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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm.254/13 i 257/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 254/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
254/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de
la Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No hauria de fer falta avui
haver de justificar el perquè s’han de prendre mesures per
possibilitar i promoure la participació ciutadana en la presa de
decisions polítiques. Vivim un temps de desafecció política i en
açò coincidim tots. Ahir mateix el president de la comunitat
autònoma, el cap de l’executiu, posava de manifest aquesta
desafecció i precisament reclamava decisions valentes per
apropar, per donar més credibilitat a l’activitat política. Deia per
tant que vivim un temps de desafecció, de desafecció de primer
ordre, de desprestigi i de manca de credibilitat tant de les
institucions públiques com dels sistema de partits i de l’activitat
política en general, i tot açò en un context de crisi econòmica
que exigeix prendre decisions polítiques lligades a canvis
importants, substancials en la regulació dels mercats, en la
intervenció pública, en la capacitat de prendre decisions.

La nostra marc a nivell l’Estat estableix a l’article 23 que la
ciutadania té dret a participar en les decisions polítiques bé
directament o mitjançant els seus representants. La Constitució
Espanyola ja defugia llavors d’una falsa dialèctica entre
democràcia directa i democràcia indirecta, perquè ambdós
afegits, directa i indirecta, actuen d’adjectius d’un mateix
substantiu, democràcia.

No seré jo qui menyspreï el sistema de partits com a fórmula
d’organització de la democràcia, tot i que tampoc no dubtaria ni
un moment a criticar la partitocràcia en la qual vivim, en la qual
el partit ha convertit en una ilAlusió allò de la independència de
poders entre executiu i legislatiu. Però el cert és que no es pot
continuar governant, legislant, prenent decisions sense la
legitimació de les consultes populars, dels òrgans i institucions
de consulta i participació de la societat civil organitzada perquè
les eleccions, efectivament, legitimen per governar, però no
legitimen per governar sense escoltar l’opinió del poble.

Cal acabar ja amb el mite que qui governa té per defecte el
suport de la ciutadania en totes les decisions, les que són al
programa electoral i s’acompleixen, les que són al programa
electoral i no s’acompleixen i les que no hi ha al programa
electoral, açò no és cert, perquè la gent no pot votar en bloc 500
mesures que van des de l’economia a la moral, passant per
l’educació o la sanitat. El pensament no s’estructura en blocs
compactes, a ningú no li poden demanar alhora que voti en un
mateix sac per l’avortament, per la confessionalitat de l’Estat o
per l’IVA cultural, no té sentit. Les grans decisions requereixen
grans dosis de consens i de legitimitat, d’una legitimitat que va
més enllà d’unes eleccions democràtiques. 

En aquest sentit, el nostre grup ja ha presentat crec que una
bateria llarga d’iniciatives en aquest mateix sentit i la d’avui, la
que avui exposam i defensam, torna ser, torna anar en aquesta
mateixa direcció d’articular millor allò que ja el nostre
ordenament jurídic preveu com a elements de democràcia
participativa. 

Concretament, l’article 87.3 de la Constitució recull la
iniciativa legislativa popular, prèvia presentació, almanco, de
500.000 signatures, previsió que fou desenvolupada per la Llei
Orgànica 3/1984, modificada posteriorment per la Llei Orgànica
4/2006. És un nombre, considera el nostre grup, excessiu per
facilitar la participació, per la qual cosa creim que s’hauria de
rebaixar a la meitat o com a màxim a l’1% del cens electoral.

En aquest sentit, proposam com a acord de resolució que el
Parlament insti el Govern de l’Estat a iniciar el procediment de
reforma constitucional d’aquest article 87.3, en el sentit de
reduir a 250.000 les signatures necessàries per iniciar una
iniciativa legislativa popular.

Per altra banda, també l’article 92 de la Constitució
contempla el referèndum consultiu i es remet a una regulació
per llei orgànica, mentre que l’article 149.32 reserva a l’Estat la
competència exclusiva d’autoritzar la convocatòria de consultes
populars per via de referèndum, una precaució que consideram
excessiva i que per excessiva esdevé poc democràtica.

L’aprofundiment en les fórmules de democràcia directa
passa perquè les comunitats autònomes, els consells insulars i
els ajuntaments puguin també consultar els ciutadans sense
haver de requerir autoritzacions del Consell de Ministres.

Les propostes de resolució que proposam en aquest sentit
insten al Govern de l’Estat també a la reforma constitucional per
modificar l’article 92 en el sentit d’introduir la iniciativa
ciutadana per a la convocatòria de referèndums que haurà de
venir avalada per almenys el 3% del cens electoral i que prevegi
també les condicions perquè el seu caràcter pugui ser vinculant.
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Finalment, també instam el Govern de l’Estat a la reforma
constitucional per derogar aquest article al qual hem referia
abans, l’article 149, apartat 32, el qual estableix com a
competència exclusiva de l’Estat l’autorització per a una
convocatòria de consultes populars per via referèndum.

Creim que les circumstàncies que vivim avui ens haurien
d’animar a plantejar nous instruments de democràcia
participativa que la Constitució preveu i que caldria fer més
propers, més àgils i més creïbles per part dels ciutadans i per
part de la societat civil organitzada i per tant, també, que aquests
la puguin utilitzar com a forma normal, no tan excepcional, com
és avui, normal en la vida quotidiana de la nostra democràcia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de fixació de
posicions de major a menor tret del grup al qual pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc segons
l’article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, certament vivim una època
en què la societat reclama dia sí, dia també, importants reformes
institucionals, hem sentit als carrers com cridaven davant
parlaments, davant congressos de diputats que no ens
representen, que no els representam, i aquest hauria de ser un
motiu de preocupació per a tots aquells que ostentam un càrrec
de representació política, un càrrec electe votat en unes
eleccions.

Per tant, d’alguna manera hauríem de fer cas d’aquesta
demanda de modificació, de transformació, d’evolució del
nostre sistema, un sistema que vull començar dient que des de
1978 fins a avui ha demostrat la seva enorme validesa, donant
solució a problemes històrics que havia tingut l’Estat espanyol,
vull dir, alguns d’aquests com pugui ser la incapacitat que la
forma monàrquica de l’Estat i la democràcia coexistissin, s’ha
demostrat que en el segle XX, en el segle XXI ha estat possible
fins a aquest moment, ja veurem què passa perquè avui dia es
qüestiona tot, no és ver? Però per qüestions com la qüestió
territorial a Espanya, es va resoldre de manera satisfactòria,
almenys fins ara a través de l’estat de les autonomies, i vàrem
poder implantar un estat del benestar equiparable a la resta
d’Europa, això sí, amb devers trenta anys d retard, ens va
permetre, per altra banda, arribar a una democràcia com la que
tenim, entrar a la Unió Europea i ser dins la primera divisió dels
països europeus.

Per tant, és important destacar que fins ara aquesta
Constitució, aquest sistema democràtic amb les mancances que
hagi pogut tenir ha estat molt profitós, ha estat un èxit històric
per a tots els pobles que formen Espanya.

Parlant concretament del que es planteja avui aquí,
començaré parlant del tema dels referèndums, no?, de la
convocatòria de referèndums. Pens que curiosament a la història
recent d’Espanya hi ha sis referèndums, dos d’aquests fets
durant la dictadura, també tot això s’ha de recordar, perquè el
referèndum és un instrument emprat per les dictadures de
vegades per referendar les seves proposicions, això sí, sense les
mínimes garanties democràtiques; dos referèndums
importantíssims durant la transició, tant per aprovar la Llei de
reforma política com per després donar per aprovada la
Constitució, i dos durant la democràcia, per mantenir-nos dins
l’OTAN i l’altre per aprovar la Constitució europea, que
finalment no va ser avalada per altres països europeus i per tant,
no és vigent i va donar lloc al Tractat de Lisboa.

Certament s’ha emprat poc l’instrument de referèndum.
Certament podria semblar, des de la perspectiva del segle XXI,
que les normes que estableix la Constitució de 1978 no
s’adapten a les demandes ciutadanes d’avui dia. Crec que hem
d’entendre el moment històric de 1978, com dèiem, en aquell
moment, un moment en què, sortint d’una dictadura, s’entenia
que el gran pas cap a la democràcia precisament era poder elegir
uns representants, poder nomenar unes corts generals, un
congrés de diputats, un senat i més endavant parlaments
autonòmics, elegir directament els ajuntaments, que això
converteix els partits polítics en part essencial, fonamental
d’aquell sistema polític, d’aquest sistema polític que avui vivim,
i els converteix -diguem- en l’eina imprescindible per poder
tenir la democràcia tal com s’entén en aquests moments, la
democràcia representativa vigent de tot el món democràtic
conegut.

Han passat trenta anys i certament, pot haver-hi aspectes
d’aquest sistema que hagin de menester una reforma i certament
en això donarem la raó al ponent, d’alguna manera nosaltres
pensam que la vigència constitucional, la vigència del text
constitucional depèn en gran part de la seva capacitat
d’adaptació a la realitat social canviant, a la transformació
social, política i econòmica que es produeix.

En aquestes condicions és cert que si analitzam com es
planteja la convocatòria de referèndums hi ha moltes limitacions
a la seva possible convocatòria, és exclusivament l’Estat, tal
com disposa l’article 149.1.32 de la Constitució, i com recorda
la sentència del Tribunal Constitucional que va anulAlar la Llei
de consultes d’Euskadi, presentada per Ibarretxe, o la que va
aturar la que plantejava l’Estatut de Catalunya, perquè interpreta
que  sols el poble espanyol és titular d’un poder sobirà.

També l’article 92 de la Constitució limita que les matèries
que es poden sotmetre a referèndum són les decisions polítiques
d’especial transcendència, aquestes són les que hauran d’anar a
referèndum consultiu i només les Corts Generals ho poden
autoritzar amb expressió d’aquesta sobirania popular abans
esmentada. Sí que es permet fer consultes autoritzades, com va
incorporar l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i va ser declarat conforme pel Tribunal Constitucional, sempre
i quan es puguin fer consultes populars i no es tracti realment
d’un referèndum amb les condicions que esmentàvem abans.
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Altres referèndums que preveu la Constitució i que són els
que tenen a veure amb el que parlàvem aquí són els de reforma
de la Constitució. N’hi ha de dos tipus, el del 167.3, que són
facultatius, que si dins els quinze dies següents a l’aprovació de
la reforma constitucional una dècima part dels membres de
qualsevol de les dues cambres volen, es pot sotmetre a un
referèndum constituent, i el 168 que d’alguna manera amb
aquest referèndum blinda el títol preliminar; el capítol segon,
secció primera; el títol primer, i el títol segon.

També hi ha prevists a la Constitució referèndums per
aprovar els estatuts d’autonomia de l’article 151.2, que són
Euskadi, Catalunya, Galícia i Andalusia, la reforma d’aquests
estatuts d’autonomia o l’eventual incorporació de Navarra al
País Basc, tal com preveu la disposició transitòria quarta. Per
tant, està molt limitat i molt taxat en quines condicions es poden
reclamar referèndums en aquest moment.

Hi ha dos aspectes fonamentals, crec jo, a tractar i que si
proposam un canvi, com per ventura nosaltres estaríem
disposats a proposar, s’hauria de parlar de les matèries que han
de ser sotmeses a aquesta possibilitat de referèndum i, per altra
banda, la iniciativa a qui correspon. Aquí en el punt 2 de la
iniciativa que se’ns presenta veim com es vol modificar l’article
92 en el sentit d’introduir la iniciativa ciutadana a la
convocatòria de referèndums, diguem d’alguna manera,
ampliant les capacitats d’iniciativa legislativa popular i igualant,
d’alguna manera, la iniciativa de convocatòria de referèndums
en aquest sentit. 

És un sentit expressat no només pels ciutadans en el carrer,
no només pels partits polítics sinó que Comissions Obreres i
UGT reclamaren un referèndum sobre els ajuts i sobre les
retallades a una audiència que tengueren amb el Rei, diguem
d’alguna manera, expressant aquesta voluntat que es toquen
determinats drets fonamentals a través de les reformes, que és
l’eufemisme per dir retallades, que es fan actualment, i que a
l’hora de tocar drets fonamentals hauria d’estar clar que ho
haurien de demanar un referèndum. No hi ha possibilitat de
demanar aquest referèndum si el Govern no vol, un govern que
després haurà de ser autoritzat per les Corts Generals.

Per tant, certament, seria interessant que hi hagués més
possibilitats de solAlicitar referèndums, nosaltres ho entenem
així, amb determinades regles, amb determinades condicions.
Vostès apunten aquí almenys el 3% del cens electoral i
condicions pel seu caràcter vinculant, tot això serien qüestions
per estudiar, crec jo, però en principi estaríem d’acord amb
aquest punt. Tot i que també hem de dir que el referèndum no
és la panacea que resolgui tots els problemes de democràcia
directa, recordem dos exemples concrets i recents, Suïssa, que
és un país amb molta tradició de referèndums, va aprovar per un
54% l’expulsió d’estrangers criminals el novembre de 2010. No
és precisament una mesura popular, diríem populista. De
vegades hem d’entendre que la possibilitat d’obrir al
referèndum pot dur que es converteixi en un instrument en mans
de qui vulgui utilitzar alguns aspectes més populistes de la
societat, i que no precisament contribueixin a una millor
convivència o, com diria jo, a una aplicació dels valors reflectits
dins el text constitucional. Un altre cas, Estats Units, que també
té molta tradició, a Califòrnia es va emprar, per part de les
forces més conservadores, el referèndum per prohibir el

matrimoni homosexual, per una diferència petita, del 52% al
47%, durant el novembre de 2008.

Per tant, amb totes les prevencions possibles el referèndum
és un bon instrument, però hi ha d’haver unes regles clares.
Entenem que és això el que vostès volen dir quan diuen que es
prevegin les condicions per al seu caràcter vinculant. 

Sobre la iniciativa legislativa popular, que seria el punt 1,
nosaltres pensam que tampoc no és tan excessiu això dels
500.000, bé, el sistema actual perquè s’ha demostrat que sí, que
quan un tema és suficientment important i afecta molta gent és
capaç de reunir les firmes i arribar al Congrés dels Diputats. No
entenem que el tema estigui, necessiti tant aquesta regulació,
però en principi ens pareix bé perquè, per ventura, donaria més
capacitat a altres tipus de propostes. Recordar que, com a
iniciativa legislativa popular, ha arribat el tema de la dació en
pagament, però també ha arribat l’elaboració d’una llei estatal
perquè a Catalunya es puguin fer corridas de toros. Per tant, hi
van temes de tota manera a través de la iniciativa legislativa
popular, però bé, això és la gràcia de la democràcia directa,
certament.

Nosaltres pensam que per ventura, tot i que aquí no s’apunta,
seria més interessant que el propi Congrés dels Diputats revisàs
el Reglament per tal de veure com es regula l’entrada de les
iniciatives legislatives populars, si ha de dependre tant dels
grups parlamentaris o si ha de tenir una tramitació diferent. Jo
crec que aquest seria un aspecte certament més interessant. Però
bé, ens sembla bé tot el que sigui obrir el debat en aquest sentit.

Després, el 149, l’article 149, que és el que diu el punt 3,
que és l’autorització per les comunitats autònomes, bé, això
depèn d’una concepció, de la concepció que tenguem de l’Estat,
certament, si tenim una concepció d’estat, com diria jo, unitari,
que ha descentralitzat algunes competències, no hi encaixa que
les comunitats autònomes puguin fer consultes populars. Ara, si
tenim una concepció d’un estat plural i divers o un estat federal,
com és el nostre cas, on les comunitats autònomes, els territoris,
han de tenir més capacitat de decisió, certament s’hauria de
poder regular d’alguna manera que poguessin fer referèndums
i consultes per pròpia iniciativa i no haguessin de necessitar
l’autorització de l’Estat. Per tant, en aquest sentit també pensam
que podem donar suport a aquest punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Diputat Miguel Jerez, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Crec recordar que durant aquesta legislatura una iniciativa o
derivats d’iniciatives com aquesta han estat substanciades en
aquesta casa en distints àmbits, ja sigui a comissió ja sigui a
Plenari, i jo no sé si el PSM, MÉS ara, pensa que per moltes
vegades que ho presenti, i que no té res de dolent, tendrà més
raó o si pensa, tal vegada, que això s’aprovarà per esgotament
de l’adversari. Però en qualsevol cas, tornam a trobar-nos-hi.

Tornam a trobar-nos-hi i estic content perquè és cert que és
un debat interessant i és un debat profund i crec que s’ha
d’afrontar amb la mateixa convicció que el Grup Parlamentari
Popular ho feia poc temps fa, perquè precisament fa pocs mesos
debatíem això i fa pocs mesos més encara insistim en aquesta
qüestió.

Però jo crec que la que avui plantegen vostès aquí, de totes
les que han plantejat, possiblement sigui la més valenta, sigui la
més atrevida, i ho dic de forma molt respectuosa i he triat
aquestes paraules per no utilitzar-ne unes altres, però en
qualsevol cas, insistiré i potser coincidiríem en moltes qüestions
que ha plantejat avui aquí el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que no és que hagi navegat damunt de la proposició
sinó que ha fet una absoluta singladura oceànica per intentar no
caure en la temptació de donar-li la raó en algunes coses que,
entenem, no tenen avui massa consistència, i m’explicaré.

Començaré per la primera, que és la relacionada amb les
iniciatives legislatives populars. Miri, creim que qualque cosa
falla, és cert, quan des de l’any 1978 fins l’any 2013 es
presenten 69 iniciatives populars perquè siguin sotmeses a la
consideració del Congrés i siguin tramitades en aquest àmbit i
no ho són, alguna cosa falla. Però si alguna cosa falla, jo crec
que no és precisament la iniciativa legislativa popular en si,
l’origen, l’impuls, perquè precisament arriben al Congrés
500.000 firmes amb la voluntat que aquesta llei sigui tramitada.
I parl de 69 iniciatives, de les quals només una, l’any 1989, ha
aconseguit prosperar, relacionada amb els deutes comunitaris,
i va ser una iniciativa que va aconseguir modificar la Llei de
propietat horitzontal. Per tant, alguna cosa falla, si de 69
iniciatives que s’han presentat durant tots aquests anys, només
en prospera una. I per tant, no crec que el que falli precisament
sigui la iniciativa pròpia que arriba finalment al Congrés que ve
avalada per 500.000 firmes.

Què és el que falla? Doncs, possiblement, el que haurem de
revisar és el procés posterior a la presentació d’aquesta
iniciativa popular en el Congrés per tal de què sigui tramitada.
Hi ha hagut inadmissions d’iniciatives legislatives populars, hi
ha hagut rebuig, supòs que per qüestions formals o també de
contingut, per què no?, hi ha hagut un total de 19 iniciatives
populars que han caducat en el Congrés dels Diputats. Jo crec
que no estic parlant de xifres qualssevol. Per tant, hauríem de
revisar possiblement el mecanisme posterior a la tramitació, una
vegada presentades les 500.000 firmes, que no consider que
sigui una xifra gens desproporcionada, sinó tot el contrari, si
atenem que l’any 1978, quan Espanya tenia envoltant els 33, 34
milions d’habitants, era la mateixa xifra que es demanava per
activar aquesta iniciativa, i avui, quan Espanya té 13 o 14
milions més de persones, es demana precisament el mateix

volum de signatures per activar precisament aquest mecanisme
d’iniciativa legislativa popular.

Ho ha apuntat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
possiblement s’hagi de revisar el Reglament del Congrés, és
cert, en aquesta precisa matèria, perquè sí que és veritat que
ningú en cap moment, des dels inicis de la democràcia, no ha
revisat aquest sistema. Tots els governs han acceptat aquest
Reglament i tots els governs han tengut la potestat sempre i han
tengut la prioritat sempre o els seus grups parlamentaris, de
presentar iniciatives i projectes de llei, només faltaria, avançant-
se a les iniciatives legislatives populars, perquè tenen
precisament els governs prioritat en la tramitació de lleis
damunt les iniciatives legislatives populars. Qüestió que
possiblement també hauríem d’entrar a discutir i a revisar.

I una altra qüestió en relació amb les iniciatives legislatives
populars. Mirin, jo crec que l’accessibilitat en aquest cas, o la
manera de poder participar en una iniciativa legislativa popular,
des de l’any 2006 s’ha facilitat molt més, s’ha agilitat molt més,
perquè és precisament és a partir de l’any 2006 quan tothom té
la possibilitat de poder subscriure una iniciativa legislativa
popular de forma telemàtica, a través d’internet. Per tant, l’accés
a la iniciativa legislativa popular, i això està regulat i està admès
per la Junta Electoral, ho pot fer des de ca seva, subscriure i ser
una més d’aquestes 500.000 firmes és avui possible i és avui un
fet absolutament constatable. De fet, des de l’any 2006, i
aquesta és una dada a tenir molt present, s’activen d’aquestes
69, 20 iniciatives legislatives populars. Alguna cosa haurà
tengut a veure la participació, o la possibilitat de participar a
través de les vies telemàtiques, el fet que des de l’any 2006
precisament, 20 iniciatives legislatives populars es presentin en
el Congrés.

Per tant, nosaltres en aquest sentit entenem que les 250.000
firmes que vostès demanen, si bé és una xifra absolutament
respectable i considerable, creim que amb les 500.000 que avui
la llei estipula i a més, tenint en compte els criteris i l’augment
de població i tenint en compte també que aquesta xifra no s’ha
reduït, optaríem per mantenir-nos en la situació actualment legal
que s’estipula de 500.000 firmes, i, en conseqüència, no
acceptaríem el primer punt de la seva proposta.

I en relació al referèndum, és cert que vostès han comentat
i possiblement en part tenguin raó, que hi ha certa desafecció,
que hi és, però la voluntat de participar la gent de l’activitat
política, és cert; però jo crec que avui les persones, amb
independència que vulguin participar i prendre decisions de
forma indirecta i no a través dels seus representants, que som els
que som aquí, el que demanen són unes altres coses. La gent
avui demana, a nosaltres mateixos, que els traguem de la
resignació, els traguem de la depressió, els traguem de les llistes
de l’atur, que sapiguem reconduir la situació econòmica i, en
definitiva, acabem reduint aquesta situació econòmica tan
complicada i que tant els costa en aquest moment superar.
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Per tant, crec que en això ens hem de centrar i per això ens
han triat i per això, precisament, som aquí. I aquestes aventures
de referèndums, que recentment han estat experimentades a
altres indrets d’Espanya, és cert que no han tengut la
transcendència que a molts els hagués agradat i vull posar
l’exemple que sempre pos quan parlam d’aquestes qüestions: a
Catalunya, entre l’any 2009 i 2010, es va promoure un
referèndum en relació amb la independència, un referèndum des
de l’any 2009 a l’any 2010, fixi’s vostè el temps que varen estar
pensant-se el tema de la independència. Per tant, els he de dir
que aquella consulta popular només va rebre l’acollida d’un
18% de la població. Jo consider que un 18% de la població, en
aquest cas, i parl de la població catalana, no és una xifra
suficient, no és un indicador suficient per poder vincular una
decisió política que afecti precisament decisions tan
transcendentals com pugui ser precisament el fet de la
segregació d’un territori d’Espanya. Això per una banda.

I en segon lloc, parlen vostès d’un 3%, és a dir, que es
puguin activar i promoure referèndums únicament i
exclusivament comptant amb un 3% del cens electoral. Jo crec
que aquí necessitam, i més si han de ser vinculants, majories
reforçades. I un 3% del cos electoral no és ni molt menys una
majoria reforçada, és una gran minoria de persones que tendrien
la capacitat de vincular decisions damunt dels governs, i entenc
que això és una fractura de les garanties democràtiques més
absolutes. Per tant, des d’aquest sentiment no donaríem
aprovació a aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, President. En primer lloc dir que compartim
una part de les reflexions que s’han fet aquí, que ha fet el
portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol. La nostra intenció
no és en cap cas fer un debat de la utilitat de la Constitució
Espanyola durant tots aquests anys, durant la transició
democràtica, sinó adaptar la Constitució a la nova realitat.

Dir al Partit Popular que no, no repetim les nostres
iniciatives per esgotament, les repetim perquè sabem que els
posicionaments dels grups poden canviar i de fet, així ha estat.
El nostre grup va presentar dues vegades iniciatives en relació
amb la transparència, amb la publicació de les declaracions de
béns i van ser rebutjades i posteriorment el Grup del Partit
Popular i el Govern ha canviat d’opinió i ha dit que és el primer
que publica les declaracions i que és el més transparent de tots
els transparents. Per tant, les posicions dels grups canvien,
nosaltres constatam que canvien, es pot reflexionar, es poden
incorporar nous arguments i per tant, és possible un canvi de
criteri, justificat, lògicament.

Nosaltres sabem que avui, i crec que el ciutadà ho ha pogut
viure de primera mà, la Constitució no és una norma intocable,
és una norma fins i tot fàcil de canviar quan els interessos
conflueixen, quan es vol resoldre aspectes relacionats amb el
dèficit econòmic, però nosaltres creim que també s’hauria de
poder canviar i adaptar a la nova realitat quan els dèficits són
democràtics. I des del nostre grup creim que en aquest moment
la Constitució no facilita, no dic que possibiliti, dic que
promogui perquè una cosa és possibilitar i l’altra és promoure
la participació democràtica. I nosaltres som en aquest segon
nivell, que no només es tracta de possibilitar, sinó també de
promocionar una nova cultura democràtica on els referèndums,
els consensos i les consultes no siguin una excepció.

Efectivament, deia el Partit Popular, que alguna cosa falla
quan de totes les iniciatives legislatives populars, doncs una
pràcticament ha tengut continuïtat en la tramitació. I jo li diré,
i segur que no és un aspecte el que falla, se n’han esmentat
alguns i hi estaríem d’acord, però jo simplement li repetiré allò
que una institució, l’Oficina del Defensor del Poble, o una
institució Transparència Internacional, que el Grup Popular
hauria de tenir bastant en consideració, ja que és la que utilitza
de forma constant per dir que aquest Govern és transparent,
aquestes dues institucions, entre la llista d’elements que creuen
que seria important introduir per millorar aquesta participació
ciutadana, a través de les iniciatives legislatives populars, hi ha
la reducció, reduir el nombre de signatures necessàries. No és
un invent per tant, del nostre grup, no és una qüestió que el
nostre grup hi estigui capficat que pot resoldre de forma
definitiva aquesta millora en la consideració, amb el tractament
i amb l’eficàcia de les iniciatives, sinó que és un element que
aporten diverses institucions.

És cert també que els referèndums no ho resolen tot i que hi
ha hagut referèndums que han tingut poca participació. Jo torn
insistir en què l’objectiu d’aquesta i altres iniciatives que hem
presentat, no es tracta de convertir de cop i volta un instrument
en la solució de la nostra democràcia, sinó que siguin
instruments per afavorir una nova cultura democràtica on la
participació directa no només sigui possible, sinó que sigui
valorada i sigui promoguda. 

En aquest sentit anava la nostra iniciativa, que lògicament
podria contenir moltíssims més punts de detall i que
possiblement continuem fent, però que l’esperit de la proposició
és aquest que deia abans, el de millorar els instruments que
tenim a l’abast per afavorir aquesta nova cultura democràtica de
la participació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
254/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.
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En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 254/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 257/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació de la Llei
de l'indult.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 257/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
derogació de la Llei de l’indult. Per tal de defensar-la té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. L’indult és considerat un acte
mitjançant el qual es causa l’extinció de la responsabilitat penal,
suposa el perdó de la pena, però en cap cas l’exonera de
l’atribució del delicte, així, la persona continua sent culpable,
però no ha de complir la pena.

A l’Estat espanyol l’indult està regulat per la Llei del 1988,
que modificava formalment una norma anterior del 1870, i en
els darrers anys successius governs han atorgat centenars
d’indults de forma anual. Aquesta atribució no està sotmesa a
l’aprovació pràcticament de cap més institució, com és el
Ministeri de Justícia, que no està obligat a justificar-ne de forma
detallada les causes que motiven aquella decisió, i que tampoc
no està controlada pel poder judicial. Tanmateix aquesta
regulació ja ha estat criticada per la seva indefinició, que permet
una aplicació arbitrària d’aquesta prerrogativa del Govern
espanyol.

L’indult representa, des del nostre punt de vista, una invasió
de l’autonomia dels tribunals per part del Govern, el que no vol
dir que no s’hagi de contemplar aquesta figura, però de forma
regulada, de forma transparent i amb garanties per als ciutadans.
L’exercici del dret de gràcia pot perseguir finalitats tan
benefactores com atenuar defectes legislatius, adequar
sentències que pertoquen una situació que ha quedat obsoleta,
corregir errors judicials, facilitar la reinserció social, etcètera. 

L’indult com a institució, per tant, no té res de vergonyós,
vergonyós en tot cas pot ser i és, creim nosaltres, l’ús massa
sovint que s’ha fet de tal mesura de gràcia i tant per al seu
desmesurat nombre, com per la forma en què s’ha concedit, com
per a les persones a qui ha beneficiat, amb el que açò genera de
descrèdit per a la institució. Perquè des del nostre punt de vista
sí que és escandalosa la desmesurada quantitat d’indults
atorgats, ni més ni menys que 17.620 des del restabliment de la
democràcia. Igual o més greu és la seva absoluta falta de
motivació, podent atorgar el Govern silenciosos indults sense
possibilitat de cap fiscalització.

I finalment, però el més greu de tot és, ha estat constatar que
aquí s’han atorgat alguns d’aquests indults. Només des de l’any
2000 han estat 226 els polítics beneficiats i no cal referir-se,
crec, avui, ja ni a banquers, ni a empresaris, ni a alts càrrecs de
l’administració. Com han fet palès els mateixos portaveus
d’associacions judicials, els majors nivells d’indults es donen
entre funcionaris públics, i es dóna la impressió, des d’aquests
fets, que el poder es va perdonant a si mateix. Entre tots ells,
com exemple suprem d’aquesta arbitrarietat, podríem posar el
concedit a un conductor, que, per cert, en aquesta comissió ja se

n’havia parlat d’aquest fet, un conductor kamikaze condemnat
a 13 anys de presó, condemna rebaixada via indult a 2 anys de
multa, a proposta del mateix ministre de Justícia Ruíz
Gallardón.

En un estat democràtic se suposa que l’indult és una mesura
de gràcia excepcional i puntual, però açò no és el que sembla
succeir a l’Estat espanyol, on el nombre d’indults dels darrers
anys supera fins i tot el nombre de dies que té l’any. I açò, que
pot semblar exagerat, es demostra, a més, amb les dades de
quins són els perfils dels beneficiats, que són i estan relacionats
amb qüestions tan diverses com el tràfic de drogues, robatoris
amb violència, homicidis, abusos sexuals, tortures, el nombre és
absolutament inconcebible ajustar-lo al nostre sistema
democràtic i de drets.

Durant l’any 2012, Mariano Rajoy atorgava 468 indults, un
nombre similar als d’anys anteriors i d’altres executius. José
Luís Rodríguez Zapatero, per exemple, en perdonava fins el
2011 també una quantitat semblant, i el 2007 va arribar fins i tot
a la gràcia de 521 condemnats. Per tant, no és una excepció,
s’ha convertit en una norma. Som un dels països occidentals on
el Govern més abusa d’aquesta prerrogativa arbitrària i, com
deia, des de 1977 ja se’n comptabilitzen 17.620.

Si ho comparam amb altres estats, ens trobam amb
comparatives que crec que poden ajustar de què parlam. Si
durant el període de l’executiu de Zapatero se’n varen concedir
3.226, durant el període de l’executiu d’Aznar se’n van concedir
5.916 indults, si ho comparam amb un altre estat, com és Estats
Units, George Busch en concedia durant els seus vuit anys 200
indults. És cert que no és comparable, però és cert que la realitat
ens demostra que hi ha una desproporció entre allò que preveia
aquesta institució i l’ús que se’n fa d’ella.

En definitiva, em sembla raonable acabar amb la lleugeresa
amb la qual el Govern aprova determinats indults i excloure del
perdó aquells que hagin comès delictes com la tortura, el
terrorisme, o l’evasió fiscal, per esmentar-ne només alguns.

En definitiva, a la nostra proposició per tant, proposam
reduir, eliminar, evitar l’excés de l’ús d’aquesta institució.
Creim que avui la ciutadania exigeix més que mai, amb més
fermesa que mai, que s’apliqui una igualtat de totes les persones
davant la llei, i també en conseqüència que desapareguin les
figures jurídiques que permeten favoritismes, i d’una manera
molt especial en una matèria tan delicada com ho és aquesta, la
penal.
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Potser, i ho deixam de manifest a l’exposició de motius,
potser la fórmula més adient fos la de derogar de forma íntegra
la Llei 18 de 18 de juny 1870, per la qual s’estableixen les
regles per a l’exercici de la gràcia d’indult, així com l’article
130.4 del Codi Penal; però no obstant això, a fi d’assolir el
màxim consens, i atenent que és una figura generalitzada en els
ordenaments jurídics occidentals o possibles situacions
especials de caràcter social o fins i tot polític que he esmentat a
l’exposició, es proposa no la derogació sinó la revisió a fons
d’aquesta figura. I en quins termes? En els termes de
desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir la competència a
una comissió específica del Congrés de Diputats i per un
quòrum superior almenys a la majoria absoluta; limitar també
en tot cas els supòsits en què pot ser concedit l’indult, que no
permeti l’aplicació als delictes de corrupció i en general a tots
els prevists a l’article 14 contra la hisenda pública, i també
contra l’administració pública prevists al Codi Penal; i
finalment incloure l’exigència d’una extensa motivació, una
justificada i ampla motivació de cada indult, amb informació
pública per a una formulació d’alAlegacions abans de la seva
resolució definitiva.

Creim que aquests elements podrien contribuir a recuperar
el sentit d’aquesta institució i lògicament a fer-la creïble en
aquests moments per a la ciutadania, i útil per allò pel qual
realment avui és vigent i avui és possible fer-ne ús, i en aquest
cas amb una prerrogativa total per part del Govern de l’Estat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als senyors diputats i al
portaveu de MÉS per la seva extensa explicació d’aquesta
iniciativa, que jo crec que des d’un punt de vista no només
jurídic sinó també social és altament interessant, sobretot perquè
suposa o perquè demana la revisió d’una legislació que és del
segle XIX, perquè efectivament, a pesar que la Llei d’indult de
1870 ha patit algunes modificacions, és cert que la majoria de
principis que conté aquesta llei d’indult del segle XIX segueix
plenament vigent.

El meu grup donarà suport íntegrament a la proposta i als
punts que planteja el Grup MÉS, si bé segurament si tractàssim
o fóssim a una comissió del Congrés dels Diputats o fins i tot a
una ponència, que crec que seria interessant, que plantegés la
reforma d’aquesta llei d’indult, donaria per a moltes matisacions
però, bé, som a la comissió que som i tenim el temps que tenim.
En línies generals mostram el nostre acord que el que no pot ser
és que una mesura que és una mesura de gràcia no es pot
convertir en una mesura arbitrària per part de qualsevol govern,
del govern de torn en un moment determinat.

És cert que la ciutadania ha compartit segurament en molts
de casos, quan el Govern ha aplicat aquesta mesura en casos on
el compliment de la pena ja no tendria o no compliria la finalitat
constitucional de reinserció social o de rehabilitació, que és una

part de la finalitat de qualsevol pena, casos flagrants com quan,
per exemple, es condemna un toxicòman a una pena de presó i
després de molts d’anys li arriba l’execució d’aquesta condemna
i en aquells moments ja està absolutament rehabilitat. Té sentit
l’aplicació de la pena en aquests casos, on s’ha aplicat,
efectivament, també moltes vegades per part dels diferents
governs aquesta mesura de gràcia? Des del nostre punt de vista
està plenament justificat, i pos un cas clar en què tothom
segurament hi estaríem d’acord.

Què ha passat?, que com ha dit molt bé el portaveu
parlamentari del Grup MÉS aquesta figura s’ha acabat aplicant
a casos que han provocat més alarma social que no consens
social, i sobretot una sensació entre la ciutadania en els darrers
anys i amb tots els governs que han passat de tots els colors
polítics que hi ha determinats delictes o determinades persones
als quals s’aplica aquesta mesura de gràcia, aquest indult,
relacionats amb delictes diríem de coll blanc; parlam de
banquers, de determinats funcionaris, sobretot relacionats amb
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb delictes tan
greus com puguin ser, per exemple, les tortures, els
maltractaments a detinguts, etc., etc.

Per tant nosaltres mostram el nostre acord amb el fet que
això s’ha de revisar profundament, aquesta llei del segle XIX,
vull recordar, però també el meu grup vol deixar clar que estam
absolutament a favor que ha d’existir aquesta mesura de gràcia,
perquè si no existís es donarien casos flagrants com el que hem
posat abans d’exemple d’un extoxicòman, que potser 15 anys
després o 10 anys després li arriba l’execució d’una pena quan
està absolutament rehabilitat, i per tant ja no compliria
l’execució d’aquesta pena la finalitat constitucional, que és la
reinserció social.

També tenim clar, però, que aquest indult ha de complir una
sèrie de principis, com recull precisament la mateixa llei de
1870, principis de justícia, d’equitat i d’utilitat pública, però
també estam d’acord amb el fet que es podria estudiar la
possibilitat que aquesta mesura de gràcia no estigués en mans
exclusivament o no fos una potestat del Govern, sinó que, com
diu la proposició no de llei del Grup MÉS fos en aquest cas una
comissió -diu la PNL- una comissió parlamentària amb una
majoria qualificada, cosa que també ens semblaria correcte
perquè no hi hagués la temptació per part dels grups polítics que
majoritàriament donen suport a un govern concret que es
poguessin donar indults de forma arbitrària.

Em sembla un debat interessant. També he de reconèixer
que em provoca determinats dubtes, perquè segurament es
plantegen modificacions de lleis o de figures quan se n’ha pogut
fer un abús o no s’han utilitzat bé aquestes figures, i això és
normal, que es plantegi la reforma quan aquesta figura necessita
una revisió, però en termes generals també vull dir que el nostre
grup creu necessari que ha de continuar existint però que s’ha
d’aplicar bé. 
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També és cert que no només la ciutadania en els darrers
temps ha protestat respecte de determinats indults que s’han
concedit, sinó que el mateix poder judicial o associacions de
juristes han aixecat també la seva veu en contra de la concessió
de forma, han entès ells, arbitrària d’indults per part d’un
determinat govern, perquè amb el que no es pot convertir mai
un indult és en una instància més judicial, en això estam
absolutament d’acord amb el Poder Judicial, que té les funcions
que té un indult. 

Per tant, i per acabar i no estendre’m més, donarem suport
a la proposició no de llei del Grup MÉS perquè s’estudiï aquesta
revisió a fons de la legislació, de la Llei de l’indult del segle
XIX, que es limitin els supòsits en aquest cas en els delictes de
corrupció que, per cert, aprofit per dir que el nostre grup també
té presentada una proposició no de llei en aquests termes
referint-se als delictes de corrupció, i sobretot que hi hagi una
motivació suficient, com passa amb les resolucions judicials,
que han de ser plenament motivades quan un jutge dicta per
exemple una sentència o qualsevol altra resolució judicial; en
aquest cas el Govern o una comissió parlamentària, si fos qui té
les competències ha de motivar plenament per què es pren
aquesta mesura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament parlam avui
d’aquesta proposició no de llei que presenta el Grup MÉS,
relativa a l’indult, i hem de dir que en el dret comparat als Estats
Units, Anglaterra, França, Itàlia, aquesta potestat està atribuïda
al cap de l’Estat, igual que en el nostre ordenament jurídic
aquesta potestat està atribuïda formalment al rei, i igual que
succeeix al nostre ordenament existeix un cert control judicial.
Per tant formalment correspon al rei però realment qui té
aquesta prerrogativa és el Govern de l’Estat, el Consell de
Ministres, com tots saben.

Per tant podem comprovar que en els països del nostre
entorn aquesta potestat no correspon al poder legislatiu, això en
relació amb el primer punt que vostès assenyalen a la seva
proposició no de llei, i per tant, com intenta dur endavant el
grup proposant, sinó el poder executiu i més concretament el
cap de l’Estat.

Quant al punt 2 de la proposició no de llei consideram que
és un punt massa feble, ja que vostès proposen limitar en tot cas
el supòsit en què pot ser concedit l’indult, que no permeti
l’aplicació als delictes de corrupció i en general a tots els
prevists al títol XVI, contra la hisenda pública, i el XIX, contra
l’administració pública. Però què passa amb els delictes contra
la vida o la integritat de les persones?, o els delictes de lesions,
tortures, maltractament, violència de gènere? Què passa amb un
assassí en sèrie?, estaríem d’acord que se’l pugui indultar en
aquest sentit? Per tant han de quedar fora d’aquesta llista que
vostès ens plantegen avui tots aquests delictes? Vostès parlen

d’uns delictes concrets que fan referència a l’administració
pública, però no parlen d’altres delictes que són tan..., anava a
dir tan o més; no, més importants, si vostè m’apura, perquè
afectarien directament la vida, la integritat de les persones.

Quant a la motivació de la qual vostès parlen, miri, la
legislació actual ja preveu una motivació en aquest aspecte. Per
tant s’ha de motivar i s’ha de fonamentar en dret, per què i
quines raons hi ha d’haver per tal que es pugui dur endavant un
indult, i pel que fa a la informació pública nosaltres pensam que
aquesta possibilitat seria molt difícil de dur a la pràctica;
proposi’ns vostè de quina manera es pot fer i com ho
plantejaria.

Com vostès saben l’indult és una causa d’extinció de la
responsabilitat penal, que suposa el perdó de la pena, no
significa..., per tant és una situació diferent de l’amnistia, que
suposa..., perdó, l’amnistia suposa perdó de la pena; en aquest
cas no ens trobaríem en la mateixa situació que l’indult, no es
tracta de perdó de la pena sinó que es tractaria d’una causa
d’extinció de la responsabilitat. És una mesura de gràcia de
caràcter excepcional consistent en la revisió total o parcial de
les penes dels condemnats per sentència ferma que atorga el rei,
com ja hem dit anteriorment, a proposta del Ministeri de Justícia
prèvia deliberació del Consell de Ministres. Poden ser indultats,
com saben, els condemnats de tota classe de delictes. 

Aquest són els requisits que en aquests moments preveu la
legislació actual. No té cap sentit que vostès ens proposin que
únicament quedin exclosos aquells que atempten contra
l’administració pública. Vostès si volen fer una proposta per
regular la Llei d’indult i excloure tota una sèrie de delictes
creim que haurien d’anar més enllà i aprofundir més en la
filosofia de cadascun d’aquests delictes.

L’indult suposa l’extinció, com hem dit, de la responsabilitat
penal, i no cancelAla ens antecedents penals. Saben vostès que
no poden ser indultades aquelles persones que són processades
criminalment però no condemnades per sentència ferma, per
tant és necessària una sentència ferma perquè aquella persona
pugui ser indultada; qui no es troba a disposició del tribunal
sentenciador per al compliment de la condemna; i tampoc no
poden ser indultats els delinqüents reincidents en aquella
mateixa causa criminal.

Saben també vostès que l’indult pot ser total o parcial, i
saben també vostès que hi ha una sèrie de condicions perquè es
pugui fer l’indult; l’indult no es dóna sempre sinó que hi ha una
sèrie de condicions. La primera, que no causi perjudici a
terceres persones o lesioni els seus drets, per tant això és
extensiu a totes i cadascuna de les figures delictives
reconegudes que apareixen al Codi Penal; i que hagi estat
escoltada també la part ofesa quan el delicte pel qual hagi estat
condemnat el reu, la persona condemnada, fos dels que
únicament es persegueixen a instància de part. 
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També crec que clama l’atenció escolar arguments que hem
escoltat aquí donant suport a la proposta del Grup MÉS en la
qual es demana llevar aquesta prerrogativa de gràcia i, en fi, tota
una sèrie de peticions que es fan, i que ho faci un grup
parlamentari que tant s’ha vist beneficiat d’aquesta mesura, i
que ho faci un grup parlamentari que des del nostre punt de
vista tant ha abusat d’aquesta mesura, i que fins i tot ha afectat
membres de la seva pròpia formació política. Per tant crec que
s’ha de fer un discurs raonable quan parlam d’aquestes
qüestions, no s’han de fer discursos partidistes, s’han de fer
discursos d’estat, i s’ha d’analitzar la llei que nosaltres tenim en
aquests moments dins un context, dins un context jurídic, dins
un context internacional, però no fer parts i quarts i intentar dur
sempre les propostes al terreny del debat polític que interessa a
un partit polític concret i determinat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Agraïm en primer lloc el suport del Partit
Socialista Obrer Espanyol. Efectivament no proposam -jo crec
que la iniciativa queda prou clara- no proposam derogar la
institució de la figura de l’indult, però sí que proposam que
aquesta, per poder jugar el paper que li és assignat i per evitar
situacions que ara esmentaré, doncs és important que es reguli
i que efectivament es reguli de forma correcta per evitar
situacions de sentències que esdevenen desmesurades, i aquí
s’ha fet referència a alguns casos; que es reguli amb garanties,
que es reguli amb transparència, ben motivat, i que en certa
manera també resolgui aquesta situació estranya de xoc de
poders.

El Partit Popular fa referència a un estat, Estats Units, per
acollir-se i extrapolar-ho a l’Estat espanyol, quan a Estat Units
ja també he fet referència a l’ús restrictiu d’aquesta figura, que
no s’aplica en absolut a l’Estat espanyol; de 200 indults a què
feia referència durant un període de l’executiu nord-americà
referit als executius espanyols, els nombres són absolutament
desproporcionats. Per tant posa en evidència que alguna cosa
falla.

I sí, efectivament la nostra proposta fa referència als delictes
de corrupció, no perquè hagi de ser un aspecte exclusiu, sinó
perquè crèiem que era necessari fer-hi referència de forma
explícita i de forma especial. Per què? Doncs vostès em volen
dir que no és necessari regular l’indult quan es dóna l’indult a
quatre mossos d’esquadra condemnats per tortures, no és
necessari regular aquesta figura. No és necessari quan es dóna
l’indult a dos militars condemnats per l’accident del Yak-42, no
és necessari. O referit al conductor kamikaze, no és necessari.
Aquests casos estan plenament justificats. El ciutadà entén
perfectament que l’indult s’hagi donat en aquests casos. O casos
com l’indult del batle del Partit Popular i tres regidors d’aquest
mateix partit a la localitat d’Abdalajís, Màlaga, per donar
llicències ilAlegals a canvi de contraprestacions. Això està
plenament justificat. O com el d’un altre representant del Partit
Popular, Constancio Alvarado, exsecretari de la subdelegació

del Govern de Cáceres, o molts altres, per donar permisos falsos
a immigrants. Això està justificat, entra dins els supòsits.

D’exemples indignants, en trobaríem molts, segur, d’aquest
executiu i de l’anterior, i de l’anterior, però allò que és
desitjable és que davant aquestes actuacions absolutament
inacceptables es fes un gir real cap a la democratització de la
figura de l’indult per tal que fos efectivament democràtic i
transparent. Si no l’únic que transmetem als ciutadans és que
aquesta figura es manté per allò que pugui passar, per als indults
de polítics corruptes que puguin esdevenir i que puguin
convenir. Açò és allò que el ciutadà de carrer entén.

No voler regular l’indult de forma detallada, precisa, amb
transparència i amb garanties és, des del nostre punt de vista,
una absoluta irresponsabilitat i l’ús que se n’ha fet fins ara, els
nombres, els tipus d’indults que s’han donat, posen de manifest
de forma clamorosa que l’ús que s’ha fet ha estat açò, un mal ús,
un mal ús d’aquesta figura que reiter, no proposam derogar, sinó
regular per tal que compleixi de forma eficient i de forma clara
la seva funció, la funció prevista que respectam i que nosaltres
ja hem dit que en alguns casos efectivament és necessària i pot
tenir un bon ús i pot donar un bon resultat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
257/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 257/13.

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