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sos “excepcionals”, com la sortida de
metges i poca cosa més, explica Vicente Botella, president de la patronal Upimir. Tot i que l’efecte de la vacuna és evident, amb les xifres de
contagis i morts a la baixa, la delta està tornant a repuntar la incidència,
i es considera que amb les dues setmanes de portes tancades es podrien
reduir riscos. Els departament es van
mostar reticents a la proposta de vetar els ingressos de residents que no
estan vacunats per decisió pròpia o
dels fills i sense contraindicacions
mèdiques. En aquest punt no totes
les patronals hi coincideixen, i n’hi
ha que prefereixen “desaconsellar
les sortides” dels residents.

Primera multa
anul·lada per la
sentència del TC
MONTSE RIART
BARCELONA

Un jutjat de Madrid ha tombat una multa de
601 euros que l’Ajuntament de Madrid va imposar a una menor d’edat per haver-se saltat
les restriccions imposades durant el primer
confinament. Es tracta de la primera sanció
que s’anul·la arran de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que ha tombat l’estat
d’alarma decretat pel govern espanyol. La sentència obliga a arxivar els expedients que encara s’estiguin tramitant, però deixa en els
llimbs les multes pagades i recorregudes. Tot
dependrà de la interpretació que en facin els
jutjats. En aquest cas, el jutjat contenciós administratiu número 11 de Madrid considera
que la sanció era il·legal perquè s’emparava en
una “llei inconstitucional”.
“Una resolució administrativa dictada emparant-se en una llei inconstitucional no hauria tingut cobertura en cap moment perquè la
que presumptament li proporcionava la llei
anul·lada era una cobertura aparent i no real”,
diu la sentència. La resolució no crea jurisprudència però sí que obre la porta perquè
s’anul·lin altres multes que ja s’hagin cobrat
i que s’hagin recorregut abans de la sentència
del TC. I és que el jutjat madrileny entén que
les sancions imposades “no haurien d’haver
tingut cobertura legal en cap moment”, perquè es basaven en una llei que “no era vàlida”.
La resolució no dona detalls de la infracció
que va cometre la menor, representada als jutjats pel seu pare. Només especifica que la van
sancionar per desobediència segons la llei de
seguretat ciutadana, perquè s’havia saltat les
restriccions aprovades per frenar la incidència de la pandèmia. La sentència del TC no posa en dubte que s’adoptessin les restriccions,
sinó que qüestiona l’instrument que va triar el
govern espanyol per fer-ho. Els magistrats entenen que en lloc del toc de queda, l’Estat hauria d’haver recorregut a un mecanisme encara
molt més restrictiu, el de l’estat d’excepció.
A Catalunya es van obrir més de 170.000 expedients per l’incompliment de l’estat d’alarma, ara declarat inconstitucional, però segons
les dades del departament d’Interior, es van
tramitar 63.626 multes, 23.078 de les quals ja
s’han pagat. El Govern ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat estudien la sentència del Constitucional per determinar com
afecta tots els expedients.e

Marxa enrere a la desescalada

L’entrada d’una residència de Barcelona durant la desescalada de
després de les vacunacions massives. MANOLO GARCÍA

Les residències demanen
prioritzar la vacunació
dels fills dels treballadors
Els centres sociosanitaris prohibeixen visites
o les restringeixen arran de l’alta transmissió
MARTA RODRÍGUEZ CARRERA
MARTORELL

Les patronals de geriàtrics, sociosanitaris i centres per a persones amb
discapacitat plantegen al departament de Salut que prioritzi la vacunació dels familiars directes dels treballadors, en el mateix tracte que va dispensar als sanitaris d’hospitals i de
l’atenció primària. L’alta transmissió
de la variant delta està provocant
contagis en els nuclis familiars, fins
i tot a professionals amb la doble vacuna, i en cas d’un resultat positiu reben la baixa mèdica catorze dies. Per
això reclamen a Salut que aclareixi si
aquests professionals amb una càrrega viral que “no contagia” poden continuar treballant perquè els metges
tinguin una guia i no actuïn a discre-

ció. Entre el sector hi ha màxima preocupació perquè les incapacitacions
temporals s’incrementin i minvin
encara més les plantilles, coincidint amb l’època de vacances estivals i una falta estructural de professionals, sobretot d’infermeres.
Les patronals i els nous equips de
Salut i Drets Socials van fer ahir la
primera trobada per compartir inquietuds i informació sobre l’evolució de la pandèmia. Cinta Pascual,
presidenta de la gran patronal
ACRA, lamenta que altre cop
aquests professionals hagin quedat
“discriminats” respecte als d’hospitals i CAPs, tot i que s’encarreguen
de “persones molt vulnerables”.
A la reunió, alguna patronal de geriàtrics va instar Salut a actualitzar el
protocol per “tancar quinze dies els
centres” i restringir les sortides a ca-

Investigada pel confinament d’estudiants
ARA
PALMA

Un motorista ensenyant el document
d’autoresponsabilitat. MANOLO GARCÍA

Pel que fa als tests d’antígens que
s’han de començar a fer a personal i
familiars, fins i tot als vacunats, les
residències van fer notar que no tots
els centres n’han rebut i Salut es va
comprometre a agilitzar-ne els enviaments i a fer seguiment sobre els resultats de les proves ràpides si no hi
ha sanitaris a les residències disponibles. Això fa que cada centre faci de
més i de menys, atenent a les seves
capacitats organitzatives i al criteri
de la direcció de si el més convenient
per als residents és mantenir un mínim règim de visites o directament
tancar portes.
La preocupació pels contagis es
deixa notar també als hospitals sociosanitaris, que quan encara no havien recuperat la normalitat han tornat
a fer marxa enrere en la timidíssima
desescalada iniciada: molts prohibeixen les visites externes o, en cas que
siguin en un territori amb una incidència del covid baixa, només permeten visitants sota estrictes mesures
de seguretat. L’empitjorament de les
dades epidemiològiques ha fet que els
centres es blindin al nivell de la primera onada. “No hi ha visites fins a
nova ordre”, responen a Lleida, Reus,
Martorell, l’Hospitalet, Barcelona i
Girona. Hi ha alguns centres que de
moment intenten mantenir-se
oberts i, tot i que amb molts condicionants, encara accepten visites o sortides, concertant vistes prèvies o amb
limitacions de familiars.e

Un jutjat d’instrucció de Palma investiga la directora de Salut Pública
de les Illes Balears, Maria Antònia
Font, pel confinament dels menors
del macrobrot del viatge d’estudis.
Després de la denúncia que es va interposar a principis de mes contra el
Govern Balear per la quarantena
obligatòria que va imposar als 270
joves, el jutge investiga ara Font per
un presumpte delicte de prevaricació i detenció il·legal. La directora
de Salut Pública va ser qui va ordenar el confinament obligatori i ara
haurà de respondre davant la justícia per justificar la mesura.
Segons va avançar Diario de Mallorca, Maria Antònia Font declara-

Maria Antònia Font, en una
imatge d’arxiu. PARLAMENT BALEAR

rà als jutjats de Palma el pròxim 7 de
setembre i, a més de justificar la decisió, haurà d’explicar si realment,
com asseguraven alguns pares, alguns dels estudiants (menors
d’edat) van ser traslladats a l’Hotel
Bellver i confinats a les seves instal·lacions sense autorització dels
seus responsables legals.
El cas es remunta a finals del mes
de juny, quan el Govern Balear va
imposar la quarantena als joves que
podien haver estat en contacte amb
alguns dels positius detectats. Un
jutjat va rebre prop de 200 peticions
d’habeas corpus (un procés judicial
de protecció contra les detencions
il·legals) de pares dels estudiants.
Un cop la justícia va declarar il·legal
el confinament, el jutjat va iniciar
una investigació i Font ha quedat
imputada.e

