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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats.

Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret
Llei 15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret
Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. (Escrit
RGE núm. 18053/20 del Govern de les Illes Balears).

Començam aquesta sessió extraordinària plenària d’avui
amb l’únic punt de l’ordre del dia que correspon al debat i
votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei
15/2020, de 21 de desembre, de modificació 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.

Començam el debat amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat, té la paraula la
consellera d’Administracions Públiques i Modernització, sense
limitació de temps. 

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. En julio del año
pasado se aprobó el Decreto Ley 11/2020 por el que se creó un
régimen sancionador específico en materia de incumplimientos
de las disposiciones dictadas por la comunidad en los efectos
de la crisis ocasionada por la COVID-19. La norma fue
validada por esta cámara el pasado 21 de julio, sin ningún voto
en contra.

Ante la realidad que ha representado esta pandemia mundial
y entre la necesidad de ir adoptando y adaptando las medidas
para frenar los contagios era primordial contar con una
normativa eficaz que permitiera cierta flexibilidad para
responder a las necesidades sociales y sanitarias en cada
momento. Y ésta es precisamente una de las virtudes de nuestro
decreto de régimen sancionador, su capacidad de adaptación a
la situación epidemiológica de nuestras islas, una rápida
adaptación a la cambiante realidad de nuestras islas que, sin
duda, se ha venido demostrando desde su entrada en vigor el
pasado mes de julio.

Esta comunidad autónoma fue pionera en esta materia,
aprobando esta normativa, la primera comunidad autónoma en
redactar y aprobar un régimen sancionador específico para los
incumplimientos en materia anti COVID. La primera, pero no
la única, a continuación, le siguieron otras comunidades
autónomas que utilizaron nuestro decreto como modelo, entre
otras: Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha,
Galicia, todas ellas han aprobado normas específicas muy
similares a la que nosotros iniciamos en el mes de julio. 

Esta es sin duda una apuesta política firme y clara, porque
los incumplimientos de unos pocos no pueden poner en riesgo

el sacrificio que están haciendo la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas. 

Diseñar un proceso sancionador tan específico desde cero
supone un trabajo enorme, de gran responsabilidad y de alta
cualificación, y, por eso, quiero agradecer desde aquí a todos
los que han participado en su diseño y en la aplicación, tanto a
los cargos políticos como a los funcionarios que han
participado. Redactar el marco legislativo, tipificar las
infracciones, instruir cada sanción para sacar adelante esta tarea
son precisos profesionales muy cualificados, como lo son
también los instructores, empezamos con 7 instructores pero el
Govern apostó por el procedimiento reforzando con 10 más, 17
que se están encargando en este momento de tramitar todas las
sanciones. 

Para que se hagan cargo del volumen de este trabajo, les
informaré de los datos más actualizados de cómo están las
sanciones. Hemos recibido cerca de 20.000 actas en las cuatro
islas; de esas 20.000 ya hemos registrado 7.467, de las cuales
6.703 corresponden a particulares y 764 a establecimientos. Ya
se han notificado procedimientos, propuestas de sanción, por
importe de 908.077 euros y se han cerrado, como medida
cautelar, desde el mes de julio, 7 establecimientos: 3 en
Mallorca, 3 en Ibiza y 1 en Formentera. 

La razón de ser de esta normativa que presentamos a su
convalidación es la de incrementar el nivel de cumplimiento de
las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar
las situaciones que puedan favorecer los contagios. Lo decimos
en toda ocasión: no tenemos ningún afán recaudatorio, sino la
necesidad de ser contundentes con aquellos que se saltan las
normas poniendo en peligro la vida de muchas personas, se
trata de una cuestión de salud pública. Y, como ya he señalado
antes, este decreto nos permite seguir actuando de manera
eficaz y en consonancia con el nivel de riesgo de cada isla en
cada momento para garantizar la seguridad colectiva contra
aquellos que incumplan las medidas y las obligaciones
establecidas o que pongan en peligro las normas de prevención
y contención en todo el territorio.

Por ello, proponemos modificar el decreto de manera que,
cuando alcanzamos el nivel máximo de alerta sanitaria -el nivel
4- el decreto endurece el régimen sancionador, y los
incumplimientos leves pasan a ser graves y los incumplimientos
graves, a muy graves, pudiendo implicar sanciones por importe
de hasta 600.000 euros y el cierre de establecimientos de uno
a tres años. 

Es evidente que cuando el nivel de alerta sanitario es
máximo resulta necesario actuar con mayor diligencia en el
cumplimiento de las medidas para paliar los efectos de la
pandemia. En todo momento debemos de cumplir con las
normas que nos marcan las autoridades sanitarias, pero también
es evidente que no es lo mismo incumplir cuando se está en el
nivel 1 que cuando se está en el nivel máximo de alerta. 

Por último, señalar que también el decreto ya fue
modificado, anteriormente, permitiendo, haciendo otra
aportación al decreto que se aprobó en julio del año pasado,
contemplando las fiestas ilegales frustradas, aquellas que han
sido convocadas y que, finalmente, no han sido celebradas. Me
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estoy refiriendo, también, al Decreto Ley 14/2020, que también
fue validado por esta cámara el pasado 22 de diciembre sin
ningún voto en contra. 

Tras este debate, la presidenta del Govern de les Illes
Balears dará cuenta de la situación sanitaria actual, cuestión
que sin duda aportará aún más argumentos a favor de la
validación de este decreto. En cualquier caso, me gustaría
insistir en que durante todo este período de tiempo hemos
asistido a una respuesta ejemplar de la ciudadanía. Agradecer
también la actitud de todos los grupos parlamentarios que, de
manera responsable, han permitido y han contribuido, bien con
su voto favorable o bien con la abstención, a que dispongamos
de un régimen sancionador que de manera urgente y necesaria
hemos actualizado y se somete hoy también a su consideración.
Todos los aquí presentes tenemos claro que no podemos
permitir que la irresponsabilidad y la falta de sentido común de
una minoría empañe el camino recorrido hasta ahora. Aún no
podemos relajarnos, hace falta un mayor esfuerzo en estos
momentos para tener una situación mejor a medio plazo porque
el virus no ha desaparecido. 

Este es el resumen del escenario en el cual desde el Govern
aprobamos este decreto ley, atendiendo a una extraordinaria
necesidad de combatir la pandemia y, por la vertiente
administrativa que me compete, velar por el cumplimiento
eficaz de toda normativa COVID.

Quiero volver a insistir, pero espero haberlo dejado claro en
otras intervenciones: el objetivo no es recaudatorio, es velar
por la salud pública y actuar cuando no se cumplen las normas.
Lo venimos diciendo desde el inicio de la pandemia: para
combatir y revertir esta situación debemos remar todos juntos,
todos los ciudadanos y ciudadanas de estas islas. Y también
todas las administraciones públicas: la estatal, la autonómica,
la insular y la municipal. Y por eso quiero agradecer también
aquí la ingente labor y la especial implicación de Policía
Nacional, Guardia Civil, policías locales, inspectores del
Govern e inspectores de los consells insulares, todos ellos
trabajando codo con codo en la aplicación de la normativa
COVID, que se sustentan en este decreto sancionador, como les
decía anteriormente, casi 20.000 actas tramitadas por los
distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. 

Vamos a seguir actuando con todos nuestros recursos y
aunando la coordinación para ser contundentes contra los
comportamientos que pongan en riesgo nuestra salud, con la
mirada puesta en un horizonte a medio plazo, con optimismo,
pero sabiendo que la situación sanitaria actual es de máximo
riesgo. Por todo ello, confiemos que esta norma cuente con el
respaldo del Parlamento.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara començam el debat i,
per ordenar-lo, deman als grups parlamentaris quins grups
volen intervenir en el torn a favor i quins volen intervenir en el
torn en contra. Partit Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

De fixació de posicions, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ: 

Fijación de posición. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS: 

A favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Fixació de posició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS: 

A favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

A favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A favor.  

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

A favor. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, idò començam les intervencions dels grups
parlamentaris amb torn a favor, i comença el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, jo seré prou breu, principalment per
dos motius: el primer, perquè l’existència i justificació d’aquest
decret llei ja l’hem debatuda en altres plens, i, l’altre,
principalment perquè l’objecte d’aquest decret, que és la
modificació del règim sancionador, únicament modifica dos
articles molt..., bé, sota el nostre punt de vista unes
modificacions que entenem perfectament i molt senzilles, que
simplement és que el grau d’infracció no és el mateix si s’està
a nivell d’alerta sanitària 1 que si s’està a nivell 4, per tant a
nivell extrem.

Desgraciadament, la modificació d’aquest decret llei du
implícit un missatge i és que la situació pot empitjorar, com
hem vist, durant les darreres setmanes. Ens hem posat a nivells
pitjors que durant la primera onada d’aquesta pandèmia, i això
és un fet a tenir molt en compte perquè suposa que no es
respecten totes les mesures de prevenció adients, els contagis
es produeixen per contacte i hi ha més contactes descontrolats.

Que la situació de la pandèmia millori depèn de tots i totes,
depèn en gran part de la nostra responsabilitat i de com ens
comportem. És evident que la gent està cansada, però també
amb aquests nombres de contagis veiem que primer vàrem
pagar el pont de la Constitució i ara pagam també les festes de
Nadal. 

I tots sabem perfectament què suposa un augment de
contagis, més pressió hospitalària, més malalts, més morts, més
restriccions, més afectació de la nostra economia. I, per tant,
perquè la situació millori i es mantengui estable, cal reduir els
contagis i ens hem de prendre molt seriosament totes les
mesures de prevenció que les autoritats sanitàries no deixen de
repetir de forma constant, i més ara quan ja ha començat la
campanya de vacunació, una vacuna que tothom esperava i que
representa l’esperança del final de la pandèmia. 

En realitat molt poc a afegir, més que res perquè després
també tenim la compareixença de la president, on crec que
podrem aprofundir molt més en altres temes. Sí que vull donar
les gràcies a la consellera per ampliar la informació de com està
actualment el tema de les sancions a la nostra comunitat
autònoma. I també compartesc que, bé, que és una bona notícia
l’exemple per a altres comunitats autònomes que han incorporat
règims sancionadors molt semblants als que tenim a aquesta
comunitat autònoma.

I res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans hem
votat a favor de tots els decrets llei COVID d’aquesta
legislatura, i no canviarem ara. Per sobre de tot fem feina per
al que nosaltres considerem que és necessari que hem de fer per
a la nostra societat, que és la política útil. En aquest cas, en
aquest decret llei que es proposa de validar avui, agraïm que
realment els punts que tracten aquest decret llei siguin els que
marca el títol que el Govern ha utilitzat la figura del decret llei,
aprofitant el seu motiu d’urgència, per introduir punts que no
tenen res a veure ni amb la COVID ni amb el títol del decret
llei que es pretén validar. I això ho agraïm segurament perquè
ja després de tants de decrets llei que duen ja han passat totes
aquelles mesures que pretenien passar a altres decrets llei. Però
bé, en aquest cas és així.

Es tracta, com ja ha dit la consellera, d’un decret llei que
rectifica un anterior decret llei, l’11/2020, que ja es va votar a
aquesta sala, però que quan el Govern segurament en el seu
moment va redactar no va tenir en compte que a hores d’ara
estaríem en estat d’alarma; un estat d’alarma en el qual estarem
fins al dia 9 de maig, o més. 

Un estat d’alarma on el Sr. Sánchez, el govern Sánchez, ha
posat en evidència que la suposada cogovernança de la gestió
de la crisi sanitària entre Govern central i les comunitats
autònomes no ha deixat de ser un puro postureo.

El Sr. Sánchez va dir fa uns dies, a un acte de
l’Organització Mundial del Turisme que la vacunació obrirà el
camí de la normalitat, però, i compte!, que arribarem al 70%
dels vacunats a finals de l’estiu. I el Govern aquí callat.
Espectacular! Un senyor Sánchez, a més a més, que ha rematat
enviant poques vacunes a les Illes Balears. 

Avui deixa el càrrec el Sr. Illa, i mai no sabrem si la decisió
de no escoltar els consellers de les comunitats autònomes
d’avançar l’horari del toc de queda es deu o a un interès
personal com a candidat a les eleccions catalanes o ha seguit la
recomanació del seu comitè d’experts. No ho sabrem mai.

A la intervenció de la consellera Castro, el Govern treu pit
del seu decret 11/2020, de règim sancionador. Un decret que,
ja han informat, segons diuen, va ser pioner i que altres
comunitats varen adoptar. La veritat és que em sap greu treure
pit de ser els primers a sancionar, però bé, és una marca de la
casa d’aquest govern, perquè segur, segur, que podem trobar
altres comunitats que amb manco sancions han tengut millors
dades epidemiològiques.

Senyors diputats, per programar tests massius no importa
sancionar; per fer un bon control sanitari de ports i aeroports
durant tota la pandèmia no importa sancionar; per prendre
mesures de protecció sanitària pactades amb els sectors
econòmics afectats i amb ajudes per pal·liar els tancaments
tampoc no importa sancionar. No importa sancionar per fer un
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programa eficient de vacunació. Molt reclamar vacunes ara,
però hem estat durant molts dies una de les comunitats
autònomes més ineficients a l’hora de vacunar. I amb aquest
currículum de poc serveix reclamar i queixar-se ara. 

Al final els ciutadans, per molt de màrqueting que pagui el
Govern, veuen la realitat. La gestió de la pandèmia del govern
Armengol ha estat suspesa per un 62,2% dels enquestats,
segons l’enquesta d’IBES presentada aquest cap de setmana al
diari Última Hora.

Record quan a la compareixença de setembre de la
presidenta ens deia que havíem de mirar a regions europees,
perquè Espanya ja érem els segons amb les millors dades
epidemiològiques. I ara som on som i en la situació que tenim,
i en aquest parlament, i ara debatem sancions, quan tenim dades
terribles de malalts, d’ingressats, d’ingressats a UCI, de morts
per la pandèmia; quan tenim professionals sanitaris esgotats;
quan tenim milers d’autònoms arruïnats; quan tenim moltes
empreses que no tornaran a aixecar la persiana; quan molts de
treballadors de la indústria turística veuen el seu futur amb
incertesa; quan molts sectors reclamen ajudes per sobreviure:
com la restauració, el comerç, l’oci nocturn, l’oci infantil, l’oci
cultural, les perruqueries; quan molts joves han perdut
experiències importants en el seu desenvolupament personal,
ara parlem de sancions, quan tenim famílies... famílies de classe
mitjana a les cues de la fam.

Votarem a favor de la validació d’aquest decret llei per
coherència, perquè està demostrat que si no cedim tots en les
mesures de prevenció, si no acatem tots les restriccions, si no
posem tots de la nostra part les dades negatives no davallaran.

Saben què passa? Que els ciutadans que fan bondat, que
creuen, que no van a visitar ni familiars ni amics, que els joves
que respecten l’horari del toc de queda, que les empreses que
han actuat amb responsabilitat, que han adoptat les mesures
sanitàries que el Govern ha marcat, tots els que compleixen
exigeixen que es garanteixi, que es faci vigilar el compliment
de les mesures de prevenció i que se sancioni qui no actua amb
responsabilitat.

Per cert, ha posat el Govern els recursos necessaris per
garantir el compliment de les normes que el mateix govern ha
decretat?

Vull recordar que hi ha hagut associacions com ABONE,
d’oci nocturn, que ha fet seguiment de festes il·legals i que
passava les dades a les administracions i que en molts casos no
se’ls ha fet cas.

Un govern que ha de posar sancions i que hi ha qui no
acompleix les regles i que a més a més aquestes regles afecten
vides humanes ha de fer acomplir les regles, però també les ha
de complir, aquestes regles, el mateix govern, amb el mateix
rigor que exigeix als seus ciutadans. I ho fa? Ho fa el Govern,
acompleix les seves pròpies regles?

Per això, Ciutadans demanem un compromís ètic de totes
les forces polítiques d’apartar dels seus càrrecs els polítics i alts
càrrecs que es botin la cua de la vacunació. Demanem la
màxima transparència en la gestió de les vacunes. Demanem el

màxim rigor en el control del compliment de les mesures de
prevenció antipandèmia decretades. Demanem ajudes als
sectors afectats, sancions a qui no compleix, sí; rebuig a la seva
improvisació, al seu govern sobrepassat, també. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, no m’estendré en el decret
perquè crec que..., a part que és curt i que és molt..., és que és
breu i va a filar, no?, que és, diguem, incrementar les sancions
al nivell 4 el que ens sembla adequat i la consellera ho ha
explicat, també m’ha estranyat una mica el discurs que ha fet el
Sr. Ribas, sobretot al començament, que ha dit que no cal
sancionar i després ha acabat..., no ho sé, m’ha paregut que...
una mica d’incoherència, perquè supòs que a vostès els deu
semblar millor el que fan a Madrid, concerts multitudinaris,
amb moltíssima gent i que no passa res, supòs que és això el
que a vostès els sembla millor, aquesta..., perquè vostès
governen allà. Per tant, no ho sé, m’ha paregut un poc
incoherent.

Però des de MÉS per Mallorca reivindicam que aquest tipus
de mesures són necessàries si volem preservar la protecció de
la salut i la prevenció de malalties com el que és, un dret
fonamental reconegut a la Declaració Universal de Drets
Humans, i encara que aquest precepte no estigui dins la
Constitució Espanyola a l’apartat de drets fonamentals, sí que
té connexió amb el dret fonamental de la vida i la integritat
física i aquest dret es desenvolupa a la Llei general de sanitat,
que és on s’ha, diguem, encaminat tot aquest grup d’actuacions
encaminades a la protecció de la salut que s’han posat en
marxa.

Però si fem una mica d’història, només fa un any, encara
que sembli molt més perquè tots crec que ho trobam molt llarg
i molt feixuc... el 23 de gener de 2020 va ser quan el Comitè
d’Emergència de l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut,
es va reunir per adoptar el protocol del nou coronavirus,
COVID-19, que havia sorgit a la República Popular Xinesa.

La manca de consens en aquell moment no va permetre que
s’emetés una emergència sanitària internacional, però set dies
després sí, ja es va declarar aquest brot que era una emergència
sanitària internacional i poc més d’un mes després finalment,
moment en què... ja s’havia estès a més de 16 països, 18 països,
l’OMS la va elevar a la franja de pandèmia.

Però, més enllà de les declaracions de l’OMS i al voltant de
la pandèmia, la veritat és que l’OMS fa més de 15 anys que
adverteix i publica articles, recomanacions i normatives al
voltant del risc de pandèmia d’abast mundial provocada pel
virus de la grip. El 2005 ja va aprovar el Reglament sanitari
internacional, un acord jurídic vinculat subscrit per 196 països,
entre ells Espanya, que va entrar en vigor aquí el 2007 i motiu
pel qual en reiterades ocasions ha exhortat, ha demanat als
països membres perquè es proveïssin de subministrament i
polítiques de prevenció i contenció adequades. Però
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malauradament, tot i les recomanacions de l’OMS, l’evidència
demostra que els països, inclòs Espanya, no estaven preparats
per fer front a les greus conseqüències d’una pandèmia i en
aquest cas de la COVID-19.

I el mateix 2005 també l’OMS va publicar un pla de
preparació per a una pandèmia de grip, en què presagiava
precisament un brot de malalties respiratòries excepcionalment
greu i citava a termini els estats a preparar... aquests grips, a
preparar-se per aquest ric futur i cert amb un pla de preparació
i resposta davant una pandèmia de grip i en el qual ja establia
diferents fases per determinar a quin moment es trobava
aquesta pandèmia. Aquest document deia explícitament: “Seria
poc realista per a qualsevol país considerar que es pot preparar
i posar en pràctica un pla antipandèmic detallat i integral en
poques setmanes i mesos”.

Però això és el que ha passat, al final la majoria de països
no varen fer la feina que tocava, tots els occidentals, els
orientals, tots, i realment ens ha enganxat, diguem, amb els
calçons baixos diríem en mallorquí, no és veritat? Però entre
aquestes mesures essencials..., i jo crec que val la pena dir que
això vull recordar que era el 2005, es parlava de formar la
població, mesures d’higiene personal respiratòria, mitjans per
reduir el risc de transmissió, aïllament social, quarantena,
prohibició de reunions en massa, plans detallats, etc. Us sona?
Crec que ens sona a tots.

Si fa un any ens haguéssim contat coses d’aquestes, ens
hagués semblat ciència ficció, però ara hi són cada dia, cada dia
parlam d’aquestes coses i en un any... ens semblen part ja
integral de la nostra vida, però fa 15 anys que ja s’havia avisat.

I un any després, al 2006, la grip aviària va fer que una
ordre, que a l’Estat espanyol s’editàs una ordre que va crear un
comitè executiu estatal per a la prevenció i control precisament
d’aquesta possible pandèmia o evolució (...) del virus de la
grip.

Precisament el 2009, també a conseqüència d’aquesta
alarma i de la possibilitat de contagi, el Ministeri de Treball ja
fa publicar, d’això fa 11 anys, una recomanació relativa als
equips de protecció individual, mascaretes FP2 i FP3 per als
treballadors del sector sanitari, però fins... però hem de dir que
fins deu anys després i abans de l’arribada de la pandèmia, a
l’any 2018, l’OMS no publica una llista concreta de verificació
per gestionar els riscos i els efectes d’una grip pandèmica. Això
era just abans, molt poc abans, un any just abans d’aquesta
pandèmia, per ajudar precisament a les autoritats estatals en el
desenvolupament o la realització d’aquests plans nacionals de
preparació i resposta davant d’una grip pandèmica. 

Arriba la COVID, el maig de 2020 el Govern espanyol
publica l’ordre de l’ús generalitzat de les mascaretes i imposa
el seu ús obligatori a la via pública. No a tots els països
europeus s’ha fet obligatori, en aquest sentit les nostres illes
han estat pioneres, i també han estat pioneres en altres
qüestions com és la determinació de nivells de risc, que hi ha
moltes comunitats autònomes que ni tan sols tenen aquesta
qualificació ni aquesta ordre per poder avançar per fer front a
aquesta pandèmia. 

Diríem, però, en relació amb aquest Decret Llei 15, que
validam avui, cal dir que és impossible saber si en el domicili
es reuneixen 6 o 8 persones. Igual que a Nadal era complicat
comprovar que sí, que qui canviava de comunitat autònoma i
ho feia precisament perquè realment tenia necessitat de veure
un familiar. No hi havia ni hi ha possibilitats que hi hagi
policies registrant casa per casa per comptar aquests comensals.

En relació amb les restriccions, precisament per
salvaguardar aquest dret de protecció de la salut, algunes es
vigilen, altres s’intenten, i bona part d’elles, hem de ser
realistes, descansen en la responsabilitat de tots nosaltres i de
totes les ciutadanes i dels ciutadans.

Els governs, no ens enganyem, ens demanen que facem
alguna cosa o deixar de fer-la, encara que no té suficients
mitjans de coerció. Alguns inevitablement, algunes persones se
les salten, però molts, molts i molts també les compleixen.

S’ha de cercar un equilibri entre aquestes mesures
coercitives i la confiança en els ciutadans davant les situacions
que són gairebé impossibles de sancionar. Ara bé, n’hem
d’aprendre. El que s’ha d’evitar són situacions com les del
passat Nadal on el problema arriba quan aquestes dues cares de
la mateixa moneda generen renou i missatges contradictoris.
D’una banda, es demana a tothom que es quedi casa i d’altra es
flexibilitzen les restriccions per augmentar les reunions, reduir
el toc de queda i moure’s per tot el territori amb una justificació
tan vaga com visitar un familiar. 

Excepte Itàlia, amb una incidència del virus que tenia que
doblava en aquell moment l’espanyola, en aquell moment, que
tancava els municipis, els grans països de l’entorn europeu
seguien una estratègia similar a l’espanyola. Als països asiàtics
democràtics que millor varen controlar el virus no era tampoc
estrany que algunes mesures fossin simplement recomanacions
als ciutadans que acomplien amb els (...), però la mentalitat
occidental i la mediterrània en particular és molt diferent de
l’oriental.

Un sondeig del CIS d’abans de festes ja mostrava que els
ciutadans no creien que es pogués confiar que complirien
voluntàriament les normes i que gairebé 8 de cada 10
asseguraven que són necessàries mesures impositives, com
sancions o multes, i gairebé la meitat opinava que cal endurir-
les.

La magnitud del rebrot després de festes de Nadal a Europa
l’auguraven quasi tots els epidemiòlegs. Tenim l’exemple
d’Estats Units quan una setmana després del Dia d’Acció de
Gràcies va passar el que va passar, un rebrot molt important.

En conclusió, la pandèmia actual de la COVID-19 era un
risc cert, cert, i conegut per la comunitat científica i pels estats
des de fa 15 anys. No obstant això, quan ha arribat la realitat ha
demostrat que les administracions estatals de la majoria de
països no estaven preparades per fer-li front, i menyspreen les
alertes de l’OMS, amb greus conseqüències econòmiques i
socials afegides. 

Les sancions i les mesures coercitives no són suficients,
però sí que són necessàries i el seu enduriment, com és aquell
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cas que avui som aquí, en un moment de risc tan alt han de tenir
un efecte penalitzador d’actituds perilloses, irresponsables i
insolidàries, i a la vegada ha de ser un efecte exemplificador.

Jo aquí vull fer un incís com a MÉS per Mallorca, tenim
una emergència climàtica que fa anys ens insisteixen els
científics amb conseqüències encara més greus que la pandèmia
actual i que si no actuam no..., les conseqüències encara seran
més greus. Per tant, no podem tancar els ulls malgrat els
negacionistes de la realitat, com passava amb aquesta
pandèmia. Si no actuam ens trobarem en una situació encara
pitjor que l’actual. 

Per tant, facem cas a la ciència, facem cas al que ens diuen.
Per tant, preparem-nos i planifiquem-nos. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Senyors diputats i
diputades, portaveus, els vull anunciar que si tots els portaveus
dels diferents grups hi estan d’acord, atès com es produeix el
debat ara mateix, on, per la distribució del debat, no hi haurà
rèpliques ni contrarèpliques i només hi haurà una intervenció
per als grups que hi estan a favor i la fixació de posicions, la
duració de la sessió s’escurçarà probablement. Per tant, els
anuncio que la segona sessió plenària, que estava anunciada per
a les dotze, es produirà un cop finalitzada la primera sessió amb
un període de ventilació de la sala. Ho dic perquè no serà abans
de les onze, però serà abans de les dotze. Qualque grup hi està
en contra?

Doncs, molt bé. Té la paraula ara pel Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Som davant d’un
decret llei molt senzill, modificar un altre decret llei, l’11/20,
de 10 de juliol, i ho fa per augmentar les sancions, fent passar
les lleus a greus i progressivament.

Votarem a favor d’aquest decret llei perquè la situació
epidemiològica en què ens trobam és molt complicada. Ara bé,
un cop garantit el nostre suport, crec que cal insistir que no
anem bé i que la desesperació es troba instal·lada entre la
ciutadania.

Hem dipositat totes les esperances en la vacuna, i ara ens
trobam que la distribució del vaccí és molt més complexa del
que ens pensàvem, tant pel que fa a la disponibilitat, la mateixa
distribució i els criteris de priorització.

Sabem que gestionar una pandèmia és molt complicat, però
també és cert que, tot i entendre la cerca de l’equilibri, posar
per davant l’economia no resulta ser gens efectiu. I és que cal
enfrontar-se a aquesta pandèmia en termes de salut pública,
perquè l’única manera de lluitar contra aquest virus és eliminar-
lo.

Assumim que la crítica és fàcil, i més aquella que no
planteja alternatives reals i científiques, però hi ha una
evidència, una bona sintonia entre governs empàtics i una
ciutadania responsable ajuda a frenar el virus.

El virus s’ha pogut frenar allà on les autoritats han
reaccionat amb celeritat, amb un desplegament massiu de
mitjans sanitaris i una excel·lent campanya de comunicació. Per
fer açò necessites un ampli consens polític i de la confiança
d’una població molt responsable que accepti les mesures per
dures que siguin. 

Aquesta confiança entre governants i governats és més fàcil
que es doni a països igualitaris i on el capital social, és a dir, el
teixit que manté unida una societat és molt elevat. Aquests
aspectes ajuden que la COVID no s’expandeixi tant com allà
on prima l’individualisme i la desigualtat.

Aquesta pandèmia l’aturarem amb bones i valentes
decisions dels governs i amb una altíssima implicació de la
societat. Ambdós tenim les nostres pròpies responsabilitats.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Avui duim la
modificació del Decret 11/2020 en forma de Decret Llei
15/2020 i, com han dit alguns portaveus que m’han precedit, és
una modificació senzilla, però també important. 

A través del Decret Llei 11, que vàrem aprovar el passat
mes de juliol, es qualifiquen les infraccions en matèria de salut
pública, es dota d’una major seguretat jurídica i es possibilita
un coneixement més profund per part de la ciutadania
d’aquelles conductes que poden ser punibles
administrativament.

Es dóna compliment del principi de legalitat i tipicitat de les
infraccions i sancions i es centralitza la tramitació en un mateix
òrgan administratiu.

Sr. Pérez-Ribas, li vull dir que totes les forces i cossos de
seguretat treballen de manera coordinada amb criteris comuns
i posen un gran esforç, aquí vull donar l’agraïment públic a la
Conselleria d’Administracions Públiques i a tots els cossos de
forces i seguretat de l’Estat que en aquests moments aixequen
moltes actes, com bé ha dit la consellera, i que també
intervenen festes i d’altres actuacions que posen en perill la
salut de tots.

La coordinació, per tant, que permet aquest decret, ha
quedat demostrada; ha quedat demostrada perquè hem posat
tots els recursos públics disponibles per lluitar contra els
comportaments que suposen un risc per a la salut i que deriven
en més persones infectades, en més persones que ingressen en
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els hospitals i, desgraciadament, en conseqüència, en més
persones que perden la vida.

Aquest Decret Llei 11, que vam aprovar, va ser validat per
tots sense vots contraris, sí, però, amb un debat que alguns
portaveus posaven en dubte algunes qüestiones, però, com bé
ha dit la consellera, s’ha de remarcar que aquest decret va ser
inspiració de moltes comunitats autònomes. Aquestes
dificultats d’interpretació que apuntaven alguns portaveus no
hi han estat, just el contrari...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., just el contrari, moltes comunitats no tan sols s’hi han
inspirat sinó que també d’altres han anat més enllà, fins i tot
n’hi ha algunes que han posat les sancions accessòries de
tancaments de locals fins i tot fins a cinc anys.

I, Sr. Pérez-Ribas, no té res a veure aquelles comunitats que
van aprovar, com per exemple, Múrcia, que va aprovar just
després de la comunitat nostra de les Illes Balears aquest règim
sancionador,...

(Remor de veus)

... com la situació epidemiològica que tenim en aquests
moments, açò... el debat no és aquest i tampoc crec que hi hagi
un efecte causa-efecte, perquè Extremadura també va ser dels
primers que va aprovar... I bé, com els deia, Múrcia,
Extremadura, Castellà i Lleó, València, Andalusia, Catalunya,
Canàries i Navarra han aprovat normes molt similars al Decret
11 que avui duem a modificació, amb aquesta mateixa forma
jurídica del decret llei, que està pensada per abordar situacions
extraordinàries i urgents. Aquest fet ens demostra... què ens
demostra? Que els governs autonòmics, allà on governen,
siguin del color que siguin, prenen totes les mesures que són a
les seves mans per evitar la propagació del virus, i també ens
posa en evidència, una vegada més, el discurs polític d’alguns
grups que allà on governen no deixen d’aprovar normes molt
similars a les que aprovam aquí, a les Illes Balears, mentre les
critiquen i no les donen suport en aquesta cambra.

Aquesta realitat ens demostra, una vegada més, que hem
d’anar units i que l’única manera de lluitar contra la pandèmia
és anar units en aquests temes tan concrets.

(Alguns aplaudiments)

A Balears tenim més de 7.000 denúncies, com ha dit la
consellera, més de 20.000 registrades i més de 20.000
aixecades; no voldríem que fos així, estic segura que cap de
nosaltres d’aquesta cambra no voldria que fos així, perquè la no
existència d’aquestes denúncies voldria dir que tota la població
ha tingut responsabilitat social i ha tingut un comportament
exemplar i s’han complert les normes al cent per cent. Però,
desgraciadament, no és així, existeix una minoria social que no
ha assolit les normes com a pròpies, sigui per posicionaments
negacionistes davant la pandèmia o sigui per altres causes.

Aquestes normes no són ni fàcils ni agradables, l’escenari
òptim seria que no les haguéssim ni d’aprovar ni d’aplicar,
però, com ja he dit, açò no és possible, perquè la lluita contra

la salut pública és el primer, és el primer de qualsevol govern:
mesures de protecció de les persones, reforçament de la sanitat
pública, mesures de contenció de la propagació del virus i,
necessàriament, aquest altra part de la moneda de què avui
parlam, aprovació de normes per evitar comportaments de no
compliment de les normes dictades.

Durant aquesta crisi s’ha desplegat un paraigües de
protecció sanitària i social sense precedents, tant per part del
Govern de l’Estat com per part del Govern de les Illes Balears;
els ERTO, que ara han estat ampliats fins al 31 de maig, amb
cobertura de fixos discontinus, augmentant els recursos
econòmics i humans a la sanitat pública, a l’educació, als
serveis socials, posant recursos per donar ajuts als sectors
afectats per les restriccions i com també, com també, no pot ser
d’una altra manera, aprovant normes com aquesta per evitar
comportaments insolidaris que no ajuden més que a la
propagació del virus.

Així, el Govern de les Illes Balears ha estat pioner, rigorós
i responsable a l’hora de prendre totes les decisions necessàries
per preservar la salut pública de la ciutadania d’aquestes Illes,
aplicant totes les mesures que són al seu abast, entre les que
incloc la modificació d’aquest decret que duem avui aquí, a
debatre. Una modificació que ha demostrat ser útil en tot
moment per tallar comportaments irresponsables i insolidaris
per part d’una petita minoria, i ho vull remarcar, una petita
minoria social, perquè la gran majoria acompleix les normes.
Les seves conseqüències, però, poden ser..., de l’incompliment,
poden ser molt més greus si ens trobam en una situació d’alt
nivell d’emergències, és a dir, d’alt nivell de propagació, que
per açò duem aquesta modificació, per adaptar les infraccions
quan ens trobam en un nivell de transmissió alt i molt alt, per
açò es proposa que les inspeccions passin de lleus a greus i de
greus a molt greus, amb el principal objectiu de crear un efecte
dissuasiu.

Voldria fer una reflexió respecte de la possible demanda de
tramitació com a projecte de llei, perquè consideram que no és
convenient aquesta tramitació perquè aquesta norma té un
caràcter clarament provisional, provisional, està destinada a
desaparèixer, esperem que desapareixi el més prest possible
perquè açò voldria dir que ja hem vençut el virus.

Per altra banda, també creiem que crearia inseguretat per als
professionals i forces de seguretat que han d’aplicar aquest
decret i també obriria una via de recursos a les normes que es
tramiten en aquests moments. Per aquest motiu consideram que
no és convenient la tramitació com a projecte de llei d’aquest
decret que avui duem a aprovació.

Per acabar, volem fer una crida a la responsabilitat, hem
d’escoltar, com deien altres portaveus, les recomanacions dels
sanitaris, que fan esforços sobrehumans i que, després de deu
mesos de pandèmia, es troben esgotats, un cansament que
també tenen tots els professionals de tots els àmbits,
empresaris, famílies, tota la ciutadania en general es troba molt
cansada. Ens solidaritzam amb els sentiments de la ciutadania
i ens dolen les mesures de restriccions aplicades, però són
totalment necessàries, totalment necessàries perquè salven
vides. Tenim esperança perquè la comunitat científica mundial
dóna tot el millor de si per poder disposar de diverses vacunes
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en un temps rècord que mai no s’havia vist, però mentrestant
ens toca contenir el virus i evitar la seva propagació.

Per açò donarem suport a la convalidació d’aquest decret
llei. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara començam el torn de
fixació de posicions dels grups que no han intervengut ni a
favor ni en contra. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. President, buenos días, señoras y señores
diputados, buenos días a todos. Bien, como ya se ha explicado,
se trae a la consideración de la cámara la convalidación del
Decreto Ley 15/20, que es una modificación del Decreto Ley
11/20, del que se aprobó en el mes de julio y que establece el
sistema sancionador, y, como ya se ha explicado, la
modificación es una modificación sencilla en que las faltas
leves pasan a ser graves y las graves a muy graves si el nivel de
alerta es el nivel máximo.

Desde nuestro grupo echamos de menos en la exposición de
motivos que no hay un argumento de la evolución de las
posibles conductas que esté argumentando por qué se hace esta
modificación, no vemos una argumentación en que se
expliquen los motivos exactos del por qué de este cambio de
este decreto ley. Tampoco hemos podido escuchar un análisis
riguroso y motivado de por qué esta modificación por parte de
la representante del Govern, ha hecho una enumeración de las
actas y de los expedientes en marcha pero no nos ha explicado.
Nos ha dicho que, bueno, que era un decreto ley muy flexible,
tan flexible que entiende la flexibilidad en que lo aprobamos en
julio, se modificó en octubre o en septiembre y ahora lo
volvemos a modificar; esto no es flexibilidad, esto es un
decreto ley mal hecho, improvisado y mal hecho.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Porque lo van modificando a base de decretos leyes, eso no
es flexibilidad, y me permitirá discrepar. Por tanto, es una
prueba precisamente de la precipitación y de que habría sido
mejor haberlo llevado vía proyecto de ley.

Este cambio urgente, tampoco vemos la modificación de
urgente y extraordinaria necesidad que es el motivo del decreto
ley, que a ustedes no les gustaban absolutamente nada los
decretos leyes cuando estaban en la oposición, lo echaban en
cara a quien gobernaba; ustedes han batido todos los récords de
los decretos leyes, es verdad, por la circunstancia de la COVID,
pero ustedes han batido todos los récords de los decretos leyes,
si lo hubiesen hecho correctamente seguramente no tendrían
que haber hecho tantos decretos leyes. Pero no hay que hacer
grandes esfuerzos para saber cuál es el motivo de esa urgente
y extraordinaria necesidad, y la urgente y necesaria necesidad
era que se acercaban las fiestas de Navidad, hoy hacemos la
convalidación, no la entrada en vigor, la convalidación, y

ustedes, el día 21 de diciembre, aprueban el decreto ley. Y ¿qué
quieren hacer con eso? Basan su política de prevención de la
COVID en un mensaje, en el márketin, en hacer un titular, en
decir a la gente: vamos a multiplicar las sanciones en las fiestas
de Navidad, ese es el real motivo de la urgente y extraordinaria
necesidad, 21 de diciembre, entrada en vigor del decreto ley. Y
¿cuál es el resultado? Un desastre, un desastre.

Está claro que su función, su finalidad, de anunciar esto el
día 21 de diciembre, que ahora convalidamos, el efecto es
retroactivo, ahora lo convalidamos, el resultado ha sido que en
lugar de producir una paralización, un asustar al ciudadano,
pues no, eso no se ha producido, ustedes han fracasado con la
función de ese decreto ley, y eso es importante decirlo aquí y
ahora, han fracasado, porque su función era precisamente
decirles: pasamos al nivel de alerta máxima, tengan en cuenta
que esto... les multiplicaremos las sanciones. Por tanto, la
propaganda, el resultado ha sido nulo.

No puede tener otra lectura, no existen...

(Remor de veus)

... esa era la finalidad, esa era la finalidad, han actuado tarde y
mal, y es que ustedes dan toda la culpa a los ciudadanos y
basan su función en las sanciones. Y quizás, señoras y señores
del Govern, tendrían que empezar a pensar que ustedes también
tienen algo de responsabilidad, que ustedes también han hecho
alguna cosa mal, que está muy que ustedes... que el
incumplimiento tiene que tener sanciones, en eso estamos de
acuerdo, por eso nos abstenemos, pero también fallan en
algunas cuestiones, y eso estaría bien que, no solo a base de
multas y de sanciones, porque las multas y las sanciones hemos
visto cuál es el resultado, el peor resultado de la pandemia se
ha producido después de la aplicación de este real decreto ley,
y no es que sea culpa del real decreto ley, quiere decir que no
ha cumplido la función disuasoria que debería tener una norma
sancionadora, porque esa era la función.

Y que hay otras cosas que afectan también a la prevención,
hay otras cosas que tienen que ver con la gestión, y que no todo
es culpa de los ciudadanos; que dictar normas y cambiarlas de
un día para otro a la gente también tiene que ver, que hacer una
mala comunicación también tiene que ver, que dictar normas
poco comprensibles, que dictar normas que carecen de sentido
en muchas ocasiones también tienen algo que ver, y tendrían
que reconocer que en estas cosas se equivocan.

Igual, señoras y señores del Govern, tendrían que pensar
que, además de las normas y de su cumplimiento, que es
fundamental, y es básico y es esencial en un estado de derecho,
también hay una cosa fundamental, que es la credibilidad, la
credibilidad de un govern, eso también es importante a la hora
de hacer cumplir las normas. Y cuando se carece de la
credibilidad, cuando se pierde la credibilidad es muy difícil
volver a recuperarla...

(Alguns aplaudiments)

..., es muy complicado; y hacérsela cumplir a los ciudadanos,
aunque les multipliquemos las multas por 3 o por 4, aunque les
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digamos que van a tener 600.000 euros de multa, cuando no se
tiene credibilidad es muy difícil hacer cumplir las normas.

No voy a entrar ahora otra vez en cuestiones jurídicas que
ya hablamos en la tramitación del decreto ley del mes de julio
y que entendemos que las normas sancionadoras amparadas en
el principio de legalidad lo ideal es que sean debatidas, como
dice la Constitución, en normas de rango de ley y que sean
tramitadas por la cámara, y no a base de tres modificaciones de
tres decretos leyes hechos por el ejecutivo que establecen
normas sancionadoras.

Por tanto, señoras y señores del Gobierno, está muy bien,
ustedes en el mes de julio nos dijeron que eran unos pioneros,
que eran los mejores, que tenían una situación de contagios
estupenda y que lo que hacía falta era abrir, poner en marcha en
un sistema sancionadora porque entonces contendrían el virus
y contendrían la pandemia, y lo que ha demostrado es que hacía
falta más cosas que eso y que ustedes hacía falta ser
conscientes, ser responsables, pero también gobernar con
credibilidad y con el conocimiento de los ciudadanos, hacer
partícipe a los ciudadanos de las normas que ustedes habían ido
dictando, y eso es lo que no han conseguido, eso es lo que
desde el Grupo Popular queremos destacar, ustedes no han
conseguido eso.

La Sra. Consellera ha explicado el número de sanciones, ha
explicado el número de procedimientos en marcha; nosotros
hemos pedido por escrito que nos digan un procedimiento
concreto, el procedimiento dictado a consecuencia del boletín
de denuncia 31.437 de la Policía Local de Palma, del día 7 de
octubre de 2020, ¿cuál es el resultado de ese boletín, en que
dicen que hay un (...) en el Bar Hard, entre ellas la presidenta
del Gobierno, estaría bien,...

(Alguns aplaudiments)

... lo hemos pedido por escrito y eso sí que sería transparencia
y sería dar credibilidad a las normas. Pero cuando quien dicta
las normas es el primero que las incumple pasa lo que pasa,
desgraciadamente, que la gente no tiene credibilidad en su
gobierno.

Por tanto, en definitiva, vuelven a optar por el sistema de la
sanción y en este caso vuelven a optar con un resultado que
deberíamos haber visto durante estas fiestas en su sistema
sancionador, y que hemos visto que ha sido..., bueno, no ha
tenido efecto; ustedes traen a convalidar aquí un decreto ley,
que multiplica las sanciones, pero su efecto de persuasión, de
prevención en base a las sanciones hemos visto cuál era, ha
sido un real decreto ley en este momento que no ha tenido
efecto, un nuevo fracaso de este gobierno y, básicamente, por
falta de credibilidad.

Nuestra posición será de abstención. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari VOX
té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hay días en que me alegro
especialmente de ser un diputado de VOX porque no tengo que
subir a la tribuna a hacer un discurso crítico y demoledor y
luego decir que voy a votar que sí.

Culpar a los ciudadanos de la extensión de la pandemia, a
su falta de prevención, a no cumplir con la normativa de
sanidad, etc., se ha convertido en un mantra de todos los
gobiernos de izquierdas, empezando por el Gobierno nacional
y acabando por el de ustedes.

Ustedes quieren disimular su incapacidad para gestionar
esta pandemia con dos ejes fundamentales: uno, la culpa es de
los ciudadanos que no cumplen, y otro, nadie lo podría hacer
mejor. Ambas son absolutamente falsas porque muchos países
lo han hecho mejor, lo hicieron mejor en su momento países
como Australia, como Taiwán, como Corea del Sur y
actualmente...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., y actualmente lo están haciendo mejor países como Israel,
que ya están empezando a vacunar a los jóvenes...

(Remor de veus)

¿Y? Quiero decir...

(Remor de veus)

... si... si hay que pagar las vacunas, yo creo que si no se
gastaran ustedes el dinero en tonterías tendríamos dinero para
pagar las vacunas como lo tiene Israel.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Esta responsabilidad, que, además, ustedes exigen de una
manera que se olvidan de la realidad de las cosas, ustedes están
exigiendo a los jóvenes que se comporten con la madurez de un
hombre de 50 años, es más se lo exigen a los niños. El otro día
me llegó una circular del colegio diciendo que habían detectado
que los niños se juntaban demasiado en el patio, estamos
hablando de niños de 6, 7, 8, 9, 10 años; esa madurez que
ustedes no han demostrado, que su presidenta no ha
demostrado, eso es lo que exigen a chavales de 14 años y eso
es el ejemplo que les dan. Y luego, sistema de arreglarlo: las
sanciones. 

Y no dudo de la coherencia de esta medida, es verdad, si
aumentamos el nivel de riesgo es lógico que las sanciones
varíen, o sea, la lógica jurídica la entendemos. 

Por eso nos vamos a abstener en el voto de esta
modificación del decreto, como nos abstuvimos en el decreto
anterior. Pero si no dan ustedes ejemplo de ningún tipo, ¿qué
fuerza moral tienen para exigir al conjunto de la ciudadanía que
cumpla a rajatabla con las normativas y si no le caerán las
penas del infierno?
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Toda esta pandemia que nadie podía preveer empezó en
marzo, ustedes el 8 de marzo convocaron una manifestación
sabiendo, porque ya se sabía, porque el mismo 8 de marzo ya
teníamos 500 contagiados y el mismo 8 de marzo murieron 17
personas por COVID, pero ustedes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ustedes no podían privarse de su orgía feminista, y al cabo
de unos días... y al cabo de unos días tuvimos lo que tuvimos.

(Remor de veus)

Salió su licenciado Simón a decir que aquí no tendríamos
más que uno o dos casos, que es el mismo -el mismo- que nos
decía hace cuatro días que la cepa británica no iba a llegar aquí
y que dos días después no dice que la cepa británica iba a ser
predominante en el contagio actual. ¿Qué credibilidad tienen
ustedes? ¿Qué ciudadano les puede hacer caso a ustedes
absolutamente de nada, de nada?

En lugar de sancionar y de preocuparse tanto por imponer
más y más cargas a los ciudadanos preocúpense ustedes de
intentar hacer las cosas un poco mejor, porque, recordando al
escritor británico, Somerset: “Solo una persona inepta rinde al
máximo de sus capacidades”.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Quan qui
legisla a una democràcia és el govern i no el poder legislatiu
aquesta democràcia té un problema greu.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

2020 -2020-, 15 decrets lleis, 3 lleis. Aquesta democràcia
té un problema, es perverteixen les regles democràtiques, es
perverteix la separació de poders, hi ha mala qualitat i vostès
s’atreveixen a venir aquí...

(Remor de veus)

..., no només a dur un altre decret llei, sinó a dir-nos que no ho
tramitaran com a projecte de llei, perquè no creuen en la
participació dels representants legítims dels ciutadans. És clar!

(Remor de veus)

Perquè, si no, com es pot explicar que de 15 decrets llei cap
-cap, cap- votat per la majoria, cap no es tramiti com a projecte
de llei? Cap, això és un escàndol democràtic!

I vostès vénen aquí i ens diuen: “no, no, és que...”, fixi’ns
en l’argument de la portaveu socialista, “és que dóna
inseguretat”; és a dir que els representants dels ciutadans i el
poder legislatiu facin lleis dóna inseguretat jurídica. Això és el
seu únic argument!

Sincerament, estam fora d’òrbita, fora d’òrbita. I ens diuen:
“hem d’anar junts”, és clar, hem d’anar junts i fem seguidisme,
és clar, per això els seus socis estan cansats, perquè la seva
manera d’entendre d’anar junts és fer i creure el que diu el
Partit Socialista, si no ja anam malament. Evidentment, a
nosaltres aquesta manera d’anar junts no ens agrada.

El que pertocaria és anar junts, és creure en el poder
legislatiu, deixar que es tramitàs com a projecte de llei i deixar
que els grups que representen els ciutadans i que són a
l’oposició també puguin participar d’aquestes normes
sancionadores que vostès aproven.

Per tant, nosaltres com a primera raó evident per la qual no
podem donar suport a la convalidació d’aquest decret llei és
l’ús i abús que vostès fan del decret llei i de la seva no-
tramitació com a projecte de llei.

Segon, ja fa molts d’anys a tot occident hi ha el que se’n diu
un populisme punitiu, un populisme punitiu; aquest populisme
punitiu consisteix a creure que l’increment de la pena o
l’increment de la sanció redueix l’incompliment, i això està ple
d’estudis que no és així i, de fet, a vostès quan els parlen per
exemple de la cadena perpètua és l’argument que utilitzen, amb
raó -amb raó. I quan se’ls parla de..., i aquí s’ha parlat fa pocs
mesos sobre l’increment de les penes d’ocupació, ja els ho vaig
dir: no necessàriament l’increment de penes en contra de
l’ocupació il·legal d’habitatges provocarà que hi hagi manco
ocupació, i això és populisme punitiu. Però això en determinats
casos va i ve, però en aquest decret llei el que va bé a
l’esquerra és incrementar les sancions, la qual cosa no vol dir,
i amb això estic prou d’acord amb el que deia el Sr. Lafuente,
que es demostri que després hi haurà més compliment, perquè
aquest increment normalment de sancions no condueix a més
compliment de la sanció. 

I és clar, vostès ens parlen de flexibilitat i jo davant..., ja els
ho vaig dir a un altre debat, a una norma de caràcter
sancionador això de demanar flexibilitat, quan els principis
rectors són els de tipicitat i legalitat, home!, molta flexibilitat
no hi ha, perquè o la conducta està prevista per la llei o no és
sancionable, i això és el que toca d’acord amb els principis
democràtics que ens han de regir si vostès hi creuen -si hi
creuen.

Per tant, des d’aquest punt de vista del populisme punitiu,
tampoc no podem donar suport a la convalidació del decret llei.

I un tercer argument molt important: consideram que la
prioritat dels poders públics no haurien de ser tant culpabilitzar
els ciutadans, prohibir i castigar, sinó intentar tenir una política
de bona organització, per exemple, de la vacunació, més
sistema sanitari, més mesures de suport i d’incentius i manco,
ja dic, criminalització de la conducta dels ciutadans.
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Però és que, en quart i darrer lloc, la regulació concreta
tampoc no és satisfactòria perquè aquí hem parlat de moltes
coses i jo voldria centrar l’objecte del debat, i l’objecte del
debat d’aquest decret llei...

(Remor de veus)

... l’objecte del debat d’aquest decret llei no és si hi ha d’haver
una sanció davant l’incompliment, perquè aquestes sancions ja
hi són, no és aquest el debat, el debat és que discutim si les
sancions s’han d’incrementar, les que ja estan previstes si s’han
d’incrementar, i el segon objecte del debat és si aquest
increment és encertat i adequat, aquest és l’objecte del debat.
I per a nosaltres ja he dit que no està gens clar, pel tema del
populisme punitiu, que s’hagin d’incrementar i que això
produeixi un grau més elevat de compliment, però és que, així
com està plantejada la norma, genera moltíssims dubtes; perquè
jo els vull demanar: si un senyor incompleix l’obligació de dur
mascareta en fase més greu, a aquest senyor quina multa se li
posarà? 100 euros o 30.000? 100 euros o 30.000? No, no és
una pregunta menor, perquè entre pagar una multa de 100 euros
i pagar una multa de 30.000 euros, per no dur la mascareta, hi
ha una diferència prou considerable...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -eh? Digues-me, Damià?

(Algunes rialles i remor de veus)

No, no...

(Alguns aplaudiments)

Il·lustra’m, tu què dius, 100 o 30.000? Eh?

Jo diria que 30.000, d’acord amb la seva modificació. Per
què? Perquè el tema està plantejat d’aquesta manera a la seva
norma, qualsevol incompliment d’una infracció lleu en fase 4,
duu que sigui greu, per tant, l’ús de mascareta passa de lleu a
greu i ser greu té, entre, bé, el tipus mitjà és 30.000, entre 3.001
i 60.000. Per tant, la resposta jurídicament a priori més
correcta és que un senyor que no dugui mascareta en fase 4
tendrà una multa de 30.000 euros. I a nosaltres això,
sincerament, ens sembla desproporcionat, ens sembla...

(Remor de veus)

... -no, no, això és així!

El mateix li puc dir sobre què li passa al senyor, propietari
d’un establiment públic, obert, que no dóna la informació,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és a dir, imaginem un petit comerciant que no dóna la
informació de les distàncies en el seu establiment. Això, segons
el Decret Llei 11/2020, és una infracció lleu, però si es fa en
fase 4, és a dir, aquest comerciant no ha donat aquesta
informació, multa: 30.000 euros.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Gran ajuda. Bé, la fase més greu, la fase més greu..., diguin-
ne com vulguin, és clar!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, senyors diputats i diputades.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Es veu que..., ja ho entenc que no vulguin tramitar-ho com
a projecte de llei perquè es veu que no els agrada el debat i no
els agrada que els diguin altres opinions que existeixen en
aquesta cambra. 

(Alguns aplaudiments)

Aquest petit comerciant que no ha donat la informació o
que el seu establiment -fixi’ns en el que diu el decret llei-, o
que el seu establiment ha superat el límit de capacitat sense
posar en risc, sense que hi hagi risc de contagi, aquest senyor
pot tenir una multa, com a mínim, de 30.000 euros. A vostès
això els deu semblar una manera d’ajudar que l’activitat es
reprengui i es reactivi, a nosaltres ens produeix una sensació un
poc diferent.

Per tant, entenent que evidentment els incompliments s’han
de sancionar i entenent que fins i tot algunes sancions es puguin
agreujar, fer-ho d’aquesta manera tan “de brocha gorda”, que
és el que vostès fan, ens sembla com a mínim perillós i delicat.
Per això -com entendran perfectament- els demanam, com fem
sempre en aquests 15 decrets llei, que es tramiti com a projecte
de llei, per això vostès, amb el seu gran esperit democràtic de
col·laboració d’anar units i d’escoltar a l’oposició i els
representants dels ciutadans, supòs que hi votaran en contra. 
Gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Un cop conclòs el debat, passam a la votació i el president
demana si la cambra valida o no el decret llei debatut. Passam
a votar. Votam. 

34 sí, cap no i 20 abstencions. 

Com que s’ha demanat la possibilitat que fos tramès com a
projecte de llei, un cop validat el decret llei, el president
demana si qualque grup parlamentari desitja, com s’ha
expressat, que es tramiti com a projecte de llei. Per tant,
aquesta sol·licitud es sotmesa a la consideració de la cambra.
Passam a votar. Votam.

20 sí, 31 no, 3 abstencions. Per tant, no se sotmet a la
tramitació com a projecte de llei. 

Senyors diputats i senyores diputades, arribats a aquest
moment fem una suspensió d’un quart d’hora per airejar la sala.

Moltes gràcies.
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