pese a ser breve y directa es
flexible, y precisamente ésa es una de sus grandes virtudes. 

Los regímenes sancionadores, como saben todos ustedes, se
basan en normas sustantivas donde se establecen las conductas
que puedan ser constitutivas de infracción. 

Esta norma que presentamos hoy es similar al resto de la
normativa sancionadora, similar al Decreto 14/94, donde se
establece el reglamento del procedimiento a seguir en el
ejercicio de la potestad sancionadora de la comunidad
autónoma, que tampoco regula las conductas.

De la misma manera, ante una situación, pese a lo
excepcional del momento, nos encontramos ante una
legislación similar a la que están ofreciendo otros gobiernos de
otras comunidades autónomas con posterioridad a la nuestra,
pero que como vemos hemos iniciado el camino que otras
comunidades autónomas continúan.

Ante una situación de emergencia sanitaria global, con
escenarios tan inciertos como abiertos, la flexibilidad de la que
nos dota esta norma también es una gran virtud, pues con este
decreto lo que ganamos precisamente es en seguridad ante la
incertidumbre hasta que se declare la finalización de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Y puesto que lo único cierto es que esta situación no es
estática sino dinámica, la norma que hemos aprobado desde el
Govern nos permitirá trabajar en este escenario e ir
adaptándolo a las eventuales o nuevas directrices que marquen
las autoridades sanitarias en función de la evolución
epidemiológica.

En el decreto que tratamos hoy se clasifican las infracciones
en leves, graves y muy graves. Las infracciones muy graves son
el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo
de personas establecido; la comercialización de reuniones,
fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea
de carácter público o privado, abierto al público en espacios
públicos o privados en los que se produzcan aglomeraciones;
los incumplimientos de las prohibiciones relativas a la apertura
de locales, básicamente horarios y aforos; el incumplimiento de
la obligación de inhabilitar la pista de baile o cualquier otra de
las medidas que se establezca por las autoridades sanitarias; la
realización de conductas u omisiones que infrinjan también las
normativas establecidas por el Estado para afrontar la crisis

sanitaria de la COVID; el incumplimiento de forma reiterada de
las instrucciones recibidas de la autoridad competente.

Las infracciones graves, antes de cometerlas por las
personas responsables, serán sancionadas mediante una
resolución en vía administrativa que también puede ser
calificada como grave. En el supuesto de que la infracción se
realice en un local, se contempla la posibilidad de imponer una
sanción accesoria, consistente en el cierre del local o del
establecimiento durante un período máximo de tres años. Y es
importante destacar también que esta sanción accesoria se
mantendrá con independencia de los cambios de titularidad en
el negocio.

Si las infracciones se producen en un inmueble dado de alta
como vivienda vacacional destinada a estancias turísticas,
también se podrá imponer la prohibición de la comercialización
turística de esta vivienda durante el plazo máximo de tres años.

En cuanto al importe de las sanciones, las infracciones leves
serán multadas con multas entre 100 euros y 3.000 euros, entre
ellas se contemplan el incumplimiento por parte de aforos,
horarios, distanciamiento social, entre otros.

Como falta leve específica, se contempla la falta del uso de
mascarilla, que tiene también una sanción, como máximo, de
100 euros.

Las infracciones graves tienen multas entre 3.001 y 60.000
euros, y las infracciones muy graves, entre 60.001 y 600.000
euros. Además de, como ya he explicado, las sanciones
accesorias de la prohibición o del cierre del establecimiento
durante un período máximo de tres años.

Serán responsables de este tipo de infracciones todas
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
incurran en las sanciones u omisiones tipificadas como tales en
esta ley.

Las inspecciones, como ustedes saben, se realizan de
manera coordinada por parte del personal del Govern, los
consells, policías locales, policía nacional, Guardia Civil, así
como también la Inspección de Trabajo; la coordinación es
fundamental para poder evitar situaciones que nos pongan reos
a todos, y así lo estamos haciendo. Quiero agradecer
públicamente, como hago siempre, la implicación de todas las
administraciones públicas de Baleares, las administraciones
municipales, insulares, autonómicas y también el Gobierno
central y, especialmente, quiero agradecer el apoyo a este
decreto por parte de la presidenta del Consell de Menorca,
Susana Mora, de la presidenta del Consell de Mallorca,
Catalina Cladera, del presidente del Consell de Ibiza, Vicent
Marí, y de la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra
Ferrer.

Fruto de esta coordinación, este fin de semana pasado,
después de aprobarse el decreto ley, y este fin de semana se han
llevado a cabo más de 100 inspecciones, como resultado de las
cuales se han levantado 63 actas relacionadas con algún
incumplimiento de las normas derivadas de la COVID.

 



2396 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / extraordinari / 21 de juliol de 2020 

Como ven, estos primeros días ya se está demostrando que
la norma es eficaz, y lo es porque complementa a la perfección
el Plan autonómico de medidas excepcionales de prevención,
contención y coordinación. Ambos instrumentos son efectivos
para garantizar el cumplimiento de las normas fijadas por la
salud pública ante la situación actual.

Estamos ante un momento en el que se ha hecho más
evidente que nunca que todos somos responsables de todos, la
seguridad pública y la seguridad colectiva es un valor y, al
mismo tiempo, un objetivo prioritario para este govern. La
seguridad sanitaria es la base de la reactivación y la mejor
política económica pasa, precisamente, por fortalecer la
seguridad colectiva, manteniendo el rumbo de la buena
situación epidemiológica que estamos teniendo, son la garantía
para seguir siendo una comunidad segura.

Por este motivo, debemos seguir muy atentos y activos.
Desde este govern y, en coordinación con el resto de
administraciones públicas, trabajaremos y seguiremos
trabajando para garantizar la protección y la seguridad en
nuestras islas, y seguiremos haciendo todo lo que esté en
nuestras manos para proteger la salud de todos. No nos
podemos permitir que la responsabilidad de unos pocos ponga
en riesgo el esfuerzo que todos los ciudadanos y ciudadanas de
estas islas han llevado a cabo en los últimos meses. Por este
motivo, confiamos en que este parlamento dé respaldo a la
norma que hoy presentamos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Em correspon demanar, per
organitzar el debat, els grups parlamentaris que vulguin fer una
intervenció a favor d’aquest decret llei.

El Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Farem fixació de posicions. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, president, votarem a favor del decret.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. 

Com saben vostès, començam amb les intervencions dels
grups parlamentaris amb torn a favor, per tant, començam pel
Grup Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, després d’haver sentit quin serà el
sentit del vot dels diferents grups parlamentaris, és una llàstima
que no puguem entrar en debat, perquè, com que serà al final,
doncs no podrem tenir un diàleg, i crec que hagués estat molt
interessant.

Hem de tenir memòria i no hem d’oblidar el que hem viscut
els darrers mesos, on tots i totes varem estar confinats a les
nostres cases perquè una pandèmia mundial ens sacsejava, però
la memòria no abasta, tenim hem de tenir consciència, hem de
ser conscients que això no s’ha acabat, mentre ara debatem
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aquí, en el Parlament, el virus continua circulant per la nostra
població, però el més greu és que a nivell internacional el virus
es manté ben actiu i mata cada dia milers de persones arreu del
món. No ha acabat, la pandèmia continua i això ho hem de tenir
molt present.

La globalització, el moviment de persones arreu del món fa
que sigui molt més fàcil la transmissió del virus, nosaltres som
una comunitat autònoma que viu majoritàriament de l’arribada
de persones d’altres països; alguns d’aquests països, com ja he
comentat, i que podem veure a les notícies, tenen unes dades
alarmants en el nombre de contagiats, i aquesta és la nostra
realitat: la nostra economia del monocultiu turístic que s’ha
volgut perpetuar de forma contínua, explotant fins al màxim
sense tenir en compte que un dia podríem xocar amb un
element extern que ens deixaria en escac, tal com ha passat amb
aquesta pandèmia, i ara tenim la responsabilitat de protegir la
ciutadania, no sols a l’àmbit social o econòmic, sinó també al
sanitari. Perquè, com ja he dit, que puguem estar al carrer no
suposa que ja no passi res, però, a més, hem de prevenir i
adoptar mesures per a totes les persones que arriben de fora,
per protegir la gent d’aquí però també per protegir tota la gent
que arriba a les nostres illes.

Hem viscut unes situacions d’excessos, macrofestes il·legals
que, sens dubte, no han tingut en compte cap tipus de mesura
de prevenció, situacions que han denunciat molts ajuntaments,
on han demanat més actuació i contundència davant unes
situacions totalment descontrolades.

Aquest decret llei ha de servir per desincentivar aquelles
conductes o actuacions que han posat en risc la salut de la
ciutadania. Ara mateix hi ha mesures de prevenció i
distanciament social, adoptades tant pel Govern de l’Estat com
pel Govern de la comunitat autònoma, i aquestes mesures de
prevenció, contenció i coordinació són les que hem de seguir
per tal d’evitar tornar al punt de partida, de tornar enrera o fins
i tot de tornar a estar confinats. Un confinament que hauríem de
ser conscients que seria desastrós en tots els àmbits, tant
econòmic, social i sanitari.

Independentment d’aquest decret llei, és fonamental que a
la resta de comunitats autònomes, fins i tot a nivell europeu,
s’haurien d’aplicar mesures de prevenció i aquestes mesures
s’haurien d’anunciar i comunicar per tots els mitjans possibles,
per tal que no hi hagi dubte de quina situació suposa un risc per
a la salut i de quina no. Aquesta tasca de difusió és fonamental
que la posi en marxa el Govern, i no ha de ser una tasca d’una
setmana perquè ara s’aprova aquest decret llei, previsiblement,
ha de ser una tasca de difusió contínua i de recordatori.

S’apropa l’hivern i si hi arribam sense vacuna ni
medicament específic contra la COVID convé que hi arribem
de la millor manera possible, per tal d’estar preparats i sense els
serveis de salut saturats. És per això que, com ja he dit, aquest
decret llei ajudarà a desincentivar aquelles situacions que posin
en risc la salut pública, que poden afectar qualsevol persona de
manera directa o indirecta, pot afectar els nostres pares,
germans o germanes, amistats, qualsevol persona de les que
avui som aquí o qualsevol ciutadà o ciutadana; és per això que
té tanta importància prendre mesures de control i prevenció, i

aquest decret llei ajudarà a prevenir perquè ningú no vol
emmalaltir i molt manco que ho faci un ésser estimat.

Són les sancions mesures que ens agraden? Crec que tothom
en aquesta cambra desitjaria no haver de debatre sobre aquests
temes, perquè això significaria que la salut i la vida de les
persones no està en risc, però ens trobam en el moment que ens
trobam i cal remar tots cap a la mateixa direcció. El nostre grup
parlamentari té clar que la prioritat és la salut de les persones
i per això votarem a favor d’aquest decret llei.

Això sí, per acabar, m’agradaria fer-ho i donar les gràcies
a totes les persones que ho han fet bé, que és la immensa
majoria. I també a totes les persones que cada dia tenen cura
d’acomplir mesures, sabem que no és fàcil aquesta nova
realitat, però que al final l’esforç de tothom revertirà en el bé
comú.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Es el turno del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta, señoras y señores diputados,
buenos días. Hoy estamos aquí para convalidar un nuevo
decreto ley de este govern, ustedes gobiernan a golpe de
decreto, que se niegan a tramitar como proyecto de ley en esta
cámara que representa a la voluntad popular. En el caso que
nos ocupa hoy, ya les adelanto que mi grupo parlamentario va
a votar a favor, por supuesto que vamos a apoyar este decreto,
porque recurrir a esta figura jurídica del decreto ley en este
caso está justificado y cumple con las condiciones
imprescindibles de un decreto ley, como son la extraordinaria
y urgente necesidad, nada que objetar por ese lado.

En un contexto como el que tenemos, por una lado, de
relajación en las normas; por el otro, de llegada de turistas,
puede suponer un riesgo real de rebrotes incontrolados, y de ahí
la necesidad y la urgencia de este decreto. Nos encontramos
ante un derecho, la salud pública, que está por encima de otro,
en este caso de la libertad individual; se trata, entonces, de un
derecho fundamental que entra en confrontación con otro, esta
batalla la gana el bien común. Por ello, obligar a cumplir con
una norma que quiere garantizar la salud de todos es algo legal,
por mucho que algunos utilicen este argumento para ir en
contra de este decreto y de las medidas sanitarias obligatorias
puestas en marcha por la Conselleria de Salud el 13 de julio.

Y desde Ciudadanos entendemos que estas medidas de
contención, de prevención y el uso de la mascarilla sea
obligatorio, porque, con lo que se está jugando realmente es
con la salud de todos. Y para que estas medidas sanitarias sean
obligatorias y sean efectivas, es obvio que tienen que ir
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acompañadas de un régimen sancionador, si bien es cierto que
debemos manifestar ciertas lagunas o ambigüedades que
pueden generar confusión e incertidumbre ante la ciudadanía y,
por tanto, podemos incluso hablar de inseguridad jurídica, que
ahora le comentaré.

Pero antes quiero pedirle al Govern que deje de poner en
marcha su máquina de propaganda antes de recular, de regular
-perdón-, aunque reculan ustedes también a menudo, pero aquí
me refería antes de legislar o de aplicar un decreto ley; tras la
maquinaria de la propaganda de este govern, el pasado lunes,
13 de julio, la Conselleria de Salud presentó una resolución que
modifica el Plan de contención frente a la COVID-19, pero fue
una resolución de mínimos, frente a las expectativas que
ustedes habían generado días anteriores con su propaganda los
días previos, como le digo: rebaja las zonas en las que es
obligatorio el uso de las mascarillas y, finalmente, la
Conselleria de Salud ha aceptado más lugares exentos de usar
mascarilla de forma obligatoria.

Y nos surgen dudas de por qué esa rebaja, y si esta vez ha
escuchado a su comité de científicos y de expertos, ya que,
después de la improvisación de este domingo, anunciando una
cuarentena para los pasajeros que llegaban a nuestras islas
desde Aragón y Cataluña, salieron a rectificar a las pocas horas
del anuncio, quitándole toda la credibilidad a su comité de
científicos. Pues, déjenme que les diga que la credibilidad de
su gestión, con su habitual imprevisión e improvisación y
rectificación después, pone de manifiesto muchas lagunas en su
gestión y una cierta incapacidad que nos preocupa, de verdad,
porque para improvisar se necesita preparación y capacidad.

Sin duda, estamos ante un nuevo ejemplo del Govern de la
propaganda que pone más énfasis en el marketing político que
en la gestión y en aportar seguridad jurídica a la ciudadanía.

Dicho esto, paso a abordar las lagunas que nos preocupan
al Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Los criterios de graduación. Los criterios de graduación,
según el número de personas afectadas, la intencionalidad de la
irregularidad, el beneficio obtenido por la infracción o la
reincidencia de la persona física o empresa responsable, todo
queda a la interpretación de los inspectores, de los agentes,
incluso de los ciudadanos a la hora de recurrir, tal y como ya
ocurrió con las sanciones impuestas por saltarse el
confinamiento durante el estado de alarma. En muchos casos
será muy difícil o imposible demostrar la acción, la intención
y el grado de intencionalidad, porque este decreto deja parte de
la interpretación a los agentes y a los ciudadanos, lo que supone
que estas multas tengan pocos visos de prosperar.

Nos ha dicho, consellera, o ha explicado, mejor, no hoy,
pero en otros momentos, que se ha remitido una circular
informativa con los criterios de actuación a las policías locales
y a los inspectores, en ella se indica que no será necesario para
el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza
de éstas, resulte imposible el uso de mascarillas, sin especificar
cuáles son estas circunstancias. Genera gran inseguridad que se
puede interpretar sobre acercarse a la orilla, dar un paseo y,
además, en esa circular se especifica que la policía debe señalar
el grado de intencionalidad en la comisión de la infracción,

dejando constancia de la respuesta que le ha dado el afectado,
de la reiteración en la comisión de la infracción o de una
eventual negativa al cumplimiento de la obligación de llevar
mascarilla en todo momento.

Y además, no olvidemos que ya el Real Decreto Ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis mantiene
ya la obligatoriedad de la mascarilla en la vía pública en
espacios al aire libre y en espacios cerrados al uso público, así
como en los transportes. Ahora cada una de las comunidades
autónomas da sus propias instrucciones a los policías locales,
a los inspectores, a los agentes, lo que genera grandes
diferencias entre territorios e inseguridad jurídica para los
ciudadanos. La norma estatal establece que el incumplimiento
de la normativa se sanciona con multas de hasta 100 euros, y
son las comunidades autónomas y las entidades locales a las
que les corresponden las funciones de vigilancia, inspección y
de control.

Otra de nuestras preocupaciones nace de las declaraciones
de la propia consellera, de usted, que ha manifestado que se
hace un esfuerzo de coordinación para ser eficientes con los
recursos existentes. Por tanto, entendemos que no se va a
reforzar o se van a aumentar los recursos para que se pueda
aplicar y ejecutar este régimen sancionador. La propia
disposición adicional única del decreto, dice literalmente: “El
Govern de les Illes Balears promoverá la firma de un protocolo
de colaboración para asegurar la necesaria coordinación y
apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la
aplicación de las medidas que se contienen en este decreto ley.”
El desarrollo de esta disposición es clave, consellera, no nos ha
aclarado usted, Sra. Castro, en qué va a consistir este protocolo
y la colaboración entre la administración y las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, para poder aplicar estas
medidas y poder ejecutarlas.

El cuerpo de inspectores de la administración pública de la
CAIB es completamente insuficiente, y usted lo sabe,
consellera. No queda muy claro en qué consiste esa
colaboración, como le digo, entre agentes, policías y Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado. Objetivo disuasorio, por
supuesto, consellera, lo compartimos con el Govern, en la
necesidad de que estas medidas tienen ese objetivo de
concienciación y son disuasorias. 

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos fuimos
conscientes, desde el primer momento, y así lo manifestamos,
que la resolución de Salut de 13 de julio, de la Conselleria de
Salut, era papel mojado sin un decreto de medidas coercitivas
y sancionatorias, que las haga efectivas y ejecutivas. Y
manifestar también la necesidad de que se garantice, en todo
momento, la proporcionalidad, evitemos también el cierre
indiscriminatorio que evidencia su incapacidad para controlar
y planificar y encontrar soluciones. 

También le pedimos, consellera, mi grupo parlamentario se
lo pide, que no criminalicen a ningún sector. 

Lanzar un mensaje..., nosotros consideramos que la
mascarilla -desde Ciudadanos- siempre ha sido obligatoria,
siempre lo hemos manifestado, de hecho, en el Congreso de los
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Diputados, en más de treinta ocasiones, y siempre el Sr.
Sánchez ha estado..., bueno, ha dado bandazos y sobre todo ha
navegado en su indecisión continua hasta que el 9 de junio tuvo
que admitir que la mascarilla y el uso de la mascarilla era
obligatorio. 

También quiero aprovechar esta oportunidad hoy para hacer
un llamamiento a la responsabilidad individual, para que el
virus tenga el menor impacto posible en nuestra comunidad
autónoma. 

Y, sin más, consellera, reiterarle nuestro apoyo al decreto
aunque, si bien, es cierto que tenemos estas lagunas que nos
gustaría que nos explicara en la réplica. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Guasp, es el turno del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, diputats i diputades. La veritat, que un quan
puja damunt d’aquest faristol... No se’m sent? Se m’ha sentit el
que no s’havia de sentir?, bé, fill meu, no he dit res que no em
senti...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, duc una coixera, dic que per fer esport, si hagués anat
a fer dos gin tònics no m’hagués passat, per ventura, però, per
ventura tendria altres qüestions, però bé. Coses que passen amb
cinquanta anys i amb vint no passen, però bé, esper que no
sigui res. En tot cas perquè... És que a més em fa mal el bo, que
això és el fotut de l’assumpte, no?

Bé, Sra. Consellera, anem per feina. La veritat que un quan
puja damunt d’aquest faristol de vegades, segons els temes que
plantejam o que parla, un ho fa amb més entusiasme o amb
manco entusiasme, amb més alegria o amb no tanta alegria, i jo,
la veritat, és que avui el tema que ens ocupa, que és aquest
règim sancionador sobretot, no crec que sigui un tema que sigui
agradable per a la majoria de diputats i diputades que hauran
d’intervenir, i molt manco..., ni per a la meva persona ni per al
grup que jo represent, de vegades fa més bon parlar d’educar,
fa més bon parlar de sensibilitzar, que la gent es comprometi,
que jo crec que és el camí que s’ha fet des del principi, crec que
en aquest sentit el Govern ha fet un esforç important de
sensibilització, és a dir, de corresponsabilitzar la ciutadania,
fins i tot jo, en intervencions anteriors que havia fetes en aquest
mateix faristol, quan es parlava de la pandèmia com si fos una
guerra, com si la gent fóssim soldats..., vaig dir, no, no, escolti,
això no és una guerra, això és una pandèmia, i nosaltres no som
soldats, som ciutadans i som ciutadanes i, per tant, hem de ser
responsables, que crec que és la paraula clau: la responsabilitat
que han de tenir les persones, no? 

Però, desgraciadament, això no sempre és així i,
desgraciadament, hi ha un sector, la veritat que de cada vegada

és més residual, però existeix, que només entén un llenguatge,
que és el de la sanció, el llenguatge de quan li toquen la
butxaca i, segurament, per a aquest sector, que és minoritari,
afortunadament dins el conjunt de la nostra societat, fa falta que
s’aprovi aquest règim sancionador, no?, que al cap i a la fi el
que fa és acompanyar tota una sèrie de mesures que vetllen per
la seguretat i per la salut sobretot, del conjunt de la nostra
ciutadania.

Evidentment, des del nostre grup hi donarem suport, tot i
que seguim encoratjant el Govern que no abandoni el camí de
l’educació, de la recerca, de la corresponsabilitat, mitjançant
campanyes, i especialment mitjançant aquest tipus de missatges
que duguin a aquesta presa de consciència que hem de tenir tots
els ciutadans i les ciutadanes davant un fet inesperat però un fet
que, evidentment, ens afecta tots d’una manera o de l’altra. 

Per tant, consellera, el nostre grup li donarà suport, com no
podia ser d’altra manera. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn del Grup Mixt, té la
paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo voldria començar dient que,
evidentment, el nostre grup donarà suport per responsabilitat a
aquest decret però -insistesc- per responsabilitat i perquè
entenem la importància dels continguts que es desenvolupen en
aquest decret, no obstant això, també li he de dir, Sra.
Consellera, que trobam a faltar algunes correccions i fins i tot
trobam algunes incongruències. Pot ser perquè ens falta
informació i, per tant, jo ara li exposaré quines són les
incongruències que trobam i, si vostè té l’amabilitat de
respondre, probablement aquests dubtes quedaran resolts i, si
no és així, jo els convidaré que, en nom de la coalició que
represent, tenguin en compte aquestes consideracions per fer
les correccions oportunes tot d’una que es pugui. 

En primer lloc, parlaré de l’oportunitat. L’estat d’alarma va
acabar dia 21 de juny, és a dir, ara ja fa un mes, i per tant tots
érem molt conscients del neguit que hi havia per part de tothom
a les Illes Balears per fer possible l’arribada de turistes, de la
manera més immediata possible. Per tant, jo entenc que
d’alguna manera aquest decret arriba tard, Sra. Consellera, em
permetrà que li faci aquesta crítica perquè un mes després
d’haver-se iniciat l’activitat turística a les Illes Balears ja són
moltes les infraccions que s’han comès, segons el que es preveu
en aquest decret i, per tant, aquest instrument coercitiu i
dissuasiu, que és el que ha de ser realment aquest decret,
d’alguna manera haurà perdut l’oportunitat d’evitar o..., no ens
ha donat l’oportunitat d’evitar fets que són motiu de sanció i
que ja s’han produït i que s’estan produint encara. Punt primer. 

Després, també m’agradaria dir que, pel que fa a l’apartat
de sanció accessòria, xoca bastant i crida bastant l’atenció que
en el punt, concretament en el punt 7.1 i en el punt 7.3 en el cas
que es parla de locals o establiments, etc., que hagin pogut
incomplir infraccions, es pugui arribar fins a prohibir l’activitat
al llarg de tres anys! Després, el mateix pel que fa a cases o a
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apartaments que es destinin a comercialització turística.
Francament, no troben que és un poc desmesurat prohibir per
tres anys la realització d’aquestes activitats quan el que es vol
perseguir és un fet -entenem que puntual- en un lloc puntual o
amb una activitat puntual? Vull dir, realment creuen vostès que
tendrà cap efecte castigar amb tres anys, o arribar a castigar
amb tres anys addicionals aquella activitat que es reflecteix en
el punt 7.1 o 7.3? A mi m’agradaria que vostè m’ho explicàs
perquè realment crec que és francament excessiu i que, a més,
és tot el contrari del que es persegueix quan es parla de
reactivar l’economia de les nostres illes. Jo trob que és prou
incongruent, esper que vostè tengui una explicació que em
pugui convèncer.

Després, pel que fa a la gradació de sancions: punts 8.f) i
punt 8.g).

8.f): “Les sancions que s’imposin han de ser graduades
tenint en compte la naturalesa de la infracció i les
circumstàncies concurrents, atesos especialment els criteris
següents”, i es fa una relació de criteris. Però quan s’arriba al
punt 8.f), es diu: “la posició de l’infractor en el mercat”. Jo trob
que és un poc subjectiu i, fins i tot , perillós. És a dir, si
l’infractor -o el presumpte infractor- té més rellevància o té un
nom més distingit en el mercat o té més visibilitat en el mercat,
per la seva posició de força, què li farem?, com escarni, com
escarni, el sancionarem més encara? Jo crec que és un element
absolutament subjectiu i que no té res a veure amb la infracció
en si o amb el fet que es vol perseguir, sinó amb qui l’ha
realitzat. Francament, crec que ronda o està tocant els límits del
legalment acceptable.

8.g): “La categoria de l’establiment, o les característiques
de l’activitat”. Un altre element que crec que és a tots els
efectes subjectiu. Per tant, si el mateix fet es realitza en un
establiment de 2 estrelles o es realitza en un establiment de 5
estrelles, pel fet de tenir més o menys estrelles, castigarem més,
mitjançant l’ús d’aquest decret i d’aquest règim sancionador?
M’agradaria que també vostè ens aclareixi això.

Després pel que fa a l’article 9, persones responsables.
Vostès introdueixen aquí una figura que jo escolt avui per
primera vegada o en el moment que vaig llegir aquest decret
per primera vegada. Qui és un guardador o una guardadora? Jo
puc entendre que està clarament definida jurídicament la figura
d’un pare, d’una mare o d’un tutor, però un guardador, qui és
un guardador, és un educador, és un mestre, és una professora,
és una au pair, és una cangur, és la meva àvia? Qui és un
guardador, ho dic perquè aquí introdueixen vostès un concepte
que em sembla prou curiós, si més no. Per tant, ja li dic que
m’agradaria que ens expliqui a qui fan referència i si realment
tendrà solidesa introduir aquest concepte dins un règim
sancionador.

I ja la part que francament crec que genera o pot generar
més inseguretat en aquest decret, és la part del procediment
sancionador, perquè vostès diuen que aquí la principal labor
recaurà sobre els serveis d’inspecció locals i insulars i a la
vegada també les policies locals. No obstant això, els hauran de
trametre a vostès tots els expedients sancionadors. Per tant,
acció local i càrrega administrativa centralitzada, però vostès
aquí diuen que no es detreuen les competències dels consells.

M’explicarà vostè consellera com s’aguanta que les infraccions
-i per a mi aquest és el gran quid d’aquest decret-, com
s’aguanta que les sancions es posin en l’àmbit local i els hagi
d’instruir el Govern de les Illes Balears? Això sap vostè què
significa i si no, jo ja li ho dic, això significa inoperància, si no,
digui’ns digui vostè, Sra. Consellera, i no ho dic perquè no hi
hagi bona intenció darrere, eh?, que consti, estic segura que hi
és, la millor de les intencions, però expliqui’m vostè quants de
tècnics i tècniques administratius i auxiliars administratius de
més i advocats i advocades evidentment, de més contractarà el
seu departament per fer front a l’allau de denúncies que li
arribaran a vostè a Palma.

Jo som defensora que les denúncies es resolguin per part de
l’administració competent, amb el personal que ha d’incoar
aquestes denúncies. Per tant, si la policia local s’ha de fer
càrrec de posar denúncies, és el Consell Insular de Formentera
o l’Ajuntament de Formentera o els ajuntaments de cada illa els
que han d’instruir i resoldre aquests expedients. I quan les
denúncies les interposen agents d’inspecció locals o insulars,
ho ha de fer també l’administració per la qual estan treballant.
I, si no és així, jo li dic amb tota l’estima que puc expressar,
però crec que l’operativitat d’aquest decret no només arriba un
poquet tard, si m’ho permet, sinó que no serà ni la meitat de la
que vostès esperen.

No obstant això, vostè aquí ha sortit i ha dit que té el sí dels
diferents consells insulars i segur, segur que és així, però jo li
pos aquestes reflexions damunt la taula, perquè crec que les
hem de tenir molt presents i si no, escolti el que li dic, jo estic
segura que aquest decret abans que passi un mes hauran de fer
una nova resolució per modificar-lo, perquè es tendrà en
compte que no té l’operativitat i l’efectivitat que vostès estan
buscant quan el porten a la seva aprovació.

No obstant això, nosaltres per responsabilitat, li donarem
suport. Esper estar molt equivocada, Sra. Consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Tur. Corresponde ahora la fijación de
posiciones de los grupos que no han intervenido ni a favor ni en
contra. Disculpen, corresponde ahora el turno del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, presidenta. Fa 130 dies que es va decretar l’estat
d’alarma, 130 dies, un quadrimestre dirien els alumnes, un
estudiant. Mirant enrere veiem com podem recordar un
confinament, podem recordar les notícies diàries que ens
alteraven, en persones i famílies, els aplaudiments a les 8 del
capvespre als sanitaris, que eren la nostra salvació, les persones
que diàriament no podien superar la malaltia. Aquest malson
l’hem passat, aquests 130 dies i no fa tanta estona.

Per tant, hem de tenir memòria, és importantíssim tenir
memòria i les passes que ha fet aquest govern són unes passes
ben clares. Primer, en un primer moment per protegir la
població de les Illes Balears de la malaltia i del contagi, amb el
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treball incansable de la sanitat pública, reforçada per un govern
d’esquerres i aplicant mesures contundents per tancar ports i
aeroports. Posteriorment vam obrir el paraigües dels ERTO, el
paraigua de la protecció social, per a qui?, per a treballadors,
per a empreses, per a famílies. I ja finalment posar les bases per
a una reactivació, una reactivació segura, per fer de les Illes
Balears un espai segur i en conseqüència, una destinació
turística segura.

Tenim uns índexs epidemiològics que ens avalen, són bons,
de fet són dels més baixos d’Europa, però no podem fer passes
enrera i per açò el govern segueix fent avanços per controlar
aquesta epidèmia i per açò debatem avui aquest decret llei, per
establir un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les normes sanitàries implantades. Som la
primera comunitat que ha aprovat un tipus de norma així. Per
aquest motiu hem de felicitar la conselleria i la consellera, la
celeritat a aprovar una norma d’aquestes característiques, per
agilitar els procediments per sancionar i per coordinar les
infraccions tant de persones com d’empreses i entitats que
incompleixen les mesures i obligacions sanitàries.

És necessari i urgent aprovar aquest decret, cert, l’efecte
dissuasiu que pot crear ens pot evitar molts de contagis. Hem
de ser impecables a totes les actuacions que signifiquin un risc
per a la població. Altres comunitats ja han seguit aquest camí,
de fet en aquests moments tenim el focus damunt l’oci nocturn,
és el debat que hi ha nacional perquè es té clar que és un
contagi massiu, és un contagi que pot significar molt massiu i
molt mal de rastrejar, perquè són activitats d’oci de joves, que
en aquests moments tenen menys consciència del que pot
significar la malaltia i les seves conseqüències. Per tant, el
focus està posat damunt l’oci nocturn, perquè està demostrat
que és mal de rastrejar i té un contacte massiu.

Per tant, aquest decret també és innovador, perquè som la
primera comunitat que aprova una norma així i també ens l’ha
copiat el Govern de Navarra. El Govern de Navarra ha estat el
següent a posar aquest tipus de norma i també veiem com altres
comunitats també estan posant l’ull damunt, per poder fer una
norma similar, similar perquè -com dèiem- pot crear molta
consciència, consciència de les activitats que estam fent en
aquests moments i que en alguns casos la població s’ha relaxat
molt.

Tenim clar que la reactivació ha de posar les persones en el
centre, per no deixar ningú endarrera, per reactivar-nos social
i econòmicament de manera equilibrada, de manera més
sostenible i justa, reforçar els serveis essencials i un compromís
amb les nostres empreses, autònoms, treballadors de tots els
diferents sectors. Però aquesta reactivació, en què hem posat
tots l’ímpetu perquè sigui així, sols es pot fer en el marc del
control sanitari, no podem perdre el respecte al virus perquè
encara és entre nosaltres i ens amenaça cada dia.

Per desgràcia la lluita, per tant, encara no ha acabat, tots
voldríem passar pàgina i recordar aquesta època des de la
distància i recordar la memòria de les persones que ens han
deixat per la malaltia, però des de la seguretat que no ens en
deixarà cap més, que no hi haurà cap més mort, però
desgraciadament aquest moment encara no ha arribat. El virus
continua entre nosaltres i hem d’aprendre a conviure-hi fins que

no tinguem una vacuna. Seguim tenint la seva amenaça, per
això no podem baixar la guàrdia, no podem tirar per la borda
tants de dies de sacrifici, hem de ser cautes i adoptar mesures
de protecció contundents, com aquest decret.

Hem de dir que la gran majoria de ciutadans i ciutadanes
són conscients i responsables i han tingut un comportament
exemplar, però hi ha una minoria que no ha agafat suficient
consciència que està en joc la salut de tots i l’economia, en
conseqüència. Per açò, s’ha de demanar responsabilitat a
cadascun, a la ciutadania, al Govern i a aquest parlament també
per aprovar normatives com aquestes. Per açò, la
responsabilitat no pot deixar cap mesura sense aprovar que
estigui en les nostres mans per evitar rebrots, per evitar
l’expansió de la malaltia. 

Per tant, aquest decret llei que debatem avui complementa
el Pla autonòmic de mesures excepcionals de prevenció,
contenció i coordinació que ja es va aprovar per fer front a la
crisi. Aquest pla l’acabam d’arrodonir amb aquest decret llei
que dóna el marc que estableix les mesures urgents per afrontar
de manera coordinada la resolució dels procediments
sancionadors que s’incoïn. L’objectiu està clar i és assegurar la
salut pública. 

És un decret basat estrictament en mesures sanitàries. És
flexible també perquè la situació és canviant, és una situació en
la qual cada dia tenim novetats, de fet, la comunitat científica
sap més avui que ahir i sap menys que demà. Per tant, aquesta
base sanitària és canviant i per tant aquest decret és flexible per
poder-se adaptar a les noves directrius que puguin marcar les
autoritats sanitàries en funció de l’evolució de l’epidèmia. 

No podem permetre certs comportaments, per tant, ens
movem entre el benefici de la nova normalitat que ens permet
recuperar part de les activitats, però no podem permetre
activitats incontrolades. Per tant, el tema dels rebrots és molt
important controlar-lo, ens jugam molt, ens jugam l’economia,
ens jugam la salut pública, com el primer. 

Els grups que m’han precedit han fet algunes preguntes a la
consellera i, bé, jo intentaré fer algunes reflexions. Avui en el
Diari d’Eivissa hi ha una entrevista a la cap de..., a l’assessora
tècnica del Govern on especifica alguns canvis, que havia
comentat la portaveu de Ciutadans, on parla per exemple de les
platges. A les platges no s’obliga a l’ús de la mascareta perquè
l’àmbit, científicament està demostrat que l’àmbit no és adequat
per al virus, el sol, la salinitat i un llarg etc., de motius fan que
l’ús de la mascareta a la platja no sigui obligatori. Per això es
justifiquen els diferents canvis que s’han fet amb el tema dels
usos de les proteccions.

La improvisació. La improvisació no existeix, la
improvisació és que vivim uns moments on la incertesa és
constant, dia a dia tenim novetats que ens fan prendre
decisions, i aquest govern pren les decisions assessorat per uns
criteris sanitaris i en base a uns criteris sanitaris, tot amb
l’objectiu que he repetit diverses vegades en aquesta
intervenció, amb l’objectiu de la salut pública, el primer, el
primer la salut pública, i crear un marc des salut pública i un
marc de seguretat que ens durà a un marc de recuperació
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econòmica i a la recuperació de les nostres indústries, a la
normalització de la societat, en definitiva.

Per tant, no podem fer, no podem parlar d’improvisació,
simplement parlam d’un marc totalment variable durant els
mesos i això fa que ens hem d’adaptar diàriament, tant en les
mesures sanitàries com en les mesures de control.

Per tant, crec que aquest decret fa una passa endavant en el
tema de coordinació. És importantíssim el pla, el pla de
coordinació és molt important per poder coordinar tots els
cossos de seguretat, perquè hem de pensar que la comunitat
autònoma ha de col·laborar amb els cossos i forces de l’Estat,
en els quals no hi tenim competència. Per tant, el Govern
treballa per fer aquest protocol de coordinació que serà també
molt important per poder crear aquest àmbit de col·laboració
que sempre reclamam i que creiem que és imprescindible.

Els criteris de graduació, també s’ha parlat dels criteris de
graduació. Els criteris de graduació tots els decrets
sancionadors es remeten als instructors. Els instructors són els
que tenen la capacitat de graduar segons els fets que es redacten
a la pròpia acta que fan els cossos de seguretat. Per tant, la
graduació és a la Llei de seguretat pública i els fets són a totes
les normes que s’han dictat per contenir la pandèmia, les
normes de salut, és en base a les normes de salut.

Consideram que per responsabilitat aquest parlament ha de
donar suport a aquest decret i creiem que és el moment i la
situació més ajustada perquè aquest decret sigui aprovat per
unanimitat, per la responsabilitat que tenim tots que la seguretat
sigui el primer i la recuperació sanitària sigui en base a un marc
de seguretat que permeti també una recuperació econòmica.

Per tant, moltes gràcies a tots aquells partits, als grups
parlamentaris que han donat suport o que donaran suport a
aquest decret llei. I els anim que tots facin una reflexió perquè
puguem donar suport a un decret que serà imprescindible i
necessari per evitar rebrots i crear a les Illes Balears un espai
de salut i de recuperació amb una imatge de salut pública que
serà definitivament imprescindible per recuperar el turisme i
que puguem continuar amb la nostra temporada turística.

Moltes gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Carbonero. Corresponde -ahora sí- el turno
de fijación de posiciones de los grupos que no han intervenido
ni a favor ni en contra. Es el turno del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com s’ha dit abans, són moltes les
comunitats autònomes que han aprovat mesures de protecció
sanitària: Catalunya, Extremadura, Andalusia... la nostra
comunitat també ha aprovat la seva normativa i al Partit
Popular ens sembla bé que ens obliguin a posar-nos la
mascareta a tots, encara que feia un mes que deien el contrari

i no donassin exemple, ni pel carrer ni per anar al mercat de
l’Olivar, i deien que generava falsa sensació de seguretat, però
ens sembla bé. El que no ens sembla bé és que s’actuï amb
improvisació, a cop de titulars, que es facin mesures
incompletes, insuficients i que es generi inseguretat ciutadana.

El passat mes d’abril, a instàncies del Partit Popular, es va
aprovar una iniciativa per fer tests massius a la població de les
Illes. Tres mesos després encara no s’hi ha donat compliment.
El passat mes de juny vàrem proposar mesures de control a
ports i aeroports, el president Company els demana cada dia
que es facin proves PCR en origen a tots els turistes. Els
professionals de la medicina assenyalen que és una prova
fonamental per assegurar que qui ens visita està lliure de virus.
El mateix director del Centre de Malalties Transmissibles ho
reclama, però el govern Armengol, el mes de juliol ha obert
totes les nostres fronteres sense control sanitari de cap tipus. 

A Catalunya recomanen a la gent no sortir de casa, però els
vols arriben plens a Balears. Divendres aterraren 12 vols de
Barcelona i 2 de Saragossa, sense cap control. Dissabte havien
desaparegut els controls d’accés al recinte de l’aeroport,
diumenge hi havia aglomeracions a la terminal d’arribades, i el
ministeri reconeix que Balears només fa proves fiables al
0,01% dels passatgers. Molts menys controls que durant l’estat
d’alarma. 

Això és el seu respecte al virus? Desconeix la Sra.
Armengol que estam davant d’una onada de rebrots? No veu el
que passa a altres comunitats? Sap, la Sra. Armengol, que
arriben avions cada dia d’aquestes ciutats de risc? Sap que a dia
d’avui no es fa cap control a cap turista nacional? Sap que
tenim 15 rebrots per totes les Illes i més de 200 a tota Espanya?
Per què no fan tests massius a la població? Per què no
exigeixen proves PCR per entrar a Balears, com els demanam
cada dia des del Partit Popular, i com s’han sumat la resta de
partits? Per què no subvencionen les mascaretes com s’ha
aprovat al parlament, a instància del nostre grup? Saben que el
Col·legi de Metges de Catalunya critica la falta de previsió per
no haver fet tests massius a la població i que, per això, ara, han
de rastrejar infectats? Recorden que fa un mes que ens van
vendre un pla pilot per ser els més segurs? De veritat pensen
que es llevaran la responsabilitat enviant cartes a Madrid?

No n’hi ha prou que ens posem la mascareta, si no vénen
segurs des de fora. No n’hi ha prou a demanar proves a Madrid,
si no es fan, i a dia d’avui no es fan proves a ningú. Fa 30 dies
que la competència és de vostès, senyors del govern, no és de
Madrid, assumeixin la seva responsabilitat.

I estam d’acord que es posin multes, les normes hi són per
complir-les, és clar que sí! Amb el que no estam d’acord és que
es facin titulars que es posarà ordre i aprovin un decret llei amb
improvisacions, incomplet, impugnable; que l’única mesura que
inclou és un règim sancionador però que es bota el principi de
legalitat, perquè les conductes no vénen tipificades a dins, sinó
en resolucions posteriors. Sí, 13 de juliol, 15 de juliol, 16 de
juliol, i això és un defecte molt greu perquè les resolucions no
són normes, són actes administratius, sense rang de llei, sense
força reglamentària, que ni tan sols tramiten com a decret.
Tocarien saber, senyors del govern, que tot d’una que posin una
multa i l’afectat la recorri, l’anul·laran, per tant, no servirà per
a res.
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I vostès tramitaran les multes, però sancionaran els
ajuntaments? Han demanat informe als tècnics de tot això? Ens
sona que no. I, en tot cas, Sra. Armengol, el Govern que torna
a caure en la incoherència de dir una cosa i fer-ne una altra de
diferent.

Es varen presentar a les eleccions i prometeren derogar la
llei mordassa, i han batut rècords en la seva aplicació. Han
imposat més limitacions a la gent que ningú, i ara aproven -
segons Podemos- una llei repressiva, per poder continuar
imposant sancions de fins a 600.000 euros. I no és una ironia,
és el doble llenguatge de l’esquerra. Si la llei la fa el Partit
Popular és per reprimir el poble, és dolenta; si la llei la fa
l’esquerra és per posar ordre. La gran mentida progressista,
plena de tics antiquats, autoritaris i desfasats. 

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda, aprofiten per prohibir el “balconing”, que
ens sembla bé la prohibició, del “balconing”, de les gateres,
dels excessos, ... però crida l’atenció que s’hagi de prohibir ara
que entrava en vigor el decret del Sr. Negueruela, aprovat el
gener precisament per a això. Crida l’atenció que no hagi servit
per a res amb la poca massificació que tenim enguany, no és
veritat? Un nou fracàs del Sr. Negueruela, que ens va vendre el
mes de gener una normativa revolucionària i valenta i només va
servir per fer-se fotos i titulars, perquè per tancar carrers i
negocis manu militari no feien falta ni decrets ni tanta
propaganda.

Tancaments que no resulten d’un expedient sancionador, no
són actes d’inspecció sinó a priori, a tots els que tenen la mala
sort de fer feina en aquella zona, siguin bars, botigues o
estancs. Sense consultar alternatives, sense informar els
afectats, sense negociar amb ningú, com li hem proposat des
del Partit Popular. Per quedar bé davant la premsa, davant
Alemanya, davant l’estirada d’orelles de Madrid, per tapar que
han estat incapaços durant cinc anys de regular i de controlar
i que no es fien de vostès mateixos, dels que ho puguin fer ara,
que la situació podria ser greu.

Fracassen amb el turisme i per arreglar-ho es carreguen
llocs de treball. Bona tàctica socialista. 

Tancament que ha originat la rebel·lió dels comerciants,
que lògicament s’han alçat contra la repressió i presenten un
allau de recursos per la privació de llibertat de comerç, la
prohibició de fer feina, la presumpció d’innocència que a la
vegada es traduirà en un allau de reclamacions patrimonials que
pagarem entre tots, com sempre que governen, senyors de
l’esquerra. Sentències que pagarem entre tots.

Quina serà la següent passa? Tancar les platges, els
restaurants, les cafeteries. I la reactivació econòmica? Sembla
que si no tanquen no saben fer res més. Perquè és molt
populista això de tancar carrers, Sr. Negueruela, però poc
garantista i molt poc democràtic.

Un tancament indefinit amb la qual cosa els empresaris
assenyalats i més de 600 treballadors enviats a l’atur ja es
poden anar cercant la vida d’una altra manera o a un altre
carrer, perquè serà difícil que tornin a obrir. Tot molt

democràtic, tot molt consensuat, tot molt progressista, Sra.
Armengol. 

I per posar la cirereta al decret llei podem entreveure una
picabaralla competencial entre conselleries socialistes ja que no
s’atribueix la competència a qui correspon, a la consellera de
Salut. Perquè parlam de protegir la salut pública, o no és així?,
però li passen el marró a la Sra. Castro. Evidentment li han pres
el pèl, Sra. Castro, o era la més desenfeinada o ha estat la més
despistada perquè això no és un decret d’administracions
públiques...

(Alguns aplaudiments)

... no és un decret d’interior, no és un decret de transparència,
no és memòria democràtica, això és salut pública, és un tema
pur i dur de salut pública que li correspondria a la Sra. Gómez,
però, és clar, una consellera Gómez que no sap respondre per
què ens posam la mascareta si si el que aconsellen els
professionals són proves, que diu en roda de premsa que
aquesta norma aporta poc, però reconeix que tenim molts de
rebrots, Sra. Gómez, en això estam d’acord. N’hi ha prou que
firmi les resolucions, però no faci res més.

I, Sr. Negueruela, que tampoc no ha volgut signar aquest
decret, no ha volgut signar les resolucions de tancament de
carrers turístics, que no vol posar les multes als locals. Es
deuen dur molt malament entre vostès perquè li hagin entaferrat
aquesta competència a Administracions Públiques. Això sí, les
rodes de premsa, les fotos, les entrevistes posant ordre, les ha
fet el Sr. Negueruela, amb la seva qualitat de vicepresident del
Govern.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, facin les coses bé, quan es regula una cosa
s’ha de fer bé, sense reculades, sense improvisacions, sense
llacunes jurídiques, perquè si no, no ets de fiar, no ets creïble,
es vulneren drets, es vulneren llibertats, senyors de Podemos,
es vulneren les persones i es poden produir reclamacions.
Deixin d’improvisar i de fer normes Frankenstein.

I respecte del turisme de qualitat, no són els turistes el que
no volem, són els comportaments incívics que no volem i que
vostès han de vigilar amb la seva competència. Exerceixin la
seva autoritat, posin policia de nit per controlar les
aglomeracions. I si no la tenen, reclamin-la a Madrid, que és la
seva obligació.

Els he dit abans que són moltes les comunitats que han
regulat la mascareta. Andalusia ha aprovat una norma, però
d’acord amb la Llei de salut pública, copiïn Andalusia i facin-
ho bé. Catalunya ha aprovat un decret llei basat en la Llei de
salut pública, copiïn també Catalunya i facin-ho bé. Astúries fa
recomanacions concretes de com s’han de posar les mascaretes,
les reunions familiars, copiïn Astúries i facin-ho bé. O Múrcia
que no fa resolucions, fa acords de Consell de Govern, que
tenen més garantia, copiïn també Múrcia. I, Sra. Armengol,
copiïn també Madrid i cessi els titulars de Salut o de Turisme
o els que sigui que estiguin improvisant amb aquest decret llei.

 



2404 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / extraordinari / 21 de juliol de 2020 

Senyores del Govern, és evident que la situació els ha
desbordat, la Sra. Gómez no té capacitat per garantir la salut
pública, el Sr. Negueruela no ha regulat el turisme quan tocava
i no ha volgut firmar aquest decret llei, i la Sra. Castro s’ha
atribuït tota sola una competència que no li toca. I la duran al
jutjat, Sra. Castro, tot d’una que posi multes defectuoses i ho
sap. No han après de les errades d’aquests mesos i han tornat
improvisar. Miri, li diem des del Partit Popular, mascaretes sí,
però finançades també. Multes sí, per seguretat jurídica, però
amb seguretat també. I tests PCR també. 

Nosaltres ens posarem la mascareta, ens taparem la boca,
ens taparem el nas, però no ens taparem els ulls davant una
mala gestió. Si volen comptar amb nosaltres tramitin aquest
decret com a llei i entre tots farem una normativa vàlida, amb
seguretat jurídica, concretant les conductes, amb informes, amb
la competència que toca. Lluitarem contra la pandèmia, contra
el turisme de gatera i donarem suport a treballadors i turistes,
si no, com sempre, prohibeixin, tanquin, multin i facin decrets
Frankenstein, i després ja pagarem la festa entre tots.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara el torn de fixació
de posicions del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Este decreto ley que pretenden
ustedes convalidar hoy contiene normativa de desarrollo, dado
que la legislación básica en este ámbito corresponde al Estado.
Es curioso que la legislación básica que se encuentra recogida
en la Ley general de salud pública establece multitud de
preceptos que suponen una obligación para la administración
sobre los que ustedes pasan de largo y, en cambio, se van a
regular las infracciones y sanciones.

Podrían haber desarrollado, por ejemplo, el derecho a la
información, en el artículo 4, la Ley del Estado, la Ley general
de salud pública, pues habla de que tenemos derecho a recibir
información sobre los condicionantes de salud como factores
que influyen en el nivel de salud de la población y, en
particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, en
fin, riesgos relevantes para la salud de la población y sobre su
impacto. Y, además, resulta que la ley establece que si el riesgo
es inmediato la información se proporcionará con carácter
urgente. Lo digo porque, visto el baile de cifras que tenemos
con los afectados de la COVID o la desinformación a la que
fuimos sometidos hasta el pasado 8M, y a la que estamos
siendo sometidos hoy, no estaría demás que concretasen
ustedes un poco sobre cómo ofrecer la información de salud
pública a los ciudadanos, sobre todo después de habernos dicho
que el coronavirus no era mucho más grave que una simple
gripe, cuando resulta que disponían ustedes de los informes de
la OMS que ya advertían de todo lo contrario.

Pero parece que para cumplir con sus obligaciones de servir
a los ciudadanos no tienen ustedes prisa por legislar sus
codiciadas competencias sobre la salud pública. En cambio,
para lo que implica ejercicio de poder de coacción sobre la
gente, para eso sí que tienen ustedes prisa.

Por cierto, el artículo 37 de esta Ley estatal de salud
pública, que desarrolla este decreto, establece también que son
funciones de la sanidad exterior de nuestro país, entre otras, el
control y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias en
el tráfico internacional de personas. Lo digo porque el Sr.
Yllanes, que ahora no se encuentra aquí, pues dijo que nosotros
no podemos exigir tests en origen para que los turistas vengan
sanos, pero lo cierto es que ya está prevista legalmente la
vigilancia de la salud y que España es soberana para llevarla a
cabo.

La Ley general de salud pública establece, además, desde
el año 2011, cuando se aprobó, pues un régimen de
infracciones y sanciones y toda una serie de medidas para
salvaguardar la salud pública que podría haberse aplicado sin
necesidad de prorrogar hasta seis veces el estado de alarma que
ha tenido a la oposición sin poder desarrollar sus funciones, su
labor, de forma plena en el Congreso de los Diputados, y en los
diferentes parlamentos autonómicos, diputaciones, consejos,
cabildos y ayuntamientos de toda España. Artículo 52, se lo
leo, dice: “Corresponde a la autoridad sanitaria estatal, con
carácter general, la deducción de cuantas medidas de
intervención especial en materia de salud pública resulten
precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad, o ante
circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo
evidente para la salud de la población, y siempre que la
evidencia científica disponible así lo acredite.” Esto lo dice ya
la ley, una ley que está en vigor desde el año 2011. Continúa:
“La autoridad sanitaria podrá solicitar el apoyo, auxilio y
colaboración de otros órganos administrativos, funcionarios
públicos, otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso
de estricta y urgente necesidad, y para el mejor cumplimiento
de la legislación vigente, el auxilio de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, u otros agentes de la autoridad.”

Así que ya me contarán ustedes para qué hemos tenido que
soportar un estado de alarma durante tres meses, algo que está
concebido para que dure quince días, de ahí las sucesivas
prórrogas. Yo se lo diré, para amordazar a la oposición ante el
desastre de gestión que han realizado.

Y ahora se permiten ustedes legislar para sancionar a los
ciudadanos, después de haber provocado el descontrol absoluto
del coronavirus.

(Remor de veus)

Crean una especie de Stasi, en donde cualquier inspector de
cualquier ámbito podrá actuar como un inspector de salud, sin
tener experiencia, sin tener la formación ni la preparación
requeridas y, encima, actuando mediante una identidad
encubierta. En vez de ejercer sus funciones para evitar el
descontrol, cargan ustedes contra los ciudadanos por el
descontrol que ustedes mismos provocan.
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Fíjense todo lo que puede hacer la autoridad sanitaria en
este país, desde el año 2011, sin necesidad de ningún estado de
alarma, artículo 54: “Inmovilización y, si procede, el decomiso
de productos y sustancias. Intervención de medios materiales
o personales. Cierre preventivo de instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias. Suspensión del
ejercicio de actividades. Determinación de condiciones previas
en cualquier fase de la fabricación o comercialización de
productos y sustancias, en el funcionamiento de instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias, con la finalidad de
corregir las deficiencias detectadas. Cualquier otra medida
ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de
riesgo para la salud.”

¿Por qué no se dedican ustedes a aplicar la ley, en vez de
permitir el descontrol de algunos pocos que luego perjudican
a todos? ¿Es que no son capaces de gestionar los recursos
públicos que tienen a su alcance para mantener el orden? En
lugar de eso, permiten el descontrol y luego aplican la sanción
pagando justos por pecadores; en Playa de Palma y en Magaluf
hay personas que se van a la ruina injustamente, sin haber
incumplido ninguna norma, porque ustedes aplican de forma
arbitraria la ley, la aplican tarde y mal. Hay negocios que han
cumplido escrupulosamente con la normativa y ustedes los han
cerrado, porque el de unos metros más allá ha incumplido. O
simplemente porque ha habido una acumulación de personas en
las aceras fuera de los establecimientos.

Y ahora, con esos antecedentes, pretenden ustedes la
confianza de esta cámara, por unanimidad además nos la han
pedido, para que la convalidación de un decreto sea una
realidad, un decreto que prevé sanciones por infracciones que
van más allá de las previstas legalmente para el conjunto del
Estado.

Miren, si ya estamos en contra de la desmembración del
Estado en 17 minisistemas, con este tipo de medidas aún más
nos afirmamos en la necesidad de devolver competencias y
harmonizar legislación.

Además, establecen ustedes una clasificación de las
infracciones que excede de mucho a la normativa básica estatal.
Tipifican actuaciones con un amplio margen interpretativo que
puede dar lugar a inseguridad jurídica y a abuso de poder, lo
cual es bastante probable que suceda, vista su forma arbitraria
y caprichosa de proceder con los pequeños empresarios de esta
comunidad autónoma y, en concreto, con los de Magaluf y
Playa de Palma.

Con expresiones como “constituyen infracciones muy
graves los incumplimientos de prohibiciones relativas a la
apertura de locales”, califican ustedes como infracción muy
grave cualquier tipo de incumplimiento a la hora de abrir el
local, que puede dar lugar a sanciones de hasta 600.000 euros,
sin incidir ni en la intencionalidad, ni en la gravedad del
incumplimiento concreto, cuando la ley estatal deja muy claro
que las infracciones muy graves son sólo aquellas que producen
un riesgo, daño, muy grave para la población.

Por todo ello, nuestro grupo no puede votar a favor de este
decreto ley, que es ambiguo, inacabado, excede de las bases

marcadas por una normativa estatal de aplicación y contribuye
a la discriminación por razón del territorio de los españoles.

Desde nuestro punto de vista, esta norma excede con creces
lo que debe ser una norma de desarrollo de otra estatal, que
marca las bases y contribuye de esta forma a la desigualdad
entre españoles.

Ustedes son expertos en poner el foco de atención sobre los
ciudadanos cuando las cosas no se hacen bien, pero les
recuerdo que son los gobiernos y no los ciudadanos quienes
tienen la obligación y la capacidad de mantener el orden
público y de que se apliquen las normas, cosa que ustedes no
están haciendo.

Y ante su incapacidad, cargan contra la gente, como
hicieron el pasado mes de enero con su peculiar y arbitrario
decreto contra el turismo de excesos. En vez de sofocar los
excesos actuando contra quienes se exceden, cuando se
exceden, pues lo hacen contra la actividad económica de quien
ejerce legalmente y cumple la normativa y, encima, lo hacen
dibujando sobre un plano, con una regla y un compás, en sus
despachos, a quien se le corta la cabeza y a quien no.

Por todo ello, no votaremos a favor de este decreto ley y les
instamos a aplicar la normativa existente de forma efectiva,
para evitar que Baleares vuelva de nuevo a un confinamiento,
que será la ruina de miles de familias, por su culpa, por su
inacción y por no saber gobernar ni aplicar la ley. Por muchas
normas y sanciones que se saquen de la manga, si no saben
gobernar, si no tienen determinación para que las fuerzas y
cuerpos de seguridad actúen con contundencia cuando es
necesario, todo lo demás sobra.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara correspon al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
És indubtable que la prioritat és absoluta, fa falta una norma
com aquest decret llei per reaccionar davant l’incompliment?
Fa falta garantir que les normes de salut que ens hem atorgat
s’acompleixin? Sí, sí. És aquesta la norma que necessitam per
reaccionar, és aquesta la norma ideal, és aquesta la norma
millor per reaccionar davant l’incompliment? No, no.

Per tant, aquesta norma és clarament millorable, és que no
només ho diu aquest grup parlamentari, és que resulta que els
grups parlamentaris que donen suport al Govern i que votaran
a favor d’aquest decret llei ho han dit abans que jo, per tant,
m’estalviaré haver d’entrar en apel·latius, ja se li ha dit:
incongruències, desmesurada, inoperància, això els que hi
donen suport, què han de dir els que no tenen clar el seu suport
a aquest decret llei?
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És evident que havien de menester que es fes una norma,
però el primer que li hem de dir és que tenim molts dubtes que
un decret llei pugui fer això que fan vostès, perquè, al final,
vostès, a través d’aquest decret llei limiten drets, i la limitació
de drets fonamentals, recollits a la Constitució, requereix una
llei ordinària, i un decret llei té rang de llei, però no és una
norma, no és una llei ordinària. I, per tant, hi havia mecanismes
molt més respectuosos, abans la presidenta deia: vostès saben
què és la separació de poders? D’això va, vostès saben què és
la separació de poders? Doncs, la separació de poders diu que
la limitació dels drets fonamentals l’ha de fer el poder legislatiu
a través d’una llei ordinària i no a través d’aquest mecanisme
pervers que vostès utilitzen, que és el decret llei.

Per tant, hi havia maneres, eines, com el procediment amb
lectura única, perquè el Parlament participàs d’una manera
clara, el poder legislatiu participàs en aquesta limitació de drets
que suposa aquest decret llei, però que es fes com toca. Però
vostès han triat el camí d’enmig, i per això els nostres dubtes al
suport d’aquest decret llei.

Perquè, és clar, a mi m’ha fet gràcia que vostès, la
consellera la primera, ha parlat de flexibilitat, quina flexibilitat?
Quina flexibilitat? Per què diuen que aquest decret llei és
flexible? On és flexible? I diré més, potser una norma
sancionadora flexible? A mi se’m rompen els esquemes, una
norma sancionadora, per definició no ha de ser flexible, ha de
ser el contrari, ha de ser rígida, clara i contundent. I ho deia
perfectament la Sra. Riera, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, evidentment ha d’acomplir els principis de legalitat,
de tipicitat, ha d’acomplir uns principis que són rigorosos, no
són flexibles.

Per tant, és que només que vostès diguin que aquest decret
llei és flexible a mi ja em crea una paranoia i em crea més
argumentació per no acabar de poder donar suport a aquest
decret llei.

Però nosaltres tenim molts dubtes, tenim molts dubtes
competencials, la portaveu de Gent per Formentera ho deia,
què passarà amb aquest decret llei? Perquè les competències
d’horari de tancament de locals o d’aforament de locals són
competències típiques dels ajuntaments, i ara resulta que tenim
una doble competència sobre una mateixa matèria, que serà la
del Govern i serà la dels ajuntaments. No hagués estat molt
millor que aquest decret llei hagués facilitat, hagués donat
eines, hagués apoderat els ajuntaments per lluitar en la seva
competència per aquestes qüestions i d’acord amb la normativa
que ens hem donat en relació amb la COVID i en relació als
nous horaris i als nous aforaments, no hagués estat molt millor?

Segons la portaveu de Gent per Formentera, entenc que ens
diu que sí. Per tant, entenem que ens ajudarà a canviar el decret
llei a través de la seva tramitació com a projecte de llei, que,
evidentment, reclamam i demanam.

Per tant, primera qüestió que a nosaltres ens genera
moltíssim dubtes, el tema competencial, això que el Govern
s’arrogui tota una competència que a priori són dels
ajuntaments aquestes competències.

Segona qüestió que ens genera molts dubtes, i també ja s’ha
comentat, els tipus infractors, la definició de la infracció. Aquí
el decret llei recull que es cometen infraccions totalment
obertes, ambigües en la seva definició, que no és el que toca a
un règim sancionador, perquè, és clar, què és una aglomeració?
Una cosa és una aglomeració en sentit col·loquial, i una altra
cosa és una aglomeració en sentit jurídic, que du aparellada una
sanció? Què una aglomeració? Tres, vint, vint-i-cinc? No, no
ho sabem, a criteri de l’inspector serà una aglomeració o no ho
serà, depèn de les distàncies, depèn de l’espai, és clar, totes
aquestes coses s’han de definir, per rigor jurídic.

Però, què és un risc o un dany molt greu a la salut? O què
és un risc i un dany greu a la salut? Quina és la diferència entre
el risc i el dany molt greu i el greu? No ho sabem, no ho sabem.
Si agafam el decret llei, som incapaços de saber-ho. Per tant,
com bé deien els portaveus que donen suport al Govern, això
és absolutament interpretable, i una norma sancionadora no ha
de ser absolutament interpretable.

Per tant, anam malament en la definició del tipus infractors.

I tercera qüestió que a nosaltres ens genera molts dubtes, les
quanties, les quanties de les sancions, perquè vostès han elegit
donar la competència a una conselleria determinada i a una
direcció general determinada, que és la Direcció General
d’Interior, perquè equiparen amb les activitats. I si equiparen
amb activitat, no entenem per què no han equiparat el règim
sancionador de la Llei d’activitats i han doblat les sancions que
ja estaven previstes a la Llei d’activitats, quan hagués estat molt
més lògic i molt més coherent i molt més congruent
jurídicament, agafar les sancions ja previstes a la Llei
d’activitats del 2013, això hagués estat molt més lògic.

I aquí es comentava per altres portaveus, què és això de
tancar tres anys un negoci? Si estam davant una alarma i una
mesura extraordinària que es consumeix en el temps perquè
està vinculada a una malaltia, per què? Per què no es tanca
mentre duri la situació de la pandèmia? Que hagués estat també
molt més lògic amb la característica i la naturalesa del seu
decret llei, però vostès no han volgut fer res de tot això.

Per tant, nosaltres pensam que aquesta norma és necessària,
pensam que la forma del decret llei no era el que calia, i
pensam que és francament millorable i, per tant, necessitam la
seva tramitació com a projecte de llei perquè els grups
parlamentaris puguin fer les seves aportacions i puguin fer les
seves millores i els seus canvis perquè aquesta norma realment
tengui un sentit i sigui realment eficaç. Perquè, és clar, a mi
m’ha fet gràcia quan la portaveu del Grup Parlamentari de
Ciutadans deia: “Estas multas -no sé com ho ha dit-, aquestes
multes tenen molt poques possibilitats de prosperar, no tenen
cap possibilitat de prosperar”, idò, si no tenen cap possibilitat
de prosperar què fem aquí, que fem?

Som davant d’un exercici, d’una escenificació de bones
intencions que no servirà per a res? Nosaltres no ens apuntam
a això, no ens apuntam a això. Si vostès, senyors de Ciutadans,
estan convençuts que aquest decret llei no servirà, i ho han dit,
no li poden donar suport, han de manifestar..., -no, és clar, és
que d’això va aquest tema, perquè el fàcil era donar-li suport,
el fàcil era dir: no, la salut és molt important, tanquem tots
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files-, no, això és el fàcil, el difícil és dir si servirà, si tenim una
eina eficaç i eficient per aconseguir l’objectiu de salut que
podem compartir.

I la realitat és que vostès mateixos, els que donen suport
diuen que no, i, per tant, el que necessitam és millorar i, per
tant, fem una crida, una convidada, un clam a la necessitat que
aquest decret llei es tramiti com a projecte de llei i puguem
operar les millores imprescindibles que requereix.

I vull fer un aclariment, perquè, com que estic cansat que
molts de portaveus em diguin unes coses que no tenen ni cap ni
peus, que es tramiti un decret llei com a projecte de llei no vol
dir que el decret llei deixi d’estar en vigor, i, per tant, és
plenament operatiu, plenament eficaç i pot, evident, generar
totes les actuacions de control, d’inspecció i de sanció que
siguin necessàries. Ho dic perquè aquí he sentit diversos
portaveus, no dic aquí al cadafal, dic a la cambra que em deien,
no, però si ho tramitam com a projecte de llei no serà aplicable.
No, és clar que serà aplicable, totalment aplicable, totalment
aplicable.

Una altra cosa és que aconseguim tenir, després de la seva
tramitació com a projecte de llei, una norma molt millor, que
sigui molt més eficaç i que garanteixi amb molta més
contundència la salut, que això és almanco l’objectiu del Grup
Parlamentari El Pi. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a la votació.

El president demana si el ple valida o no el decret llei
debatut. Votam.

El resultat de la votació és de 34 vots presencials afirmatius,
també 1 vot telemàtic afirmatiu; cap vot en contra; 20
abstencions.

Un cop validat el decret llei, el president ha escoltat que hi
havia grups parlamentaris que desitgen que es tramiti com a
projecte de llei. Per tant, ara sotmetrem a consideració del ple
si s’ha de tramitar com a projecte de llei o no. Votam.

El resultat de la votació és de 25 vots a favor; 30 vots en
contra, hi ha 29 presencials i 1 telemàtic; cap abstenció.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
sessió.
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