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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, abans de començar la
sessió plenària extraordinària quarta, amb caràcter previ al
començament de la sessió, s’ha de comunicar que s’ha rebut,
per part del Govern de les Illes Balears, l’escrit RGE núm.
6631/21, relatiu a una correcció d’errades al Decret Llei
7/2021, publicada al BOIB del dia d’avui.

Aquest document s’ha tramès als grups parlamentaris avui
mateix, als diputats que emeten el seu vot telemàtic, que l’han
tornat emetre, i a la Sra. Assumpció Pons.

El president demana, diu que per poder incorporar aquest
escrit al debat i votació de la validació o derogació del decret
llei esmentat, tenguin constància que ha d’existir unanimitat de
tots els grups parlamentaris, en virtut del principi de
disponibilitat reglamentària. Per tant, deman als portaveus dels
grups parlamentaris si estan d’acord que hi ha unanimitat.

Partit Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, per responsabilitat, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, estam d’acord, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Estamos de acuerdo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. El Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, hi estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

Estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No ens oposam a la solució que ha plantejat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, hi estam d’acord, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta
darrera sessió plenària.

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret Llei 7/2021, de 20 de juliol, 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,
complementat amb l’escrit RGE núm. 6631/21, del Govern
de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la correcció
d’errades al decret esmentat.

El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat i votació
sobre la validació o la derogació del Decret Llei 7/2021, de 20
de juliol, 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,
complementat amb l’escrit RGE núm. 6631/21, del Govern de
les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la correcció
d’errades al decret esmentat.

Començam el debat amb una 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 de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair a tots els grups el
fet d’haver acceptat la correcció d’errades que ha entrat avui i
que es va aprovar ahir en el Consell de Govern, per tal de poder
debatre avui horabaixa aquest decret llei.

Dia 20 de juliol, el Consell de Govern va aprovar el Decret
Llei 7/2021, de modificació de la 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
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efectes de la crisi ocasionada per la COVID. Aquest decret llei
ve motivat per la necessitat i urgència de dissuadir una
determinada part de la població d’incomplir les mesures
sanitàries per fer front a la COVID-19, ja que, de no fer-ho, es
posa en risc la salut pública i també la reactivació econòmica.

La norma que avui presentam al parlament per a la seva
convalidació es dirigeix a una minoria en benefici de la
majoria, el que proposam és, efectivament, reforçar el control
i endurir les sancions a la minoria que es mostra incapaç
d’actuar preservant el benestar comú, amb aquests reduïts grups
de persones volem ser contundents, inflexibles, diria jo, i sí, hi
ha uns pocs que posen en perill la feina de tots, i no ens
cansarem de dir-ho, hi ha uns pocs que posen en perill la feina
que hem fet entre tots durant molts mesos de restriccions.

Com ja he manifestat anteriorment avui, el primer objectiu
del Govern de les Illes Balears sempre ha estat i és el de salvar
vides, el de salvaguardar les persones més vulnerables i garantir
al màxim possible la salut de les persones d’aquesta comunitat
autònoma. I ho torn repetir, la salut és el més important, tant
per a les persones a nivell individual, com per a la societat, en
el seu conjunt; la salut, salvar vides del nostres familiars, amics,
veïnats, companys i companyes de treball ha estat el primer
criteri a l’hora de prendre mesures i el primer criteri a l’hora
d’aprovar aquest decret llei.

Des del passat 14 de març del 2020, la situació
d’emergència de salut pública ha evolucionat tant a nivell
nacional com mundial amb una enorme rapidesa i això ha posat
de relleu una intensa activitat dels poders públics per contenir
i mitigar-ne els efectes, especialment a partir de la declaració
de l’estat d’alarma.

Els efectes de la pandèmia han estat considerablement
controlats a les Illes Balears, gràcies, per una banda, a les
mesures de contenció adoptades i, per l’altra, a la consciència
i responsabilitat individual i social de les persones que vivim a
les Illes Balears. Ho repetiré les vegades que faci falta, el
comportament dels ciutadans de Balears és en la immensa
majoria excepcional, malgrat que el visionament de les imatges
dels incompliments d’una part de la població ens puguin induir
a pensar el contrari.

Malauradament, però, en el moment actual ens trobam
novament immersos en una nova onada que afecta d’una
manera més agrejada la població més jove i que s’ha expandit
molt ràpidament a partir del moment que s’han aixecat totes les
restriccions a la mobilitat i a les reunions socials i familiars.
L’evolució es caracteritza perquè molts dels nous casos
s’associen a la celebració d’esdeveniments superdisseminadors
on grups nombrosos de persones que passen temps perllongats
en situacions amb elevada probabilitat de no seguir les mesures
de prevenció, com ara l’ús de la mascareta o el manteniment de
la distància de seguretat, és a dir, festes il·legals i botellots,
bàsicament. Aquesta nova situació de gravetat en la transmissió
del virus ha de ser tallada d’arrel per tal de preservar el dret a
la salut de tots.

Hem de reaccionar ràpid i adoptar mesures de prevenció,
contenció i coordinació que han de permetre seguir fer front i
controlar la pandèmia i cal fer-ho de la manera més contundent

possible, en adaptar la normativa a les situacions particulars
d’aquesta fase de la pandèmia amb la finalitat d’aconseguir
entre tots frenar l’expansió del virus.

Com he explicat anteriorment, l’aprovació del Decret Llei
7/2021 no és l’única actuació per aconseguir aquest objectiu,
sinó que també s’han pres altres mesures, s’ha obert la
vacunació a partir dels 12 anys. S’ha aprovat el Decret Llei
6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de
juliol, de coordinació de policies locals, que permet reforçar els
recursos humans dels ajuntaments. I, com plantejava el Sr.
Castells fa un moment, em compromet a modificar i a estudiar
la modificació de la Llei de coordinació de policies locals per
tal d’adaptar-nos als nous temps que vivim, tant de pandèmia
com de postpandèmia, que també suposam que serà un
problema.

Aquest govern també ha pres mesures per frenar la
desescalada i adaptar les mesures a cada una de les illes a la
seva situació epidemiològica, entre les quals la limitació de
reunions socials de convivents des de la una a les sis de la
matinada, mesura ratificada pel Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears.

I ara el Decret Llei 7/2021, de modificació de la Llei
11/2020, 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. Aquest
decret llei s’estructura en un sol article i tres disposicions
finals.

L’article únic recull les modificacions dels articles 4, 5, 6,
8 i 9 del Decret Llei 11/2020, en el sentit que s’estableix un
règim sancionador específic per tal de tipificar com a falta greu,
a més de la venda d’alcohol fora de l’horari permès, i que té
una sanció mínima de 5.000 euros, la participació en reunions,
festes o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, de
caràcter públic o privat, en espais públics o privats, quan s’ha
rebut un diagnòstic positiu de Sars-Covid-2 i s’ha interromput
l’obligació d’aïllament que comporta, imposant una sanció
mínima de 5.000 euros.

També s’imposa una sanció mínima de 2.000 euros si el que
s’ha fet ha estat participar en aquest tipus d’esdeveniments,
rompent o interrompent la quarantena per ser un contacte estret
i pel simple fet de participar a un tipus d’aquests
esdeveniments, festes o botellots, bàsicament, una sanció
mínima de 1.000 euros per participar. Aquestes sancions són
mínimes, com he dit, en tot moment, i es graduaran en funció
del nombre de participants i resta de circumstàncies que puguin
posar en perill la salut pública.

Finalment, es modifica l’apartat 4 de l’article 9, en el sentit
de considerar persones responsables de les infraccions els
propietaris dels habitatges o dels espais en els quals es duguin
a terme les activitats infractores tipificades en els articles 3.b)
i 4.b) d’aquest decret llei, és a dir, festes il·legals, són
responsables de la infracció comesa en cas que no comuniquin
la identitat de les persones que hagin contractat l’allotjament de
l’habitatge o de l’espai en el qual s’hagi comès la infracció, si
n’és el cas.
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La disposició final primera modifica l’apartat 3 de l’article
19 de la Llei 3/2020, de pressuposts de la comunitat autònoma
per a l’any 2021, en el sentit de donar el mateix tractament a la
contractació del personal estatutari temporal i del personal
laboral temporal que du a terme l’entitat pública empresarial
Gestió Sanitària i Assistència a les Illes Balears en atenció a la
situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID.

Finalment, la disposició final segona introdueix una norma
específica en matèria de comptabilització dels ingressos que es
rebin de l’administració de l’Estat per finançar projectes
inclosos en el mecanisme de recuperació i resiliència, en virtut
de la qual aquests ingressos es poden imputar inicialment a la
comptabilitat no pressupostària i s’han d’aplicar posteriorment,
any rera any, al pressupost d’ingressos en funció del ritme
d’execució dels projectes, amb la finalitat essencial d’agilitar
l’execució d’aquests projectes.

D’aquesta manera, l’import de les anualitats del mateix
projecte que es prevegi executar al llarg de cada any es pot
preveure ja des d’un principi en els estats inicials de despeses
del pressupost corrent de cada un dels anys de la vida del
projecte, amb la subsegüent correlació i imputació quantitativa
en el pressupost d’ingressos, sense necessitat, per tant, d’haver
de passar per la via de la incorporació del romanent de crèdit
amb finançament afectat. Tot això, és clar, sense perjudici de
l’eventual generació de crèdits a què es refereix l’article 59 de
la Llei 14/2014.

Atès que pensam que tenim objectius comuns i compartits,
desitjam que aquest decret llei obtengui el vist-i-plau d’aquesta
cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara, a fi i efecte d’ordenar
el debat, deman als grups parlamentaris si volen intervenir en
el torn a favor o en el torn en contra o només fixar posició.

Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No intervindrem, perquè aquesta part l’havia de fer Sílvia
Tur i ha hagut de partir.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies. Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. DALMAU I DE MATA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs començam pels grups parlamentaris en torn a favor.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, és realment increïble aquesta
pandèmia perquè, després de ser el territori amb les millors
dades i que estàvem preparats per tenir la temporada turística,
que ara ens trobem l’onada actual, evidentment una onada que
afecta també altres comunitats autònomes i altres països perquè
si qualque sabem d’aquest virus és que és realment contagiós
i que, a més, és un virus que també muta i que en molts
aspectes avui en dia continua essent un gran desconegut.
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Tothom havia fet esforços ingents, el personal sanitari per
tenir cura de les persones malaltes; el personal sociosanitari en
atendre la gent gran; el professorat, en demostrar que les
escoles eren espais segurs; els empresaris, petits i grans, en
mantenir les restriccions, les mesures sanitàries; les persones de
forma individual, d’una forma generalitzada en acomplir les
mesures i ser responsables, i així cadascú de tots els col·lectius
de la nostra comunitat. Fins i tot PP i VOX havien fet esforços,
però no per a res bo, sinó per ser la pedra en el camí, esperant
que tot trontollés, segurament contents amb la situació actual
per poder sortir a aquest faristol per dir com de malament ho ha
fet aquest govern, com ja han fet durant les seves intervencions
anteriors.

Però és que ni quan aquí teníem les millors dades, ni quan
dúiem una gran velocitat, i continuam duent una gran velocitat
en la vacunació, i que, per tant, es feien les coses bé,
evidentment, amb situacions que sempre es poden millorar, mai
no han sortit a dir públicament, a reconèixer totes aquestes
qüestions. I sincerament, per aquest motiu, el que avui puguin
dir davant aquesta tramitació d’aquest decret llei importarà ben
poc, perquè res no serà creïble, i res no serà creïble perquè, ara
mateix, com he dit al principi, són moltes les comunitats que
lluiten per tombar aquesta nova onada i que, a més, els governs
de tots colors es troben ara mateix actualitzant diverses mesures
i restriccions per tal de fer front a aquesta nova onada.

Evidentment, no puc incloure la comunitat de Madrid en
aquesta afirmació, en aquesta idea, perquè al PP de Madrid els
importa poc tot. Durant tota la pandèmia he de dir que han fet
una mala comèdia en aquella comunitat, tant en els casos amb
la gestió de la pandèmia i amb el procés de vacunació que
tenen allà, només ens fan donar gràcies aquí perquè no hi hagi
un govern pilotat per Ayuso, com sembla que ara es pretén
voler fer a través de Prohens, pel que hem pogut veure en els
mitjans de comunicació.

I com deia, són moltes les comunitats que tornen a aplicar
mesures i restriccions per dur un control del virus i aquí, a les
Illes Balears, no podem ser menys, i, per tant, ens trobam
davant unes mesures que esperam que serveixin per dissuadir
les concentracions de persones sense mascareta i sense
distància, perquè ara mateix l’única solució factible en aquesta
pandèmia és la vacunació de tothom. Hem d’aturar la
transmissió i hem de tenir la població immunitzada i,
sincerament, avui a l’oposició li dic que esper que surtin aquí
i el que facin sigui animar tota la població a rebre la vacuna i
que es deixin de confusions entre la població, perquè és
realment lamentable veure diputats de l’extrema dreta d’aquest
país, compartint vídeos sobre boles que fan referència a les
vacunes, i convendria que realment s’ho facin mirar i que
tenguin un únic missatge dins la seva formació. I els demanaria
que, per una vegada, en aquest sentit almanco sí fossin
responsables.

I si no avui també m’agradaria que puguin sortir aquí a dir
quina és la seva fórmula màgica perquè només sentim molt de
renou i realment molt poques propostes. Avui, des d’Unidas
Podemos votarem sí a aquest decret llei perquè entenem que la
urgència és justificada; entenem que cada vegada apareixen
noves circumstàncies que es fa difícil que algunes es puguin
predir perquè no havíem viscut una situació com la que vivim

i tampoc no hi havia un manual de com fer front a aquesta
pandèmia.

Evidentment, això no lleva que quan tot acabi haguem de
fer una revisió, ens haurem de seure tots i fer una revisió de
totes aquelles qüestions que s’han fet per saber quines han
funcionat i quines no i poder deixar feta de cara al futur doncs
una norma o un protocol sobre què fer en aquests casos si ens
trobam en una situació com l’actual. I esperam de bon de veres
que aquesta feina es pugui fer entre tothom i sense boicots,
perquè la nostra responsabilitat com a representants públics és
el benestar de la ciutadania d’aquesta terra.

I permeti’m també que digui que aquesta tasca de revisió no
només l’haurem de fer des del poder legislatiu i des del poder
executiu, sinó que està clar que el poder judicial també haurà
de fer una revisió i repensar què fer davant una situació viscuda
com la que vivim des de fa més d’un any, perquè les decisions
judicials també han tingut, tenen i tindran una incidència
directa en com s’ha desenvolupat el transcurs d’aquesta
pandèmia.

A més, en aquest decret llei, que ja ha explicat la consellera
com s’estructura, també trobam diverses modificacions les
quals, per una part, permetran reforçar el sistema de salut i, per
una altra, facilita la tramitació dels fons europeus i que
entenem, per tant, que són completament necessàries, i, per
tant, com ja he dit abans, votam sí avui a aquest decret.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, no farem ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Tal com acabam
d’expressar, el Grup Parlamentari Socialista votarà
favorablement aquest decret llei, relatiu a la modificació del
règim sancionador per fer front als incompliments de la
normativa per pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-
19. Votarem favorablement per sentit comú, aquesta vegada i
les que facin falta, vagi per endavant, perquè la variabilitat
d’aquest virus ens obliga, obliga totes les administracions
públiques que, en el marc de les seves competències, hagin
d’adaptar les seves legislacions per combatre el virus amb més
i millors garanties.
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Evidentment, davant d’un virus que quan es descontrola a
un determinat territori pot mutar i transformar-se en una nova
variant, amb unes particularitats pròpies i concretes, cal
realitzar els canvis normatius oportuns per adaptar-se a la nova
realitat i actuar sobre aquelles activitats considerades de risc
per frenar l’aparició de nous contagis. En aquest sentit, és sabut
que tant la variant Alfa com la variant Delta han tengut una
incidència important en les previsions de desescalada previstes
pel Govern de les Illes Balears, atès que han estat molt més
contagioses que el virus tal com el vam conèixer inicialment.

D’aquesta manera, si actualment la presència predominant
de la variant Delta causa un major nombre de contagis i aquests
es produeixen en major mesura per la proliferació de botellots
o festes privades, resulta indispensable actuar en aquest sentit
i prendre les mesures oportunes per acabar amb aquest tipus
d’activitats, i si per això s’ha prohibit la venda de begudes
alcohòliques a partir de les deu del vespre o incrementar les
sancions per la realització de botellots, amb una clara vocació
dissuasiva, el nostre grup no pot fer una altra cosa que donar-hi
suport.

Sigui com sigui, pràcticament fa un any i mig que lluitam
contra la COVID-19, en aquest sentit volem posar en valor la
validesa del primer estat d’alarma i el confinament estricte de
la població que el va acompanyar com a una eina útil i
indispensable, com a una eina útil i indispensable, per rompre
la cadena de contagis i salvar vides. Ho direm una vegada i una
altra, l’estat d’alarma va permetre salvar vides i això es troba
per sobre de qualsevol altra consideració.

Igualment, les restriccions establertes i previstes sobre
aquelles activitats que faciliten la transmissió del virus i, per
tant, l’increment de contagis, també s’han mostrat com un mitjà
indispensable per controlar la transmissió de la COVID-19. A
la nostra comunitat autònoma hem tengut clar que, després de
l’experiència de la tercera onada, el més prudent era apostar per
una desescalada lenta i rigorosa la qual permetés minvar el
nombre de contagis, d’hospitalitzacions i salvar vides i alhora
permetés recuperar l’activitat econòmica i iniciar la temporada
turística.

I en aquest sentit, crec que, malgrat totes les dificultats, les
mesures preses per l’executiu autonòmic van funcionar i
sobretot van permetre acomplir els objectius prevists. En
primer lloc, minvar el nombre de contagis i, per tant, reduir
considerablement la incidència acumulada a la nostra comunitat
autònoma, durant moltes setmanes les Illes Balears van liderar
una de les xifres més baixes de contagi i d’incidència
acumulada.

I, en segon lloc, salvar vides, cal recordar que a l’any 2020
l’excés de mortalitat a les Illes Balears fou del 0,3% mentre que
a la Comunitat de Madrid fou del 37%, el 0,3 front al 37%,
aquesta és la realitat.

I, en tercer lloc, recuperar l’economia i iniciar la temporada
turística.

En qualsevol cas, la pandèmia encara és vigent i, per tant,
l’activitat turística a les Illes Balears i arreu del món continuarà
condicionada per la seva evolució. Ara bé, a diferència de l’any

passat, en aquests moments comptam amb una aliada magnífica
per combatre els contagis i la seva gravetat, no és una altra que
la vacuna contra la COVID-19. Ara mateix Espanya té un dels
millors i majors percentatges de vacunació de tot el món, amb
un 65% de la població amb una dosi i un 55% amb la pauta
completa. De fet, avui mateix els mitjans fan menció que
Espanya se situa al front de la carrera en la vacunació, tenim
més població vacunada amb doble dosi que Estats Units, Regne
Unit, Alemanya o França, per dir-ho de qualque manera
podríem dir que ens trobam en el (...) en el procés de
vacunació.

I a les Illes Balears aquestes dades representen a dia d’avui
el 70,7% en la primera dosi i el 59,4% en segona dosi o amb
pauta completa.

I no només això, també hem estat els primers en obrir les
cites per a la població major de 16 anys i hem estat els segons
en obrir la vacunació a partir dels 12; és a dir, hem estat al
capdavant en la vacunació dels col·lectius més joves els quals,
malauradament, ara són els que pateixen més contagis. Ahir
mateix es varen obrir 47.000 noves cites per a totes les edats,
a la nostra comunitat autònoma tothom que es vulgui vacunar
ho pot fer, tothom que es vulgui vacunar ho pot fer sense
distàncies, sense cues, sense anul·lar cap cita, sense generar
incerteses en relació amb l’administració de la segona dosi,
sense targeta de punts i sense haver de passar per caixa, aquesta
és la diferència i aquesta és la realitat, gràcies al nostre sistema
de salut pública i a la inversió que realitzam any rera any en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma des de l’any
2016.

Com deia, la vacuna és la nostra millor aliada i una vegada
protegida la població més vulnerable ens ha de permetre
protegir la salut de la nostra població, però, i a la vegada, la
reactivació econòmica i la temporada turística. Ara bé, això
també passa per la nostra pròpia responsabilitat i per avaluar
els riscs que determinades actituds poden tenir sobre els
contagis, la incidència del virus i la pressió assistencial i
hospitalària; ningú, ningú no té dret a posar en risc l’ingent
esforç que la ciutadania de les Illes Balears ha fet durant
aquests mesos i posar en risc la seva salut, la de la resta i la
recuperació de la nostra economia, que és una qüestió que ens
afecta a tots.

Qualsevol cas positiu ha de ser tractat i s’ha de realitzar el
seguiment oportú durant el temps que sigui necessari, la
quarantena no és un self-service, la quarantena no és una
qüestió que es pugui acomplir o no acomplir o acomplir a
mitges, uns dies sí i uns altres no, o acomplir fins a l’hora del
botellot. Per això aquest increment de sancions que portam a
debat i aprovació en aquest ple extraordinari ha d’afavorir que
ningú no tengui la temptació de rompre la seva quarantena per
participar d’un botellot o d’una festa privada, i molt manco si
ha estat contacte estret, i molt més greu si és un cas positiu,
qualsevol símptoma, per lleu que sigui, a qualsevol de nosaltres
ens pot matar.

La quarantena no és una opció, és una obligació i per això
també volem traslladar tot el nostre suport al Govern de les
Illes Balears, a la Conselleria de Salut i a la directora general
de Salut Pública per la seva gestió dels estudiants contagiats en
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els viatges d’estiu, en els viatges realitzat a la fi de curs; que
ningú no tengui cap dubte que, davant d’una situació igual,
s’actuarà de la mateixa manera en benefici de l’interès general
de la nostra comunitat autònoma.

I acab, Sr. President, i faig referència a un article recent de
Joan Carles March, titulat La salut públic és llei suprema, tal
com també deien els romans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Intervencions dels grups parlamentaris
en torn en contra, pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenas tardes a todos los miembros de
este parlamento. Consejera Garrido ha salido usted aquí a
decirnos lo primero de todo que este decreto ley que pretenden
convalidar hoy aquí lo que pretende es disuadir a la población
de actuaciones que ponen en riesgo la salud, pero no sé si se ha
dado cuenta de que son ustedes los que autorizan los
macrofestivales, en contra de los informes de la Dirección
General de Emergencias, en la plaza de toros de Palma, son
ustedes los que, con su actitud negligente, están poniendo en
riesgo la salud de la población, no solo de Baleares sino de
otras partes de España y de otras regiones de España a donde
se ha exportado el virus por culpa de ese macrobotellón o de
ese macrofestival que ustedes han autorizado en la plaza de
toros.

En fin, es que es curioso que ahora ustedes intenten desviar
la atención y poner el punto de mira, el foco de atención en los
ciudadanos.

Miren, a quien hay que disuadir de actuar negligentemente
es a ustedes, a los que nos están gobernando, que nos están
arruinando a todos y que son incapaces de implantar medidas
eficaces que nos protejan de la pandemia.

El verano pasado se negaron a que se exigiesen tests PCR
a las personas que entraban en la isla, ni siquiera tuvieron el
planteamiento de exigirlo al Gobierno de España, al Gobierno
del Sr. Sánchez, que exigiese PCR para que entrase la gente en
las Islas Baleares; este año, que al fin ya se exigen pruebas
PCR, resulta que permiten un macrofestival con adolescentes
en la plaza de toros.

Y ¿qué hacen ustedes cada vez que cometen estos errores
para luego disimularlos? Pues desviar la atención hacia los
demás, para parecer muy serios y diligentes se ponen a aprobar
decretazos, con multas para los ciudadanos, que son los malos
y culpables de todo, según su versión.

Julio de 2020, después del aumento de contagios por no
exigir PCR, por no controlar la entrada en los aeropuertos, ¿qué
hicieron ustedes en julio de 2020? Pues el Decreto 11 que

ahora pretenden modificar, un decreto que establece un
régimen sancionador para los ciudadanos. Y ¿qué hacen ahora,
después del desastre producido por culpa de su negligente
gestión, permitiendo el macrofestival en la plaza de toros, otra
vez en julio de 2011? Pues vamos a modificar aquel decreto,
aquel decretazo de sanciones y vamos a introducir nuevas
sanciones y además con importes más altos y más escandalosos
para que parezca que somos los más diligentes del mundo. Pero
es que no cuela.

Yo me pregunto ¿qué multa es la que van a pagar el
Gobierno, la Sra. Armengol y sus consejeros, por permitir ese
macrofestival en la plaza de toros, con un informe en contra de
la Dirección General de Emergencias? No veo en el decreto ley
el artículo donde se sancionan las actuaciones negligentes del
Gobierno.

Tampoco se sanciona, ni se les pone ninguna multa, por sus
políticas abusivas, les recuerdo que los tribunales están
tumbando las medidas que pretenden imponernos; encima
somos el país de Europa con más fallecidos por COVID, pese
al estado de alarma, inconstitucional, que, por cierto, ha salido
aquí el portavoz del Grupo del PSOE, PSIB-PSOE, diciendo
que volverían a hacerlo; bien, pues ya sabe usted que estaría
cometiendo otra vez otra inconstitucionalidad, porque el
Tribunal Constitucional ya ha dicho que era inconstitucional
ese estado de alarma y las restricciones más salvajes que se han
impuesto a la economía, especialmente en Baleares que
lideramos el hundimiento económico tanto dentro de España
como a nivel europeo.

Dice usted que felicita, por su gestión, al Gobierno de la
comunidad autónoma con los adolescentes que fueron
trasladados forzosamente al hotel COVID; le recuerdo que los
tribunales aquí, en el orden contencioso-administrativo, ya
dijeron que eso no se podía hacer y además, ahora mismo,
tienen ustedes imputada a la directora general de Salud Pública
por haber llevado a cabo esa actuación, no sé si es que pretende
usted que les acaben imputando a todos.

En fin, hablando concretamente de este decreto de hoy, que,
en primer lugar, recuerdo que es un decreto ley, que es algo que
se tiene que hacer de forma extraordinaria y sobre todo
basándose en una necesidad urgente, les recuerdo que llevamos
16 meses ya de pandemia, han tenido tiempo más que suficiente
para elaborar una ley en este parlamento, una ley con las
garantías que tiene la función legislativa en este parlamento,
para evitar abusos por parte del Gobierno, y no lo han hecho.
Esto es una imprevisión total y absoluta, es una falta de
credibilidad en este gobierno y es una falta de previsión.
¿Cuántas veces han modificado ya el decreto de sanciones, el
decreto este, de julio de 2020, que ahora vuelven a modificar,
y no es la primera modificación que hacen? Están ustedes
improvisando día sí y día también.

Este decreto ahora modifica un decreto de ley anterior que
establece sanciones en caso de incumplimiento de medidas para
controlar la pandemia y entre algunos de los hechos que
introduce es participar en reuniones, fiestas o cualquier otro
tipo de acto en los cuales se produzcan aglomeraciones que
impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de
prevención. Mire, le voy a comentar algunos de los conceptos
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indefinidos que ponen ustedes en este decreto ley, “cualquier
otro tipo de acto, aglomeraciones que dificulten adoptar
medidas”, esto son conceptos indeterminados, es también un
abuso de derecho que los ciudadanos deban someterse a unas
multas de estas cuantías, que hablamos de 2.000 euros, como
mínimo, de 5.000 euros, como mínimo, cuando ni siquiera el
tipo está perfectamente definido de qué es infracción y qué no
es infracción.

Además, por si todo esto fuera poco, resulta que modifican
ustedes la Ley de presupuestos para el año 2021, la modifican
en relación a la forma de contabilizar los ingresos que se
reciban del mecanismo de recuperación y resiliencia del
Estado. Pero ustedes saben perfectamente, como saben siempre
todo lo que hacen cuando es ilegal, lo conocen, pero aún así les
da igual, siguen adelante, ustedes saben perfectamente que las
modificaciones de la Ley de presupuestos no pueden ser objeto
de regulación mediante un decreto ley, es que esto lo dice el
Estatuto de Autonomía; ustedes conocen el Estatuto de
Autonomía, no es ningún error ni ningún descuido, saben
perfectamente que lo están haciendo mal. ¿Qué dice el artículo
49 del Estatuto de Autonomía que regula los decretos leyes?
“El Consejo de Gobierno podrá dictar decretos leyes que no
podrán afectar a los presupuestos generales de la comunidad
autónoma”. Y ustedes siguen adelante, es que les da igual.

Miren, en 2020 dictaron 11 decretos ley, en 2021 llevamos
ya 7, 18 decretos ley en 16 meses, es que vamos a más de uno
por mes. Y yo les podría resumir todos estos decretos ley en
uno muy sencillo, exposición de motivos: hay una pandemia
sanitaria y está muriendo gente; artículo único: queda derogada
la Constitución Española. Así es como arreglan ustedes todo,
son incapaces de gobernar de forma legal, cumpliendo las
leyes. Y les recuerdo que los gobiernos también están
sometidos a las leyes, también están sometidos al régimen
constitucional, al ordenamiento jurídico, en eso consiste la
democracia.

Luego ustedes dicen que nosotros ultras y que somos
fascistas y que no respetamos..., son ustedes los que no paran
de incumplir las leyes y, además, la justicia nos está dando la
razón y les están dando a ustedes cada día noticias y sentencias
negativas sobre su gestión.

Por tanto, yo creo que con todo lo que les he dicho queda
más que justificado nuestro voto en contra de esta, una vez
más, aberración jurídica, y, por supuesto, acudiremos a los
tribunales, como venimos haciendo, porque no nos queda otro
remedio cada vez que ustedes se exceden en sus funciones.
¿Ustedes se imaginan que el alcalde de un municipio se pusiera
a hacer un bando municipal diciendo que la gente tiene que
estar confinada en su casa, porque hay mucho COVID en su
municipio? Es imposible, no lo pueden hacer porque no tienen
poder, no tienen atribución para confinar a la gente en sus
municipios.

No me diga que lo hacen, Sra. Garrido, un alcalde no puede
decir a la gente cuándo puede y no puede salir de su casa, eso
se tiene que hacer con unas garantías, y para eso tenemos una
Constitución, para eso somos una democracia, para eso
tenemos una leyes orgánicas.

Ustedes, además, hacen decretos leyes sobre materias que
son de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales
saben usted perfectamente, primero, no pueden ser objeto de
decreto ley, y, segundo, son competencia estatal, se tienen que
regular por una ley orgánica, ni siquiera por una ley ordinaria
de este parlamento podemos regular los derechos
fundamentales de las personas.

Como ya le digo, nosotros vamos a impugnar ante el
Tribunal Constitucional, estamos ya preparando el recurso del
Decreto 5/2021, Decreto Ley 5/2021, por el que ustedes,
además, pretenden incluso una vacunación obligatoria, nos
decían aquí que esperaban que nosotros saliéramos a hacer una
defensa acérrima de las vacunas. Miren, nosotros lo que
decimos es que la gente que se quiera vacunar tiene que poder
hacerlo lo antes posible, y también decimos que al que no se
quiera vacunar no se le puede obligar a vacunarlo. Pero es que
eso creo que está bastante superado desde después de la
segunda guerra mundial, es que obligar a la gente a pasar por
tratamientos médicos es propio de regímenes nazis, es propio
de fascistas, eso sí que es propio de fascistas.

Por tanto, nada, me reitero, simplemente decir que
votaremos que no a este decreto que, una vez más, incide en
conculcar derechos fundamentales de las persones, excede las
competencias de esta comunidad autónoma y, por supuesto,
impugnaremos, en caso de que así lo consideren nuestros
servicios jurídicos.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara, en torn de rèplica dels grups que
han intervingut a favor, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Molt breument, bé, aquest decret llei
surt amb el fruit d’una Mesa de Diàleg Social que convid els
portaveus dels diferents grups a veure la posterior roda de
premsa que es va fer, on els membres que formen part
d’aquesta Mesa de Diàleg Social donaven suport a les diferents
mesures orientades a combatre tot tipus d’aglomeracions i
d’excessos i que, per tant, són mesures que tenen un consens
social, que pot ser que aquestes meses de diàleg social no
tenguin una importància per a alguns partits de l’oposició, però
que realment sí que tenen un valor i que, per tant, crec que
s’han de tenir molt en compte.

I res més a dir. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, no en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, Sr. President, faré la intervenció des de l’escó. He
escoltat que el Govern és qui posa en risc la població de les
Illes Balears, jo crec que tot el contrari, el que posa en risc la
població de les Illes Balears són tots aquells recursos que
s’emeten en contra de totes les resolucions previstes per poder
lluitar contra la COVID i per tots aquells comportaments
incívics que es porten a terme per part d’una minoria de la
població quan la gran majoria ha estat exemplar amb el
compliment de les normes.

I, efectivament, Sra. Ribas, nosaltres som coherents, ho
tornaríem fer, tornaríem votar l’estat d’alarma, és clar que sí, és
clar que sí, som coherents en aquest sentit. I vostès també van
votar el primer estat d’alarma que van recórrer, aquesta és la
realitat, primer hi van votar a favor i van reivindicar un estat
d’alarma que després van recórrer, i ara, perquè la justícia els
ha donat la raó, sembla que no l’han votat mai; aquesta és la
realitat, vostès el van votar de la mateixa manera que nosaltres.

Sobta també la seva posició respecte del confinament a
l’hotel COVID, quan si hi han dut immigrants ho van criticar
i les van posar com a persones privilegiades, però justament,
quan va esdevenir una situació amb tot aquell conjunt de joves
justament era un segrest per part del Govern, el més important
per a vostès és l’enrenou, més que intentar cercar solucions a
l’hora de combatre la pandèmia.

També s’ha referit al concert de la plaça de toros, les
legislacions que aprova aquest govern són útils i són útils
perquè es modifiquen d’acord amb l’evolució del virus, que,
com bé deia a la meva primera intervenció, és canviant, aquest
virus no és estàtic, és un virus dinàmic i ens hi hem d’adaptar
en aquest sentit. I per aquest mateix motiu les legislacions que
aprova el Govern són útils i la utilitat es demostra quan davant
el concert de la plaça de toros, vostè, que es referia a les
sancions, ja existeix una sanció de 200.000 euros al promotor
d’aquest concert. A les Illes Balears els concerts no estan
prohibits, jo he anat a concerts amb un comportament exquisit
per part de tota la població, per part de tots els assistents -
perdó-, per tant, no tot és responsabilitat del Govern per haver
permès un concert en concret.

Jo també demanaria cert rigor quan ens referim a la
imputació de la directora general de Salut Pública perquè no és
pròpiament una imputació, la directora general de Salut Pública
la van cridar a declarar i aquesta declaració ja s’ha produït. Per
tant, crec que també hem de ser rigorosos quan ens referim a
determinades qüestions en relació amb l’esdeveniment que es
va produir respecte de la gestió dels confinats a l’hotel COVID
per part de la Conselleria de Salut i dels seus responsables els
quals hi han dedicat moltes hores.

I, finalment, crec que val la pena també fer referència a la
qüestió de la modificació dels ingressos, la llei i el Reglament
del Parlament assenyalen que els pressuposts s’han d’aprovar
per llei en relació amb els ingressos i les despeses, però tenen
aspectes relatius o no essencials, relatius al text articulat que es
poden legislar per altres vies, com en aquest cas aquest decret
llei. Per tant, crec que hem de tenir els conceptes clars a l’hora
de fer determinats tipus d’afirmacions.

Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de contrarèpliques dels grups
que han intervingut en contra, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, hablaré desde el escaño porque seré
muy breve. Mire, el estado de alarma fue abusivo, claro que
necesitábamos un estado de alarma y por eso votamos a favor,
en su día, del estado de alarma, pero no en los términos que
luego aprobó el Gobierno del Estado y que luego fue
cambiando y sobrepasando ampliamente las atribuciones que
el estado de alarma le concede al Gobierno del Estado, según
lo establecido en la Constitución Española y en la ley orgánica
que regula el estado de alarma, lo que tendría que haber hecho
el Estado, si quería llevar a cabo las medidas que implantó, era
aprobar un estado de excepción, y ello conlleva la aprobación
del Congreso de los Diputados, cosa que el Sr. Sánchez y sus
ministros querían evitar a toda costa para poder hacer ellos su
ordeno y mando particular, que es a lo que están
acostumbrados.

Y en cuanto a la directora general de Salud Pública, no me
venga usted aquí a decirme que ha ido a declarar y ya está; no,
ha ido a declarar, evidentemente, pero en condición de
investigada, y, como ustedes ya supongo que sabrán, la
condición de investigada es lo que en la ley anterior era la
palabra “imputada”, que ahora la han cambiado por
“investigado”; o sea, por tanto, sí, es una persona que está
ahora mismo imputada en una causa judicial penal por haber,
según le acusan las personas que han puesto la querella, por
haber detenido de forma ilegal a sus hijos o a estas personas o
a esos adolescentes, que se llevó de forma obligada, con
nocturnidad y sin su consentimiento ni el de sus padres a un
hotel, con más gente infectada por COVID-19.

No sabemos si esos jóvenes que llegaron a Mallorca con
una PCR negativa, con una prueba PCR negativa, se infectaron
en ese hotel COVID o se infectaron antes. Lo cierto es que uno
o dos días antes de pasar por el hotel COVID estaban sanos
porque había una PCR que así lo demostraba. Después de pasar
por el hotel COVID lo cierto es que volvieron a sus casas y el
virus se ha extendido por otras regiones de España y hemos
pasado tristemente a ser noticia, no sólo nacional sino incluso
internacional, de este hecho, y con el perjuicio económico y el
perjuicio para la imagen turística que ello ha conllevado a
nuestra comunidad autónoma. 

Así que lo repito y lo reitero, a mí me gustaría que este
decreto de sanciones en vez de poner el foco en los ciudadanos

 



5194 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 27 de juliol de 2021 

se aplicasen ustedes el cuento y empezasen a ponerse ustedes
también sus propias sanciones, que deberían pagar por la
gestión negligente e irresponsable que llevan a cabo de esta
pandemia. 

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de fixació de posicions
començam amb el Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes a todos otra vez.
Bien, voy a tratar de explicar un poco la posición del Partido
Popular respecto al decreto ley que debatimos, he visto que
otros diputados han querido hablar más de la situación de
Madrid que de la situación del decreto ley que nos toca, veo
que se repite de forma machacona eso de que Madrid es el...,
creo el 30 y tantos por ciento de mortalidad y aquí el cero y
tantos por ciento de mortalidad y se coge globalmente, hay
estadísticas y mentiras, y mentiras. Claro, hay que coger las
estadísticas como toca, sí, hay que coger las estadísticas y ver
qué tanto por ciento de mortalidad hay cuando la comunidad
autónoma tiene la competencia en materia del combate contra
la COVID. Si uno coge estas estadísticas, que están hechas,
verá que Madrid es el número 11 en materia de mortalidad, si
no lo quiere ver, pues evidentemente repetirá una y otra vez una
mentira...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... tratando de..., pues, lo que se intenta, hacer demagogia
barata. Es una pena que lo hagan desde el Gobierno, pero un
poco de rigor sobre esta cuestión no estaría mal.

Un poco de rigor no estaría mal porque ustedes traen aquí
la cuarta modificación del Decreto Ley 11/2020, la cuarta
modificación, el año pasado, en julio, tratamos el Decreto Ley
11/2020, dijeron que era una auténtica perfección jurídica, que
con esto eran unos avanzados jurídicamente, que lograrían
tener un marco jurídico perfecto para combatir a las personas,
a las pocas personas ésas, ese grupito que fastidia a todo el
mundo, pero que se ve que no han tenido mucho éxito, porque
en octubre lo volvieron a traer, en diciembre multiplicaron las
multas por dos para navidades, en junio lo han vuelto a traer,
y ahora lo vuelven a traer. Por tanto, parece que no han tenido
mucho éxito en su norma jurídica fantástica que nos iba a
solucionar todo.

Pero es que han tenido tan poco éxito que ustedes lo traen
aquí, lo aprueban el día 20, se publica en el BOIB, el 22 ya
publican un modificación de errores, y hoy han publicado en el
boletín oficial otra modificación de errores, y el Partido
Popular, que es un partido responsable, les dice que lo traigan
aquí y lo debatamos, pero dos modificaciones de errores. Por
cierto, modificaciones de errores que pasa de ser “mínimo” a
“máximo”, es decir, cambian radicalmente las sanciones; eso
no es una modificación de errores, es una modificación
sustancial. Pero, bueno, tiremos adelante el debate del decreto

ley con la buena predisposición también de todos los partidos
de la oposición, no sólo del Partido Popular, sino de todos los
partidos de la oposición que tratamos de contribuir
positivamente en esta cuestión.

Modifican también la Ley de presupuestos, modifican en
materia de contratación de personal de gestión sanitaria
asistencial de Baleares, que ahora hacen la contratación de su
personal a través de subcontratas a las que pagan 300 euros
mensuales menos por el mismo trabajo del que hacen los
contratados directamente por el consejo, por el Govern; eso es
calidad en la contratación, gente pues con contratos estables y
bien pagados, bueno, pues ustedes a través de subcontratas lo
han venido haciendo, con 300 euros por el mismo trabajo.

Y modifican también la Ley de presupuestos a efectos de
contabilidad de los fondos europeos los cuales ya estaban
previstos en..., o ya deberían haber estado previstos, cuando
tramitaron la Ley de presupuestos, prueba de que poco
previeron. 

Es el séptimo decreto ley del 2021, el año pasado hicieron
15 decretos leyes y, como saben, el decreto ley pues se ha
convertido en la norma habitual de este gobierno, lo que
debería ser la excepción es lo habitual, y la improvisación es lo
habitual.

Los decretos leyes, como hemos comentado en otras veces,
están para legislar cuestiones de difícil previsión, y la verdad es
que entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Sra.
Armengol la jurisprudencia yo creo que va a tener años de
trabajo para determinar sanciones y qué régimen jurídico
aplicará en las sanciones que se pongan, porque entre el primer
estado de alarma, que parte es declarado no constitucional,
después hay un período en que no hay estado de alarma y
aplican la Ley de sanidad y aplican el Decreto Ley 11/2020,
luego vuelve a haber un segundo estado de alarma, que también
está recurrido en el Constitucional, luego vuelve a haber unes
normas por parte del Govern, que son declaradas nulas por el
Tribunal Supremo, pues todo esto va a dar la verdad es que
bastante, bastante que hablar a los tribunales. Ustedes aplicaron
la Ley de seguridad ciudadana al principio, luego lo cambiaron
precisamente por el decreto ley.

Bien, desde nuestro punto de vista, los hechos que regulan
este decreto ley eran perfectamente previsibles, era
perfectamente previsible que la finalización del estado de
alarma último, el del 9 de mayo, pues a partir del día 9 de mayo
habría comportamientos diferentes, y, por tanto, lo que no
entendemos es que, primero, el Gobierno central, y ustedes, los
partidos que le dan soporte en el Congreso, no estuviesen a
favor de tramitar una ley de pandemias a nivel del Estado que
diese seguridad jurídica a nivel del Estado, que fuese una ley
orgánica porque limitase derechos fundamentales y diese
cobertura a las acciones de sanción, de incumplimientos y que
le diesen cobertura coherente.

Ustedes, el PSOE y Podemos, votaron en contra en el
Congreso de Diputados. Lo digo porque siempre dicen: no, es
que el PP critica, no hace ninguna propuesta positiva,
solamente crispan, dicen negativo, negativo todo y no hacen
nada positivo. Pues había una propuesta de ley de pandemias
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y ustedes votaron en contra en el Congreso. Por tanto, esa era
una propuesta positiva.

Y, en cambio, también eran previsibles los botellones,
también era previsible lo que pasó por Sant Joan, e incluso fue
algún conseller de aquí físicamente a comprobarlo, supongo, y
era previsible. Y otras comunidades autónomas...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... actuaron, pongo el ejemplo de los Sanfermines; en los
Sanfermines no pasó lo que pasó en Sant Joan, en Ciutadella,
y se actuó correctamente y si se quería se podía actuar
correctamente. Cuando no se quiere o no se sabe actuar
correctamente, pasa lo que pasa. 

Y lo que pasa es que llegan tarde y mal, llegan tarde y mal
porque, a partir del día 9 de mayo, tenían que tener
perfectamente previstos los mecanismos jurídicos para que no
pasase lo que ha pasado por Sant Joan, lo que ha pasado en los
botellones, lo que ha pasado en los contagios, absolutamente
todo esto, y no lo han tenido previsto.

Y la diferencia entre un buen gobernante y un mal
gobernante es que el buen gobernante trata de adelantar a los
acontecimientos, trata de saber qué es lo que va a pasar y trata
de poner soluciones, y un mal gobernante, es lo que son
ustedes, van a remolque de los acontecimientos y lo hacen,
además, desgraciadamente, mal. Y el problema, si eso fuese
sólo el problema pues seria poco el problema, pero el problema
es que lo paga la gente, el problema es que lo pagan los
ciudadanos precisamente tirando por la borda todo el esfuerzo,
todo el trabajo, todas las pérdidas, todos los sacrificios que han
tenido que hacer durante todo este tiempo, y demuestra el
fracaso absoluto y total de la estrategia balear, y la demuestra
por la falta de previsión.

Si ustedes el día 9 de mayo, que terminaba el estado de
alarma, hubiesen tenido previsto, que era lo lógico, lo normal,
que hubiesen tenido previsto un sistema para que no pasasen
esas cosas, seguramente, seguramente, tendríamos una
incidencia mucho menor. Ahora estamos en plena temporada
turística y lo que tenía que ser una comunidad autónoma segura
es una comunidad autónoma, desgraciadamente,
desgraciadamente, pues con un alto índice de contagios,
desgraciadamente. Por tanto, los daños los pagan los
ciudadanos, los daños los pagan los comerciantes, los daños los
pagan los autónomos, los daños los pagarán los trabajadores
que no tendrán cotizaciones, los daños los pagan los
restauradores, los daños los pagan los pequeños y medianos
empresarios, esa falta de previsión suya.

Y por eso, simplemente por eso yo creo que vale la pena,
como mínimo, abstenernos. Ustedes dijeron que harían una,
cuando aprobaron el decreto ley, les invito a que miren el
Diario de Sesiones, un decreto ley, en julio del año pasado,
flexible, ya lo he dicho en otras ocasiones, tan flexible que lo
han modificado cuatro veces y aquí, esta última semana lo han
modificado dos veces por correcciones de errores, esa es la
flexibilidad. Yo le llamaría falta de rigor jurídico, falta de
previsión y falta de hacer las cosas bien hechas.

Por tanto, nos abstendremos, estamos a favor de que se
eviten aglomeraciones, estamos a favor de que se tomen
medidas de prevención. Propusimos una ley de pandemias que
diese seguridad y que diese herramientas jurídicas con
antelación suficiente, y ahora están haciendo parches y
bandazos, y veremos cómo acaba. No sólo se puede hacer más,
sino sobre todo se puede hacer mucho mejor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Nos encontramos ante una crisis
sanitaria sin precedentes, ese es el encabezamiento argumental
de todos los decretos ley que el Govern trae a esta cámara, este
no se salva tampoco. Consellera, si ya sabemos todos los
ciudadanos y todos los miembros d’aquesta cambra que
estamos en una pandemia, una excepcionalidad y que ésta es
grave, pero el argumento recurrente el Govern para justificar
todas sus medidas no puede ser siempre éste.

Anuncian y argumentan esta crisis sanitaria mundial sin
precedentes, como si hubiese empezado la semana pasada, en
todos los decretos además, y ya sabemos que éste se ha
modificado en numerosas veces, antes algunos diputados lo han
comentado, y por ello argumentan la determinación de medidas
nuevas, 18 o 19 decretos leyes manifiestan una evidencia
preocupante, a pesar la justificación del contexto de pandemia,
que desde luego compartimos, y es el abuso de la utilización de
una medida excepcional de esta figura de decreto ley, como
herramienta del ejecutivo, que, desde luego, limita la labor del
legislativo, de esta cámara, de legislar desde la aportación, la
participación activa y de dar consejos también para la mejora
de las propuestas que trae el Gobierno aquí. Y lo que no puede
ser, desde luego, es una subsidiariedad continua ante esta
cámara.

El Decreto Ley 11/2020, que se pretende modificar aquí, se
aprobó hace un año, es cierto que estamos en una nueva
situación de gravedad, o más bien una grave situación
nuevamente, consellera, y bajo esa justificación, el argumento
de que se han dado situaciones nuevas de riesgo, presentan una
modificación de medidas sancionadoras específicas, nuevas
medidas sancionadoras que recogen evidentemente una
situación que hemos vivido, que es ante una situación de
gravedad y riesgo para el contagio, se incrementan unas
medidas importantes ante nuevos eventos que han creado una
alarma social, pero que son eventos que no son desconocidos
para la sociedad de las Illes Balears, y no sólo lo vivido en la
bahía de Palma. Los botellones no..., lamentablemente los que
sí hemos trabajado en el ámbito de juventud, sabemos desde
hace muchísimos años que se producen.

Traen aquí por tanto, una propuesta de aparente intención
disuasoria, a efectos de evitar esas aglomeraciones, esos riesgos
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que suponen el incumplimiento del distanciamiento social y
desde luego el incumplimiento de las tres emes que aconseja el
Gobierno y que nosotros desde luego vamos a aconsejar cada
día. Traen aquí medidas que suponen mayor carga de trabajo,
y eso sí que hay que vincularlo con el decreto que precedía, y
que casi no tiene el apoyo de esta cámara, que es el anterior, el
6/2021, que es una carga de trabajo que se atribuye
precisamente con más vigilancia, con más labor administrativa
y que supone un procedimiento sancionador, antes lo hemos
debatido aquí, cuando contamos exactamente con los mismos
medios y que en el anterior decreto se pretende vestir como
más aportación de medios, con una herramienta que no es ni la
aceptada por los profesionales, ni tan sólo por los propios
consistorios. Lo que pasa es que para darles cualquier cosa,
evidentemente aceptan cualquier cosa.

Entre otras cosas, la FELIB viene anunciando, y no desde
este marzo, sino desde hace muchos marzos de muchos años,
que necesita 700 agentes locales, lo dice la propia FELIB, a la
que aludimos en muchas mesas de negociación y de agentes
sociales; y también lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, las asociaciones profesionales. Quien ha estado
ejerciendo responsabilidades de Delegación de Gobierno sabe
perfectamente que es un daño estructural que nuestra
comunidad padece.

Pues, muy bien, ¿qué supone darles más cargas de trabajo
a esta situación, es decir, estipular tres nuevos supuestos
sancionables? Pues supone darles más trabajo, destinarlo a
situación COVID, que evidentemente hay cierta alarma social
y preocupación, y desatender muchísimas ordenanzas
municipales, seguridad vial y seguridad ciudadana, que es lo
que demandan los municipios y la que tienen. Y les puedo
asegurar, y ustedes lo pueden comprobar, que donde se
desmontan los botellones, que es lo que sale en la foto, se
traslada a los parques, a las zonas verdes y a los extraradios de
la propia capital de Palma, o de la ciudad de Calvià, o la ciudad
de S’Arenal de Llucmajor y se va a los pueblos, como los
propios, a la Serra de Tramuntana, como han denunciado sus
alcaldes, y cuando se llega es tarde.

Es verdad que hay un riesgo para la COVID, pero hay un
riesgo para la salud de esos jóvenes, y por eso nosotros
creemos que, además de ser una medida insuficiente e
inapropiada, y además que no cumplirá al afecto el tema de
agravar las sanciones, en un colectivo social como es la
juventud, insisto, los que hemos trabajado en la mediación con
este colectivo sabemos que no es un efecto disuasorio. Lo que
es un efecto disuasorio es que haya recursos presenciales ahí,
pero no sólo en el ámbito de la competencia que tienen las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las policías
locales, sino la necesidad de recursos como, por ejemplo,
vincular ahí, en esas zonas, a los informadores COVID; o por
ejemplo contar con las asociaciones de vecinos, con las
asociaciones juveniles, con los consejos de la juventud, o con
los propios departamentos, que no han dicho absolutamente
nada, del propio Gobierno, como es la Dirección General de
Familias, de Juventud y de Infancia, o los consejos de juventud.
Nos hemos limitado simplemente a traer un decreto
sancionador, elevar esas sanciones y hacer campañas
publicitarias, aparentemente disuasorias, a través de la
Radiotelevisión Pública de las Illes Balears.

Por eso creemos que es una medida del todo insuficiente.
Nosotros mostramos con nuestro voto de abstención y nuestra
petición de tramitación a través de proyecto de ley, como
denuncia, como queja ante la falta de recursos que no nos dota
la Delegación de Gobierno, como representante territorial del
Gobierno central. Pero también que no se ha hecho esta actitud
insulsa del Govern de las Illes Balears en pugnar en el
Gobierno central, en la administración general del Estado, para
que dote de los recursos necesarios. Estamos no sólo en un
contexto de campaña de pandemia COVID, estamos en un
contexto de población flotante en plena campaña, que,
afortunadamente, tenemos turística, con lo cual la incidencia
que se está dando en toda la bahía de Palma, desde Calvià,
Palma, Llucmajor, o incluso lo que ha pasado en el
desplazamiento de mallorquines, la mayoría, a Ciutadella, es
una denuncia de los propios alcaldes y llegamos tarde. Por eso
entendemos que no es la medida adecuada ni lo va a ser
tampoco.

Crea ironía y si me apuran, con el debido respeto, cinismo,
que se esté pretendiendo solucionar un tema de
aglomeraciones, un tema de salud pública, cuando el Gobierno
ha permitido, o por omisión, la realización de eventos de alto
riesgo, convocando a esos jóvenes. Y eventos de alto riesgo
recomendados por instrumentos técnicos de tipo informes
técnicos, informes de validez científica, si me apuran, por los
que realmente son expertos en el tema de aglomeraciones, en
el tema sobre todo de seguridad, que no se han atendido, lo
cual evidencia una falta de coordinación importante del Govern
de las Illes Balears con los ayuntamientos donde se realizan
esas actividades.

Y desde luego el riesgo que trae este nuevo decreto, ya no
sólo es una cuestión de falta de eficacia, como nosotros le
vemos, sino desde luego una falta de rigor importante. 

La indeterminación, y ha habido algunos diputados que lo
han manifestado aquí, en caer en la cierta arbitrariedad a la que
puede llevar al inspector, al agente de la autoridad que vaya
allí, cuando tiene que determinar qué es impedir o no impedir,
el comprobar -el comprobar- el impedimento de que su
cumplen las garantías, las garantías sanitarias, las garantías de
seguridad, es grave, es grave porque puede caer perfectamente
en una inseguridad jurídica y, desde luego, en que estas actas
queden archivadas por no caer en esa determinación que pueda
establecer este decreto. Y entendemos que eso es un error, por
ejemplo, de la gravedad a la muy grave, o de la leve a la muy
grave, ¿lo determina aún el contagio, la gravedad de esos
contagios una persona, pasar de 51 a 150, esa es la
determinación de la gravedad? Por la redacción, por la
determinación que se da aquí, por esa indeterminación y sobre
todo esa arbitrariedad que puede conceder a la observación,
entendemos que eso desde luego no llegará a ninguna parte.

Por lo tanto, entendemos que ha de haber un trabajo
conjunto en la sociedad civil paralelo a las sanciones. Nosotros
hemos apoyado desde el primer momento, evidentemente,
desde el primer momento, las medidas de la seguridad sanitaria,
y lo seguimos diciendo aquí, igual que vamos a seguir diciendo
que es muy importante, es necesario, es imprescindible que,
aparte de que se acelere la campaña de vacunación, se llame
sobre todo más a la responsabilidad de vacunarse que no a la
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libertad de no hacerlo como hacen algunos, dependa de dónde
se le meta el fuego.

Pero una cuestión que sí nos preocupa a nuestro grupo
parlamentario, como ya está preocupando al conjunto, lo digo
aprovechando y saliéndome del decreto, pero es importante
decirlo, como algunos países, y no precisamente países en la
línea de la izquierda, llamando a la responsabilidad de lo que
puede pasar a trabajadores públicos y no públicos al no
vacunarse. Y sobre todo a preocuparse los gobiernos por las
medidas que se tienen que tomar con los que optan por no
vacunarse dentro de esa libertad de elección, porque ahí sí que
va la seguridad de toda una comunidad, de tot un país, de tota
una nació, de tot un estat, de tot el conjunt de la societat,
resident i no resident.

Per tant, nosaltres farem aquesta abstenció com a vot, com
a pronunciament de queixa i reivindicació que sigui
l’administració general de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears que dotin dels recursos necessaris als que realment
patiran aquestes aglomeracions, als que realment patiran
aquest risc, que són els municipis i que són a la primera línia,
la de Palma, la de Ciutadella, la de Calvià, la de Llucmajor o
Sa Pobla o per petit que sigui el municipi que no la tenen. I
crec que és una oportunitat dotar-la.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per tancar el debat, intervenció
del 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.
El nostre grup s’abstindrà en aquest decret llei, en la seva
convalidació, per dues raons bàsiques: la primera és perquè
denunciam des de fa molt temps l’abús de l’ús del decret llei
per part del Govern de les Illes Balears, de vegades pot estar
justificat, però moltes vegades entenem que això es podria fer
a través d’altres tràmits, per lectura única, per exemple, pel
procediment de lectura única, el qual permetria als grups
parlamentaris una participació que mitjançant el decret llei no
existeix, sobretot perquè el Govern es dedica sistemàticament
a impedir la seva tramitació com a projecte de llei.

I segon, i sobretot, perquè consideram que tècnicament és
francament millorable el decret llei.

Sí que vull dir que, evidentment, salvar vides és molt
important, però, senyor portaveu del Partit Socialista, ja fa molt
de temps que sabem que els fins no justifiquen els mitjans, per
tant, hi ha mitjans que acaben pervertint la finalitat, que potser
molt elevada i potser compartible la finalitat, però no tot val, no
tot val a una democràcia, i les formes són molt importants. I si
vostès estaven tan segurs de fer una desescalada segura i
rigorosa, com ens ha explicat, no entenem com hem arribat a
aquesta situació, perquè si la desescalada fos rigorosa no ens
trobaríem en aquest nivell de contagis. Alguna cosa hem fet
malament, però vostès, com que tenen zero autocrítica, és

impossible que ens puguem posar d’acord amb aquest
plantejament.

Li reclamam, com he dit, que ho tramitin com a projecte de
llei i vostès es resisteixen tant que cada vegada han de fer un
decret llei, com bé deia el Sr. Lafuente, és clar, ja duen quatre
modificacions de la mateixa norma, per què? Perquè vostès no
la fan bé i l’han de readaptar i l’han de repensar i l’han
d’actualitzar perquè no han fet la feina com toca, amb la
profunditat que toca i havent escoltat tothom que toca, entre els
quals els representants dels ciutadans que hi ha en aquest
Parlament de les Illes Balears.

I ja he dit que un dels grans problemes de la normativa que
fem no són tant els decrets lleis i els tipus infractors que
prevèiem, que hi ha en previsió, sinó sobretot el control efectiu
d’aquestes normes, i el control efectiu és francament deficient
i és on més fallam i on ens fuig de les mans la qüestió
d’impedir la propagació del virus.

Aquest és el marc general de la nostra visió d’aquest decret
llei.

Quins dos problemes tècnics, sobretot, veiem en el seu... en
aquest decret llei? Un primer problema és de definició del
principi de tipicitat el qual ve regulat en el procediment
sancionador i que és fonamental. I és clar, l’article 5, la nova
lletra b) és un tipus infractor molt obert perquè no és la
participació a reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte
esporàdic o eventual il·legal, no, no fa falta que sigui il·legal
aquest acte, aquesta reunió, per tant a actes legals es pot donar
el tipus infractor, la qual cosa és una contradicció, perquè
participar a una cosa legal, a una reunió legal o a un concert
legal com el ciutadà pot saber si això és una aglomeració que
no permet l’adopció de mesures sanitàries? És impossible, això
escapa a qualsevol ciutadà; per tant, aquest tipus infractor ha de
ser retocat perquè realment no dóna les garanties necessàries
del dret que tenen els ciutadans per poder imposar-los una
sanció, perquè, en tot cas, això hauria de quedar restringit a les
reunions il·legals, per exemple, el botellot, el botellot està
prohibit per les ordenances municipals, aleshores sí que tindria
sentit que la participació fos objecte de sanció.

Però amb la definició que té el decret llei, ens sembla que
evidentment es produiran situacions francament indesitjables i
francament contràries als drets i a les garanties que tenen tots
els ciutadans a una democràcia mínimament presentable.

I la segona qüestió que per a nosaltres planteja problemes
tècnics és el tema de la graduació de les sancions. Aquests
decrets llei que vostès han fet han modificat contínuament la
manera de graduar les sancions i arriba un moment que a la
pràctica és impossible i, per tant, genera una inseguretat
jurídica bestial. Perquè, és clar, vostès es dediquen a posar
mínims o màxims a la graduació de les sancions i utilitzen
termes que duen a la confusió, perquè, és clar, resulta que un
dany greu no és una infracció molt greu, un dany greu no és una
infracció greu, i un dany molt greu no és una infracció molt
greu, que és el que vostès defineixen en aquest article 8. És
clar, això és embullar el personal d’una manera molt important
i és després quan vostès se’n duen pallisses judicials perquè,
evidentment, les coses no s’han fet amb el rigor que pertocava.
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Per tant, nosaltres pensam que no hi hauria d’haver tantes
sancions amb un tipus màxim o un tipus mínim, perquè,
evidentment, l’essència del procediment sancionador és ajustar
a la casuística concreta el fet que s’ha produït i, per tant, la
capacitat de l’instructor d’aquell procediment de poder anar
amunt i avall en consideració que hi hagi circumstàncies
atenuants o agreujants és importantíssima, vostès tallen aquesta
capacitat que ha de tenir qualsevol instructor a través
d’aquestes normes. I, per tant, perverteixen fins i tot la
graduació de les sancions, perquè quan posen un mínim,
evidentment apugen el tipus mitjà, que seria el tipus normal en
cas que no hi hagués agreujants i atenuants.

Ja sé que això és un rotlle tècnic i jurídic absolut, però
parlam d’això, de sancions, i, per tant, consideram que aquest
article 8, necessàriament ha de ser objecte d’una modificació
molt important perquè és absolutament insatisfactori a nivell,
ja dic, de seguretat jurídica.

Per tant, nosaltres evidentment consideram que és necessari
que determinades actuacions siguin sancionables, i això és el
que fa el decret llei i amb aquesta part podríem estar-hi
d’acord, però, evidentment, com sempre fem i com és pràctica
habitual, reclamam que se’ns permeti als grups de l’oposició
participar a través de les esmenes i fer millores, sobretot de
caràcter tècnic en aquest cas, per intentar que la norma sigui
aplicable i el Govern de les Illes Balears no sigui apallissat de
nou en els tribunals de justícia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a la votació i el president demana si el ple valida o no el decret
llei debatut. Passam a votar, votam.

Vots presencials: 25 sí, 3 en contra, 15 abstencions; per
videoconferència: 1 abstenció; i per vot telemàtic: 1 vot
afirmatiu i 1 abstenció. Per tant, 26 vots a favor, 3 en contra i
17 abstencions.

Un cop validat el decret llei, el president demana si qualque
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, des del Partit Popular demanam la tramitació com a
projecte de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per tant, sotmetem a la consideració del
ple aquesta possible tramitació com a projecte de llei. Votam.

Vots presencials: 17 a favor, 25 en contra, cap abstenció.
Vot per videoconferència: 1 vot afirmatiu. I per vot telemàtic:
1 vot afirmatiu i 1 vot en contra. Per tant, el resultat global són
19 vots a favor, 26 en contra i cap abstenció.

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