
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 50
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar

Sessió celebrada dia 24 d'abril del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 973/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, contra la privatització del Registre Civil. 810

2) RGE núm. 1298/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Carta europea i Administració perifèrica de l'Estat. 814

3) RGE núm. 1437/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei de l'indult. 818



810 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 24 d'abril del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, Fina Santiago substitueix Nel Martí.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 973, 1298 i 1437/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 973/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, contra la privatització del
Registre Civil.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
973/13 del Grup Parlamentari Socialista, contra la privatització
del Registre Civil. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Pilar
Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Actualment s’està tramitant un projecte de llei de reforma del
Registre Civil a les Corts Generals, allà on bàsicament el que es
pretén és allò que nosaltres anomenam la privatització del
Registre Civil. El Registre Civil actualment és un registre que
depèn del Ministeri de Justícia, que està dirigit per un jutge, que
depèn del seu jutjat, en el qual s’hi expedeixen determinats
certificats, com puguin ser els de naixement, defunció,
matrimoni, però no només això, sinó també s’hi desenvolupen
determinats expedients, com puguin ser l’adquisició o pèrdua de
nacionalitat, canvis de nacionalitat, etc.

El Partit Popular i el ministre Sr. Gallardón han iniciat una
reforma que, a més, va en contra de tot el món judicial, excepte
dels directament beneficiats, en aquest cas els registradors de la
propietat. El que ha decidit el Govern és que allò que fins ara ha
estat gratuït, passi a tenir unes taxes o aranzels, en favor dels
registradors de la propietat. I per què? Aquí hi ha el bessó de la
qüestió, perquè ningú no ho entén. L’excusa que s’ha de
racionalitzar l’administració pública, fent desaparèixer 800
oficines del Registre Civil, ens sembla del tot injustificable, per
què? Perquè el Registre Civil forma part, com dèiem abans, és
un servei que es dóna als ciutadans de forma gratuïta i al final
el que s’està fent és com una segona taxa judicial. Si fins ara
han estat molt contestades les taxes judicials que també ha
imposat el ministre Sr. Gallardón o el Govern del Sr. Rajoy, el
que s’està fent ara és una segona privatització de l’administració
de justícia. Se’ns dirà que no és una privatització perquè els
registradors de la propietat, en definitiva, són funcionaris
públics de l’Estat, que accedeixen al seu càrrec mitjançant
oposició i la seva funció és portar endavant el Registre de la
Propietat de béns immobles i mercantils que hi ha arreu de tot
Espanya. Tot això és cert, però també és cert que tenen aquests

funcionaris un estatus especial, un estatus especial, donat que
cobren aranzels. I aquests aranzels i honoraris que cobren els
registradors de la propietat és allò que els fa diferents de la resta
de funcionaris públics. 

Per què idò el Govern del Sr. Rajoy s’entesta a privatitzar
aquests Registres Civils? A ningú li escapa que el lobby de
registradors de la propietat fa molts anys que intenta fer-se amb
la feina que fins ara s’ha estat portant de forma gratuïta en el
Registre Civil. Nosaltres hi estam absolutament en contra i per
això hem presentat aquesta proposició no de llei, demanant al
Govern que retiri l’avantprojecte de llei de reforma del Registre
Civil que actualment s’està tramitant a les Corts Generals; i
sobretot perquè suposarà també que per a allò que fins ara per
als ciutadans ha estat gratuït, s’hagin de pagar uns aranzels, en
aquest cas als registradors de la propietat.

Però l’escàndol no acaba aquí. Resulta que ja fa uns anys, a
la passada legislatura el Govern espanyol, el Ministeri de
Justícia, sent ministre el Sr. Caamaño, va culminar un procés de
digitalització i informatització de tots els registres civils que ha
costat més de 130 milions d’euros. I resulta que quan ja tenim
els registres civils informatitzats, digitalitzats, etc., els entregam
gratuïtament als registradors de la propietat. Això ens sembla
del tot inadmissible. Com també ens sembla inadmissible que
per exemple a la resta d’Europa, en els països del nostre entorn
els registradors són assalariats de l’Estat. En aquest cas no. Com
també ens sembla inadmissible que un servei que ara és públic
passi a tenir un règim de monopoli per part dels registradors de
la propietat.

Com dic, aquest ha estat un lobby molt poderós, que
enguany si ningú no ho atura, culminarà les seves ànsies de
poder, que poden ser molt legítimes des d’un punt de vista
privat, però que l’administració, que el Govern no hauria de
permetre. Hem de tenir en compte que els guanys o que el
benefici industrial que els registradors tendran de més amb
aquest canvi de legislació, suposarà més de 180 milions d’euros
a l’any. És comprensible idò que el lobby de registradors
continuï pressionant perquè se produeixi aquest canvi de
legislació i perquè se privatitzi el Registre Civil.

Per últim dir que igualment incomprensible és que hi està en
contra tothom, usuaris, els mateixos jutges als quals podríem dir
en teoria que se’ls llevarà feina, però resulta que també els
primers afectats hi estan absolutament d’acord. Els notaris, a
pesar que una part de la feina, com pugui ser la celebració de
matrimonis, s’adjudica també als notaris, hi estan en contra. Els
únics que hi estan a favor són el ministre de Justícia Sr.
Gallardón, el president del Govern, Sr. Mariano Rajoy i els
directament afectats que són els registradors de la propietat.
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És cert també, i s’ha dit, que aquests interessos econòmics
no són aliens al propi president de Govern que és registrador de
la propietat, però no només ell, sinó també dos germans seus i
familiars del ministre de Justícia. Ja sé que se’ns pot dir que
això és ser molt mal pensats que es faci una reforma legislativa
per beneficiar els interessos econòmics de qui decideix aquesta
reforma, però convindran amb mi que quan només es veuen
pegues a aquesta privatització que va en contra dels interessos
dels ciutadans, amb la qual també hi estan en contra els
mateixos operadors jurídics, no sigui una simple sospita, però
en tot cas, i el que ens sembla pitjor, com deia, és que es
privatitzi un servei que fins ara ha estat gratuït. I sobretot perquè
aquesta és la segona passa de la privatització de l’administració
de la justícia, després que hagin entrat en vigor les taxes
judicials, que a pesar de la petita reforma o marxa endarrere que
va fer el ministre Gallardón fa pocs mesos, la seva posada en
marxa ha demostrat que molts de ciutadans han deixat de posar
plets per manca de recursos econòmics.

Per tot això, senyores i senyors diputats, demanam al
Ministeri de Justícia que retiri aquest avantprojecte de reforma
del Registre Civil. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara per defensar l’esmena
RGE núm. 4311/13 del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com a conseqüència dels profunds canvis experimentats per la
societat espanyola des de l’any 57, ja l’any 2011 el legislador va
advertir sobre la veritable necessitat d’una completa revisió del
sistema registral espanyol i es va aprovar la Llei 20/2011, de
Registre Civil, que comportava una reforma intensa dirigida a
modernitzar de forma radical aquest sistema registral. 

Una norma que no obstant això i no obstant la seva vocació
i el seu esperit, encara no ha entrat en vigor, però sí és cert que
es posen de manifest insuficiències i mancances que aconsellen
la seva parcial revisió en la línia dels grans principis de la
reforma integral dels registres que ara es pretén portar a terme.
Per arribar a aquesta conclusió de les insuficiències i les
mancances que la llei actual té, la 20/2011, ja dic que encara no
ha entrat en vigor i supòs que hi coincidirem tots, volia fer una
sèrie de reflexions, unes reflexions que vénen formulades en
forma de preguntes. 

Les preguntes són les següents: ens podem permetre seguir
gestionant tot això amb esquemes que es van idear fa més d’un
segle? És racional i és sostenible que els serveis propis del
Registre Civil estiguin disseminats desigualment per més de
8.000 oficines? Es pot seguir obligant a milers de ciutadans a
solAlicitar una vegada i una altra vegada certificacions de dades,
per presentar-los a una altra oficina pública distinta? És
defensable que continuem sent dependents del suport de paper
i no puguem usar àgilment les dades en benefici dels ciutadans
i de l'administració? I ens podem permetre el luxe que cada
centre administratiu actuï pel seu compte, sense coordinació
entre ells mateixos? En definitiva, la resposta a totes aquestes

preguntes relacionades amb l’organització i el funcionament del
Registre Civil és no.

I dit això, m’agradaria proporcionar dades concretes perquè
tenguem tots consciència del que veritablement està passant.
Segons la memòria anual del Consell General del Poder
Judicial, el Registre Civil és l’òrgan que més queixes acumula
i que en va rebre l’any 2011. A nivell de l’Estat es varen
originar 6.558 reclamacions pel seu anormal funcionament o pel
seu mal funcionament. I això va suposar un total del 46% de les
queixes de tot el sistema de jutjats i de tot el sistema de
tribunals. Durant els anys 2010 i 2011 es varen pagar més de
170 milions d’euros per presumptes serveis de dependència a
41.205 persones mortes. El Defensor del Poble critica que el
Registre Civil d’Inca ha donat una cita per a l’any 2017. La
majoria de pares que varen acudir al registre es varen quedar
sense poder registrar els seus fills si no havien anat la nit abans
a fer cua. I cada any, 2.900.000 ciutadans han de solAlicitar una
certificació al Registre Civil per presentar-la a una altra
administració distinta.

En conseqüència, entenem que és hora d’afrontar el repte i
oferir solucions. El model actual ha completat tota la seva
virtualitat, tota la seva funció, o millor dit, esgotat tota la seva
capacitat i ens ha portat fins aquí, fins avui i no ens pot portar
més enllà. Crec fermament que una administració pública
responsable, necessita d’organitzacions i mecanismes àgils.
Crec que ha arribat el moment d’abordar una reforma integral
dels registres i en particular del Registre Civil, que faci possible
tot això, adaptant la seva organització a les veritables necessitats
actuals, portant a terme totes aquestes qüestions amb mitjans
tècnics moderns i estalviant costs, posant l’administració al
servei de la ciutadania.

I per aquesta precisa raó, entenem que l’atribució de les
competències del Registre Civil al cos de registradors, que no
oblidem i així s’ha dit aquí, són funcionaris, pot ser clau i
determinant per garantir l’èxit d’aquesta reforma que no pot
esperar més, una reforma urgent, necessària i absolutament
transcendental. L’eficàcia dels registradors de la propietat està
demostrada en el sector immobiliari, en el mercantil i la seva
àmplia experiència, entenem, que no es pot desaprofitar. Portam
anys modernitzant les seves pròpies estructures organitzatives,
porten anys modernitzant les seves estructures, implementant
tecnologies i prestant un servei eficient.

I dit això, m’agradaria entrar en allò que vostès consideren
que és una privatització del Registre Civil, mitjançant
l’atribució de competències als registradors de la propietat, cosa
amb la qual nosaltres hi estam en desacord. No acceptam que
qualifiquin l’aprovació de la reforma integral dels registres com
una privatització del Registre Civil, entre altres coses perquè la
majoria de les gestions que avui es desenvolupen i es porten a
terme per part d’aquests registres, està contemplat que
efectivament, siguin gratuïts. I no és que ho digui jo, ho ha dit
precisament el dia 6 de desembre de l’any 2012 el Sr. Joaquín
Rodríguez Hernández. El Sr. Joaquín Rodríguez Hernández és
el director general dels registres i del notariat i va dir
precisament en certificats i inscripcions de naixement i de
defunció, que són i acumulen dos terços del total dels tràmits
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que es desenvolupen en el Registre Civil seran de caràcter
gratuït. Per tant, del 1.300.000 tràmits que es realitzen en el
Registre Civil, 450.000 corresponen a naixements i
pràcticament la mateixa xifra corresponen a defuncions. Per
tant, 900.000 tràmits que es desenvolupen en el Registre Civil
aproximadament, tenen la virtualitat, la vocació i la intenció de
ser precisament gratuïts.

I volia entrar en una qüestió que jo crec que és important, si
efectivament s’acaba aprovant aquesta llei, si la Llei de reforma
integral dels registres acaba sent aprovada per les Corts
Generals i que afecta l’illa de Formentera. Crec que és
important fer una referència sobre aquesta qüestió, per tal
d’instar el ministeri. Crec que és important , Formentera s’ha de
visualitzar en aquesta llei, cosa que en aquest moment no
succeeix i no passa. Per què dic això? L’esborrany que en
aquest moment tenim damunt la taula, redueix el nombre
d’oficines i els assigna, o tenen la condició de caràcter
provincial, exceptuant una sèrie d’illes que efectivament, per
tenir Registre de la Propietat, tendran també oficina de Registre
Civil. Però clar, a l’illa de Formentera es dóna la circumstància
de què no hi ha un Registre de la Propietat. Per tant, l’illa de
Formentera no té ni caràcter provincial, ni té Registre de la
Propietat i, en conseqüència, és possible que l’illa de
Formentera, si s’aprova aquesta llei, quedi sense la possibilitat
de tenir una oficina de Registre Civil, allà o els ciutadans es
puguin dirigir directament per demanar els certificats, o les
inscripcions que en aquest cas corresponguin.

Per tant, crec que és imprescindible, necessari, fonamental
que el fet insular es reconegui a l’avantprojecte en relació amb
l’illa de Formentera, i aquesta és precisament la nostra segona
part de la nostra esmena, allà on demanam que efectivament, si
s’aprova aquest avantprojecte, es reculli llançant una disposició
que l’illa de Formentera tengui una delegació del Registre de la
Propietat o bé que compti amb un organisme allà on els
formenterers es puguin dirigir per tal de demanar allò que
necessitin, perquè crec que no és de justícia que encara
Formentera pateixi un greuge més en relació amb la seva
insularitat que ja és prou. Per tant, consider que és una involució
que un matrimoni, després d’haver tengut un infant, hagi
d’agafar una barca per anar a Eivissa, per tal d’inscriure aquest
infant. Crec que no és de justícia que una persona a qui se li mor
el seu home o la seva dona, hagi d’anar a l’illa d’Eivissa per
treure un certificat de defunció per tal de tramitar la seva pensió
de viduïtat. Pens que això ho hem d’intentar evitar, per tant, a
la segona part de la nostra esmena demanam que s’insti el
ministeri com dic, a intentar recollir aquesta sensibilitat de cara
a l’illa de Formentera.

Això és tot per la meva part i esper que els grups
parlamentaris rebin aquests dos apartats de la meva esmena de
forma positiva i instin la seva aprovació. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició i
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la diputada
Sra. Fina Santiago, per un temps també de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tots i a totes. El nostre vot
serà positiu perquè coincidim en pràcticament tots els
arguments que ha plantejat la portaveu del Grup Socialista, en
retirar aquest avantprojecte de llei, de fet, nosaltres hem
registrat una proposició no de llei en aquest sentit, supòs que es
veurà més endavant, per què som davant, per molt que es digui,
una privatització del Registre Civil. Un Registre Civil que deim
gratuït, però no és tan gratuït perquè es paga a través dels
imposts, i ara els ciutadans continuaran pagant els mateixos
imposts però, a més a més, quan hagin de fer qualque document
que ara es fa al Registre Civil hauran de pagar una taxa d’entre
20 i 30 euros. El document no especifica exactament quin
nombre és la taxa, però sí que és previst que hi haurà taxes per
a certificats de defunció, de naixement, etc., i els funcionaris de
justícia estan dient que serà entre 20 i 30 euros.

Ens faran pagar taxes per drets fonamentals, com és el de la
nacionalització. Nosaltres tenim dret a tenir una nacionalització,
dels drets humans ho reconeixen; doncs per tenir un dret ens
faran pagar una taxa. O per una obligació com és anar a registrar
el naixement d’un fill o la defunció d’una persona ens faran
pagar una taxa.

Això no suposarà cap millora del servei públic, no suposarà
cap millora del servei públic perquè es farà a través dels
registradors, que és cert que són funcionaris, però jo m’atreviria
a dir que el servei no és públic; l’accés és a través d’una
oposició, com ho són els notaris, però a ningú no se li ocorreria
dir que un notari és gratuït o és un funcionari públic en el sentit
clàssic de funcionari, perquè cada vegada que entres per la porta
d’un notari pagues, i amb els registradors pagues, i de fet els
beneficis, l’esquema del registre, del Cos de registradors, és a
través del pagament de taxes. El 60% de tot el que recapten a
través de les taxes i del pagament de cada una de les accions que
fan de registre mercantil o de propietat, el 60% se’l queden ells.
I a més a més no són el que és un funcionari clàssic; vostès
saben molt bé que el Sr. Rajoy té llogat el seu lloc de feina a un
registrador que el substitueix, i ell es queda el 50% dels
beneficis que genera aquest registre a Galícia. Això no és un
funcionari, un funcionari quan es dedica a la política és
substituït per un altre; en el cas del Sr. Rajoy, d’altres
registradors que estan fent feina en política, poden llogar aquest
lloc de feina a un altre registrador i mentrestant poden cobrar el
que es consideri que han pactat entre ells, en aquest cas el 50%
dels beneficis. Es calcula que el Sr. Rajoy ha guanyat mentre
està en política uns 20 milions d’euros, perquè el seu registre de
Santa Pola així ho certifica, el 50% del que s’ha registrat.

I totes les preguntes que ha formulat el portaveu del Partit
Popular jo li diria que, efectivament, estam davant una
necessitat de reforma, però no aquesta reforma. Per què els
batles i els regidors dels municipis ara no podran casar i haurà
de passar per un notari? Això és agilitat administrativa? Hi ha
menys notaris que regidors o que batles. Una cosa que està
absolutament assumida, que les persones que es casen poden
triar el regidor o el batle, ara no, ara hauran d’anar a un notari,
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hauran de pagar per justificar que estan casades. En això no hi
ha cap agilitat, en això hi ha un interès econòmic, i hi ha un
interès econòmic perquè els registradors han reduït
considerablement tots els seus ingressos, perquè com que la
gent no es pot comprar cases el registre de propietat ha baixat
considerablement i els registradors en tres anys han reduït els
seus ingressos, i efectivament aquest lobby de registradors ha
pressionat i ha aconseguit el que volia des de fa molt de temps,
ingressos econòmics a través de taxes que hauran de pagar els
ciutadans per registres obligatoris: naixement, defunció, temes
de nacionalitat, etc., etc., una cosa obligatòria, no és una
propietat que et pots comprar o pots no comprar.

Per tant estam contra un atemptat a l’autonomia municipal
pels temes dels casaments, i contra una privatització que no
afavoreix en res el servei públic. Perquè què farem amb els
funcionaris de l’administració de justícia que ara es dediquen a
això?, els traurem al carrer, es recolAlocaran, es cediran als
registradors? Perquè els registradors no arriben a 800 a tot
l’Estat. On hi ha l’agilitat administrativa, aquí? Augmentaran
els registradors?, els cedirem els funcionaris? Perquè no és
només aquests 130 milions acabats de gastar per reformar i per
facilitar tot el procediment informàtic, que era una de les coses
pendents del sistema jurídic nostre, del sistema judicial; també
què farem amb aquests funcionaris.

Per tant estam davant una privatització dels registres en tant
que es dóna als registres de la propietat. I tasques que fins ara
s’havien fet al Registre Civil, efectivament, amb molta
necessitat de reforma, i segurament amb moltes demandes, o
moltes queixes, com ha formulat el representant del Partit
Popular, però és que el volum de feina que tenen és elevadíssim
perquè tothom passa per un registre civil, o quan et cases, o
quan neixes, o quan et mors, però tothom hi passa. Aquest
volum de registre civil no el tenen els registradors, vostè que ha
dit que els registradors han mostrat la seva eficàcia; ara tendran
un volum de feina que fins ara no han tengut mai. 

L’administració pública s’està actualitzant constantment. El
DNI ara es fa en 10 minuts, i fa set anys havies de fer una cua
de dues hores, havies de donar el carnet, havies d’esperar que te
tornassin el carnet, i ara es fa en 10 minuts; per què?, perquè
s’ha invertit en sistema informàtic que ho facilita. Que
s’inverteixi. 

En allò de Formentera estam totalment d’acord, que posin
un delegat de registre civil; per què han de posar un registre
mercantil?, que posin una delegació per al registre civil. O que
es continuï fent com ara, amb els jutges de pau.

Estam davant les pressions d’un lobby, no estam davant una
reforma d’un sistema que pugui beneficiar els ciutadans. Es
calcula, com ha dit la representant del Partit Socialista, que hi
haurà 180 milions d’euros, 180 milions d’euros que el 60% se’l
quedaran els registradors, no anirà a les arques públiques,
sortiran de les butxaques dels ciutadans, que ja estan pagant els
seus impostos, i que ara hi pots anar i pots tenir un certificat de
defunció i que ara s’haurà de pagar, 20 euros, 10 euros, 15
euros, 30 euros, s’haurà de pagar. Bé, ja ho veurem; s’haurà de
pagar, ja ho veurem, allà parla de taxes per als certificats que
s’hagin de produir, que s’hagin d’emetre; ja veurem si són 10
euros, són 20 euros, però el text no posa que s’exclouran de les

taxes els certificats de defunció i els certificats de naixement, no
ho posa, parla de taxes.

I en qualsevol cas si hem de millorar, si hem d’agilitar els
serveis jurídic, judicials, que es millorin, però que no es passi al
cos de registradors, perquè aquest cos de registradors som l’únic
país d’Europa que encara està en aquestes condicions, a la resta
d’Europa són funcionaris, són funcionaris igual que ho és
qualsevol altre funcionari, igual que ho és un policia nacional
que emet un DNI, i aquí, en lloc d’anar cap aquí, el que anam és
no a mantenir-ho o a millorar-ho, sinó que anam al fet que
aquests registradors, aquest cos de registradors, encara tenguin
més beneficis i encara tenguin més guanys del que tenen fins
ara.

Jo crec que estam davant una pujada de sou del president
Rajoy i que el nostre grup parlamentari no hi donarà suport de
cap manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Podem continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò per fixar la posició i assenyalar si
accepta les esmenes té la paraula la Sra. Costa per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, començant per les
esmenes, he de dir que estam només d’acord amb el punt segon
de l’esmena del Partit Popular que fa referència a l’illa de
Formentera, en el benentès que estam d’acord que es tengui un
tractament especial per a l’illa de Formentera en el cas que
s’aprovàs aquesta llei. Ara bé, la nostra proposició no de llei el
que diu és que està en contra que s’aprovi aquesta llei de
reforma del Registre Civil. Recordam al portaveu del Partit
Popular que actualment els ciutadans de Formentera ni s’han de
traslladar a Eivissa, ni s’han de traslladar enlloc per demanar
qualsevol certificat que depèn del Registre Civil, ja que
actualment és gratuït i es tramita a través del Jutjat de Pau de
Formentera, i el mateix portaveu del Partit Popular ha reconegut
que aquesta situació empitjoraria si s’aprova la llei del Sr.
Mariano Rajoy. Per tant, d’acord amb el segon punt de l’esmena
del Partit Popular i en contra del primer punt, que en definitiva
el que vol fer és mantenir l’actual tramitació de l’avantprojecte
de reforma del Registre Civil.
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Que l’argument per carregar-se el Registre Civil digui que
és que funciona malament o que té molts de retards em sembla
peregrí. Si funciona malament o manquen mitjans el que s’ha de
fer és posar més mitjans, però no fer desaparèixer l’oficina. És
com si a un hospital hi ha molta llista d’espera, i en comptes de
posar més mitjans deim que tancarem l’hospital perquè té molta
llista d’espera o funciona malament.

I per últim vull recordar que a les Illes Balears tenim set
registres civils, els dos de Palma, el de Manacor, el d’Inca, el
d’Eivissa, i a Menorca dos, a Maó i a Ciutadella, i l’argument
que s’abaratiran costos és absolutament fals. En el cas dels
funcionaris que fan feina al Registre Civil, en el cas dels interins
molt ens temem que el Govern els acomiadarà, i en el cas dels
que no són interins, quedaran enlaire o bé faran un d’aquests
ERO irregulars o nuls a què ens comencen a tenir acostumats
tant el Govern balear com el Govern de l’Estat.

Per tant reiteram que estam absolutament en contra de la
privatització d’aquest servei, i no s’entén que ara fa només un
any i mig el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat de
tots els grups la reforma de la llei, que és de l’any 2011, que va
tenir el consens de tots els grups polítics, i el Partit Popular no
va dir ni “mu” de privatitzar el servei del Registre Civil. Per tant
ara ens sembla una irresponsabilitat tirar endavant aquesta
reforma sense cap tipus de consens ni polític ni dels operadors
jurídics, només té el consens, evidentment, dels registradors de
la propietat, que són els que es beneficiaran econòmicament. 

I dir que hi haurà determinats certificats que seran gratuïts,
això ja ho veurem, perquè la llei no ho diu. Si finalment és així,
que ningú no tengui el més mínim dubte que serà a costa de la
resta de serveis, perquè el que està clar és que els registradors
de la propietat no hi perdran ni un euro, i si els certificats de
naixement són gratuïts seran a costa o dels matrimonis, o de les
inscripcions de nacionalitat, o del que vulguin, però serà a costa
de les butxaques de tots els ciutadans.

Per tant reiteram que estam d’acord amb l’esmena que fa
referència al punt de Formentera en el cas que s’aprovàs aquesta
llei de reforma del Registre Civil.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc, però, que es farà una
votació conjunta de tota l’esmena...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Bé, no, demanam evidentment la votació separada de la
part..., del punt 1 de l’esmena del PP, i del 2, que s’incorporaria
a la PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò. Farem votació separada...

LA SRA. COSTA I SERRA:

No. No, no. La PNL del meu grup quedaria tal i com està i
s’incorporaria un segon punt que seria el segon punt de
l’esmena del Partit Popular. I la segona. És que havia entès la
seva primera, perdoni.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres instam la votació conjunta de
la nostra esmena. Si no s’aproven els dos punts... En fi,
nosaltres el que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu, Sr. Jerez, però qui decideix aquest punt és el
grup proposant. Si accepta el punt 2 i l’incorpora al text, queda
incorporat. És així o no? Queda incorporat per a la votació, no
queda incorporat per a res més.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Nosaltres instam la..., la votació conjunta dels dos punts
perquè és una esmena de modificació del text que presenta el
grup parlamentari.

Maldament entengui que efectivament donen suport a la
circumstància de Formentera. Però en qualsevol cas, que és així,
instam la votació conjunta dels dos punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir, el Grup Popular no accepta la votació separada del
seu punt 2.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò essent així es fa la votació de la proposició no
de llei presentada pel Grup Socialista tal i com ha estat
presentada. Idò procedim a la votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
973/2013.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1298/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Carta europea i
Administració perifèrica de l'Estat.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la Carta
europea i Administració perifèrica de l’Estat. Per defensar-la té
la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei va en el
sentit que el Govern de l’Estat desenvolupi i compleixi el que
recomana la Carta europea de llengües regionals o minoritàries,
que el Consell de Ministres del Consell d’Europa reunit el 24
d’octubre del 2012 va elaborar tota una sèrie de recomanacions
sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals
i minoritàries, i aquí per llengües regionals i minoritàries podem
entendre les comunitats autònomes en el conjunt de l’Estat
espanyol, i es detallava tot un seguit de recomanacions i
demanava al Govern de l’Estat que les desenvolupàs en
determinats terminis, o en un terminis que no fossin prolongats
en el temps.

Es demanava que es modificàs el marc normatiu per garantir
que en els processos judicials, penals, civils i administratius es
puguin atendre en les llengües cooficials, i en aquest sentit el
nostre Estatut estableix que hi ha dues llengües oficials, una és
el castellà i l’altra el català, i la nostra llengua catalana com la
llengua pròpia.

Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques necessàries
per garantir que una proporció adequada del personal judicial de
les comunitats autònomes tengui un domini suficient de les
llengües d’aquella comunitat, en aquest cas les dues, la catalana
i la castellana. La castellana està clarament dominada; la
catalana, a vegades han d’aturar judicis perquè la persona
jutjada o un testimoni fa ús dels seus drets lingüístics de referir-
se a judicis en català, i no hi ha traductors, hi ha un alt
desconeixement per part dels funcionaris o un domini de la
llengua catalana, i s’aturen judicis. Per això jo crec que aquí la
Carta europea fa un especial subratllat del sistema judicial,
perquè Europa ha rebut moltes queixes en aquest sentit.

Que es revisi l’organització de la selecció i de la formació
de personal dels serveis de l’Administració de l’Estat per tal de
vetllar que una proporció adequada del personal de les
comunitats autònomes tenguin un domini suficient de les
llengües d’aquella comunitat, assegurant així la presència i l’ús
de totes les llengües a tots els nivells administratius; en el nivell
municipal i en el nivell de la comunitat autònoma no ho tenim
resolt però ho tenim amb un domini important per part de tots
els funcionaris de la llengua catalana, però a la perifèrica de
l’Estat no és així. 

Per tant el nostre grup parlamentari fa una proposició no de
llei amb tres punts, un que seria que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a complir amb el que
estableix la Carta europea de les llengües regionals i
minoritàries; també instam el Govern de l’Estat a vetllar per la
presència de la llengua catalana en els serveis de
l’Administració perifèrica de l’Estat ubicats a la nostra
comunitat autònoma; i, a més, a assegurar que el personal de
l’Administració de l’Estat, tot, tant el militar, el judicial, el
jurídic, etc., tengui domini suficient de la llengua catalana per
garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants, drets
lingüístics que nosaltres pensam que és de sentit comú que, si tu
tens el dret d’utilitzar la llengüa catalana d’una forma
normalitzada, puguis dirigir-te a qualsevol espai de
l’administració pública -que estàs obligat a utilitzar, perquè...-
en català. A l’espai privat també seria adequat però sempre estàs
amb la capacitat d’usar-lo o no usar-lo a un espai privat, però no

així en el públic; en el públic estàs obligat a fer qualsevol tràmit
-policia, un servei jurídic, un servei judicial, si t’has de referir
al poder militar, etc.- i has de poder utilitzar si vols la llengua
catalana, que l’Estatut d’Autonomia ens dóna aquest dret.

Nosaltres pensam que hi ha tota una sèrie d’espais
administratius, insistesc, en què això no està controlat; he parlat
d’hisenda, he parlat del sistema militar, però també hi ha el de
justícia. Som a un parlament, pensam que el Parlament ha de
vetllar pels drets dels ciutadans, i pensam que hem de demanar
el Govern de l’Estat espanyol que faci un esforç perquè l’ús del
català sigui normalitzat en el conjunt de tota l’administració
pública de la qual és competent. De la comunitat autònoma i
dels municipis tenim un debat, que en aquests moments no fa
falta insistir-hi, és un debat que s’ha produït, que s’ha fet una
modificació de la Llei de normalització lingüística, de l’accés al
funcionariat per part de la comunitat autònoma, però en aquest
moment el debat està centrat, o el debat l’hem de centrar a
l’Administració de l’Estat espanyol.

Per tant nosaltres com a Parlament insistesc que hem de
vetllar perquè els drets es puguin complir, perquè qualsevol
ciutadà es pugui referir, si vol, en la llengua catalana a qualsevol
espai administratiu, i que el català sigui un espai normalitzat
d’ús a qualsevol administració. Per tant, demanam el vot
favorable per a aquesta proposició no de llei que, a més, és una
recomanació d’Europa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara, en el torn de fixació de
posicions, té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Diputada Pilar Costa, per un temps també de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull recordar que la Carta
europea de llengües regionals o minoritàries és un instrument
que ha de garantir els drets lingüístics dels ciutadans que parlen
algunes d’aquestes llengües. La Carta europea és d’obligada
subscripció per part de tots aquells països candidats a accedir a
la Unió Europea i en el cas, com és el nostre, dels països que ja
hi son han hagut de signar primer aquesta carta i ratificar-la
després. 

Aquesta signatura i aquesta ratificació de la Carta europea
de les llengües regionals o minoritàries per part de l’Estat
espanyol teòricament obliga l’Estat a assumir com a propis els
principis d’aquesta carta i, per tant, els ha de posar en pràctica
a través de la legislació pròpia. Però la ratificació de la carta és
cert que no ha anat acompanyada de pràctiques adequades per
poder-la complir ni tampoc no s’han fet els canvis legislatius
necessaris perquè la Carta europea pugui aplicar-se de la manera
més adequada. 
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Un element fonamental fa referència, efectivament, als drets
lingüístics dels ciutadans que parlen aquestes anomenades
llengües minoritàries o regionals. En el nostre cas, en el cas de
les Illes Balears, és el català i en el cas de la resta d’Espanya
són altres llengües cooficials que es parlen a les comunitats
autònomes que a més del castellà tenen la seva llengua pròpia.
Així hem de dir que els ciutadans tenen dret a ser atesos per
l’Administració de Justícia en la llengua oficial que escullin,
sigui el català o sigui el castellà, però si escullen el català
inevitablement en la pràctica, avui en dia, el que passa és que
topen amb problemes que mai no es troben si haguessin escollit
el castellà. 

I això és el que s’ha d’evitar, que les persones de la nostra
terra que escullen ser atesos en català no es trobin sent
estrangers a casa seva, perquè jo mateixa he pogut ser testimoni
com a judicis orals persones fins i tot majors que ni tan sols o
quasi els costava entendre el castellà acabaven amb traductors
com si els estrangers fossin els que són a casa. 

Per tant, allò que s’ha de fer és complir amb aquesta carta
europea que ha de garantir ser atesos en una llengua o en l’altra,
perquè les dues són cooficials, però perquè això passi és
necessari que tots els operadors jurídics dominin les dues
llengües oficials, bé sigui el català o el castellà, que el castellà,
evidentment, el dominen.

Per això, és necessari instar l’Estat a complir amb aquesta
carta europea de les llengües regionals o minoritàries, quan ha
estat signada i ratificada per l’Estat espanyol. El que és clar és
que, a dia d’avui, no es compleix. Per això donarem suport a
aquesta proposició no de llei de MÉS on es demana al Govern
de les Illes que insti el Govern espanyol a complir amb aquesta
carta europea que només es podrà complir si tots els estaments
oficials, bé siguin autonòmics, locals o estatals, poden atendre
els ciutadans en la llengua que escullin i desitgin, en el cas de
les Illes Balears sigui el català o sigui el castellà. 

El compliment, a més, d’aquesta carta europea només serà
possible si els servidors públics, també els de l’Administració
Perifèrica de l’Estat, estan preparats per atendre a tothom en
català igual que ho estan per atendre els ciutadans en castellà. Si
una part d’aquests servidors públics no estan preparats per
atendre els ciutadans que ho desitgin en català és molt difícil
que els drets lingüístics dels catalanoparlants siguin respectats,
i avui en dia a diversos àmbits de l’Administració de l’Estat, i
no només a l’Administració de Justícia, però la PNL es refereix
a l’Administració de Justícia, es respecten els nostres drets
lingüístics, si això es fa és quasi un miracle. 

Per tots aquests motius donarem suport a la proposició no de
llei presentada pel Grup MÉS.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Diputada Ana Maria Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
Carta europea de les llengües minoritàries o regionals en el
preàmbul estableix que la protecció de les llengües regionals o
minoritàries històriques d’Europa que en algun moment corren
el risc de desaparèixer contribueixen en el manteniment i en el
desenvolupament de les tradicions i de la riquesa cultural del
continent, a més, possibilitar l’utilització d’aquestes llengües
tant a la vida privada com a la vida pública i constitueix això un
dret imprescriptible. També subratlla que la protecció i el
foment d’aquests idiomes dins els valors interculturals i del
plurilingüisme no haurien de fer-se en detriment de les llengües
oficial i de la necessitat d’aprendre-les.

Com vostès saben, aquesta carta europea de les llengües
minoritàries o regionals és un acord ratificat a Estrasburg el 5 de
novembre de 1992 pels estats membres del Consell d’Europa.
És un tractat internacional del Consell d’Europa, ratificat per
Espanya, i que va entrar en vigor l’agost de 2001, amb
l’autorització pertinent de les Corts Generals.

Tan sols recordar que parlam d’una ratificació de l’any
2001, tant de...nosaltres suposam que des d’aquell moments fins
ara s’han fet coses, ho deim perquè, a més, el preàmbul, les
recomanacions, les declaracions prestades per Espanya el 9
d’abril de 2001. És a dir, vegem, vostès ens presenten una
proposició no de llei on ens parlen que el Consell de Ministres
del Consell d’Europa va admetre dia 24 d’octubre de 2012 unes
recomanacions, i la Sra. Fina Santiago ens ha llegit aquestes
recomanacions. Aquestes recomanacions, volem clarificar des
del Grup Parlamentari Popular, que es fan sobre un preàmbul
d’un informe de 2001, és a dir, va bastant retardat. O sigui,
creim que des del 2001 fins ara s’han fet coses per modificar-lo
i estan governant vostès, és a dir, en el 2001 jo crec que vostès
governaven, ha governat el PSOE, aquí ha governat el pacte, és
a dir, l’informe és de 2001. Jo no sé si entenen el calat d’aquesta
proposició no de llei, és a dir, no se si m’explic en el calat
d’aquesta proposició. L’informe que fa el Consell de Ministres
el 2012 és sobre un informe de 2001 fet per Espanya. És un poc
surrealista.

Destacam que a l’instrument de ratificació que va entrar en
vigor l’any 2001 Espanya declara que els efectes prevists en els
citats articles s’entenen per llengües regionals o minoritàries les
llengües reconegudes com a oficials a l’Estatut d’Autonomia de
la comunitat autònoma del País Basc, Catalunya, Illes Balears,
Galícia, València i Navarra. Així mateix, Espanya declara els
mateixos efectes que també s’entenen per regionals o
minoritàries les que l’Estatut d’Autonomia protegeix i empara
en els territoris on tradicionalment es parlen. Ho dic perquè com
que hi ha hagut certa polèmica sobre l’article 35 i sobre els
llibres i tot això, vull dir, les llengües minoritàries no només són
les llengües oficials de la comunitat autònoma sinó aquelles que
l’Estatut d’Autonomia empara. Per tant, jo crec que hauríem de
fer un poquet de feina, i de fet es fa feina, per valorar les nostres
modalitats lingüístiques, tal com marca l’Estatut d’Autonomia,
l’article 35, i tal com ens marca aquesta carta.
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En altres ocasions nosaltres votarem a favor, nosaltres
votarem a favor d’aquests tres punts i votarem a favor, el Grup
Parlamentari Popular sap que hi ha ocasions en què el criteri del
Grup Parlamentari Popular és poc inclinar a donar suport a
aquelles iniciatives que o bé ja es compleixen o bé formen part
d’una norma d’obligat compliment. En altres ocasions, en
benefici d’emetre un missatge inequívoc, tant a l’administració
que va dirigida la proposta com a la societat balear en general,
hem donat suport a iniciatives que, com deia abans, o bé ja es
compleixen o bé ja son d’obligat compliment. 

La política del Grup Parlamentari Popular en matèria
lingüística està basada en la llibertat i no en la imposició, un
exemple clar és el Decret de tractament integral de llengües, que
és una opció que dóna opció als pares perquè puguin elegir la
llengua d’aprenentatge dels seus fills. Per tant, torn a repetir, el
Grup Parlamentari Popular o el Partit Popular es basa en la
llibertat dels individus i no en la imposició.

En resum, senyors i senyores diputats, dins el
desenvolupament legislatiu espanyol la Carta ha estat ratificada
i està en vigor des de l’any 2001, l’informe que motiva la
recomanació és el de l’any 2001 i d’acord amb allò que he
exposat fins ara, donarem suport a la proposició; al punt 1
perquè, ho torn a repetir, està ratificat per llei, per tant, se’ns
insta a una cosa que està ratificada per llei. I als punts 2 i 3
perquè si miram, s’estan complint els punts 2 i 3, s’estan
complint, si miram la Llei 30/1992, l’article 36, on ens parla de
lenguas, de la lengua de los procedimientos, el punt 1 ens diu:
“la lengua de los procedimientos tramitados por la
Administración General del Estado, el castellano. No obstante,
lo anteriormente dicho, los interesados que se dirijan a los
órganos de la Administración General del Estado, con sede en
el territorio de una comunidad autónoma, podrán utilizar
también la lengua que sea cooficial”, en este caso nuestra
lengua cooficial és el català.

Per tant, ho torn a repetir, li donarem suport, però el Grup
Parlamentari Popular no entén per què en aquests moments el
Grup Parlamentari MÉS presenta aquesta proposició no de llei,
ens pareix que és pur oportunisme polític, per sortir en premsa
i per confondre la societat, una cosa molt habitual en ells. 

En aquesta proposició no de llei, ho torn a repetir, es parla
d’un tractat internacional ratificat per l’Estat espanyol l’any
2001 i que es ve desenvolupant des d’aquell moment. La
recomanació del Consell de Ministres de dia 24 d’octubre de
2012 està feta sobre un informe de 2001. Ho repetesc diverses
vegades perquè pareix que no s’entén. Per tant, repetesc una
vegada més, que, encara que li donarem suport, ratificam i
estam completament segurs que vostès ho fan per oportunisme
polític i el que volen fer només és confondre la societat civil.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El grup proposant, vol
prendre la paraula per contradiccions? Té, idò, un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies als dos grups que
donen suport a aquesta proposició no de llei. No sé si he entès
malament a la parlamentària del Grup Socialista, però no només
és referida al sistema judicial, al jurídic, sinó que és al conjunt
de l’Administració Perifèrica i al conjunt de tots els serveis
públics de la comunitat autònoma.

Vull recordar-li a la Sra. Aguiló que nosaltres no som el
PSOE. Jo, què vol que li digui? Si el 2001 ho va fer, nosaltres
no hem governat mai a l’Estat i, per tant, si a nosaltres ens
pareix insuficient la feina que ha fet el Partit Socialista a l’Estat
durant tot aquest temps nosaltres tenim autonomia política, i li
repetiré tantes vegades com vostè ha dit les altres coses, tenim
autonomia política, pensam que el Partit Socialista no ha fet
l’esforç suficient de les recomanacions de 2001 i ho deim, i ho
deim i ho deim.

I vostè sempre confon l’oposició i ens mescla el Partit
Socialista amb MÉS i són dos grups diferenciats amb criteris
polítics... bé, vostè dirà que no, però són dos grups diferenciats,
amb criteris polítics diferents i en el tema de la llengua també
tenim criteris diferents, i en molts altres, en l’econòmic, en la
política exterior... en molts altres ens diferenciam del PSOE.

Vostès s’equivoca quan, en aquests moments, ens ha
recordat que era el 2001. A nosaltres ens pareix que la feina del
PSOE des de 2001 per normalitzar el català a l’administració
pública ha estat insuficient. De la mateixa manera que ens
pareix que cada vegada que ha governat el Partit Popular també
ha estat insuficient, i la durem avui i la durem quan ens
convengui. I a la premsa hem tengut molt poc èxit, premsa?,
mediàticament ho feim? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Absolutament. No, ho feim perquè pensam que es fa una
feina insuficient per normalitzar el català a l’Administració de
l’Estat, tant el PSOE, i dic el PSOE perquè no em referesc al
Partit Socialista de les Illes Balears, com el Partit Popular quan
governa. I hi ha greus problemes a determinades
administracions. Policia, vostè a la policia, amb la quantitat de
concursos de trasllats que es fan, la gent ha de canviar d’idioma,
i vostè ho sap, la gent ha de canviar d’idioma. Quan es fan els
judicis la gent ha de canviar d’idioma, i la gent canvia per una
qüestió pràctica, però això no fa que nosaltres que defensam l’ús
del català d’una forma absolutament normalitzada a la nostra
comunitat autònoma, cada vegada no considerem que s’hagin de
fer propostes polítiques en aquest sentit. 

I li demanaria una mica de respecte polític i que no
confongués el Partit Socialista de les Illes Balears i el Partit
Socialista Obrer Espanyol amb el Grup MÉS, són grups polítics
diferents, diferents. Li repetiré una altra vegada perquè no ho
torni a dir, diferents. I el que fa el Partit Socialista ho fa el Partit
Socialista i ho defensarà el Partit Socialista. Nosaltres això ho
feim perquè ens ha semblat sempre insuficient la política de
l’Estat amb relació a l’ús de les llengües, no només la catalana,
també la gallega i també la d’Euskadi a l’Administració
Perifèrica. 
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Per tant, res d’oportunisme polític, sinó simplement insistir
en una de les nostres línies polítiques essencials, que és la
normalització de la llengua catalana a qualsevol espai públic i
privat de la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam, idò, donam per...
exacte, no importa vot...

Passam, per tant, a votar aquesta proposició no de llei. 

Vots a favor? 

Queda aprovada per unanimitat.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1437/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
la Llei de l'indult.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1437/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
modificació de la Llei de l’indult. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Portam aquí una proposició no de
llei que fa referència a la modificació de la Llei d’indult on, en
tot cas, instar el Govern de l’Estat perquè amb caràcter general
no es concedeixin indults en casos relacionats amb delictes
relacionats amb la corrupció. 

Bé és cert que ara fa un mes, aproximadament, ja vàrem
veure en aquesta comissió una PNL, en aquest cas era del Grup
MÉS, que també demanava la reforma de la Llei d’indult en
aquest sentit. Creim que val la pena reiterar o recordar que
tenim una llei que regula l’indult que és del segle XIX, una llei
que és de l’any 1870, però a pesar d’algunes modificacions que
ha patit el fet que la voluntat d’un govern, del govern de torn,
pugui indultar o no, tenint en compte que des del Grup
Socialista estam d’acord amb la figura de l’indult sempre que
sigui ben utilitzada, com dic, després de l’alarma social que ha
creat no només la multitud de casos de corrupció que s’han
jutjat i que es jutgen, tant a les Illes Balears com al conjunt de
l’Estat espanyol, hem de desterrar la imatge o la creença que
encara que hi recaiguin sentències condemnatòries en casos de
corrupció després obtindran el perdó del Govern de torn i
sobretot si aquell govern és del mateix color polític que les
persones condemnades.

Vull recordar també que l’any 2010 es va reformar el Codi
Penal on es varen endurir les penes de delictes relacionats, per
exemple, amb el tràfic d’influències; es va tipificar de forma
més concreta el delicte de suborn, i en general es varen endurir
les penes pels delictes anomenats de coll blanc, relacionats amb
la corrupció. També vull recordar que diferents associacions de
jutges s’han queixat, a vegades, que s’ha utilitzat de forma
absolutament arbitrària per part de diferents governs la figura de
l’indult, que en cap cas no pot resultar una nova instància, com
si fos una nova instància judicial. 

Cert és que la Llei de l’indult preveu les condicions o els
casos en els quals es pot atorgar aquest indult, aquesta gràcia al
condemnat, però també és cert el marge que li queda al Govern
de l’Estat, els criteris que poden ser absolutament subjectius, en
el cas d’obtenir o de concedir indults. 

Vull recordar que hi ha casos en els quals tots estarem
d’acord, com puguin ser aquelles persones que els arriba una
condemna molts anys després d’haver comès un delicte, el que
sigui, posen per cas un relacionat amb el tràfic de drogues quan
en aquells moments la persona condemnada havia comès un
delicte precisament per ser addicte a substàncies estupefaents,
etc., aquest ha estat un cas molt repetit en tots els governs on
quan la condemna arriba molts anys després i aquesta persona
ja està absolutament rehabilitada, es puguin arribar a concedir
aquests indults, però hi ha hagut altres casos i tampoc no en faré
aquí... i sé que alguns sí que varen sortir al debat de la darrera
PNL que vàrem tractar aquí el mes passat, altres casos que han
tengut el més ferm rebuig de la societat, d’indults que s’han
concedit per part del governs.

Per això, el que demanam a través d’aquesta proposició no
de llei és que el Govern amb caràcter general no concedeixi
indults en els casos relacionats o en delictes relacionats amb la
corrupció, per què?, perquè si no, la ciutadania tendria la
impressió que, a més es convertiria en una realitat, que els casos
de corrupció al final podrien quedar impunes, podrien quedar
impunes si, a pesar de ser condemnats pels tribunals, després els
governs de manera generalitzada pogués utilitzar l’indult com
dic per perdonar aquests delictes.

Va sortir també a l’anterior debat del mes passat que, per
què parlam només dels casos de corrupció i no parlam del tema
de l’indult en altres delictes que també són molt greus, idò bé,
sobretot perquè en altres delictes, que són molt greus, com
pugui ser un assassinat, una violació, etc., el Govern no tenim
cap exemple que hagi concedit un indult, entre altres coses
també perquè necessita el perdó de la víctima.

Pos aquests exemples perquè en el debat del mes de març
se’ns va dir que no tenia sentit que es limitin els indults en els
casos de corrupció i que en canvi no es limitin els indults en
altres delictes que també poden ser molt greus, però nosaltres
creim que en aquests moment en què la societat és i està
especialment sensibilitzada per tot el que fa referència a la
corrupció política que tant de mal fa a la política i ha fet a les
arques públiques és necessari més que mai llançar un missatge
de contundència en contra de la corrupció i que per tant, aquells
delictes que siguin condemnats fermament pels tribunals, en
aquells casos més greus i no es donin tota una sèrie de
condicions no se’ls aplicarà o no s’aprovarà per part del Govern
central un indult que perdoni aquests delictes o en aquest cas
perdoni les penes, més que els delictes. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra. Fina
Santiago, per un temps també de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà el
vot afirmatiu a aquesta proposició no de llei. 

Com ha referit la portaveu del Partit Socialista nosaltres ja
vàrem fer una proposició no de llei que aprofundia més en la
revisió i la reforma d’aquesta figura, pensàvem que s’havia de
llevar, de desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir les
competències, passar-les al Congrés dels Diputats i que a més
a més hi hagués una justificació i argumentació pública de per
què es donen indults determinats a determinades persones,
perquè nosaltres la figura de l’indult, pensam que ha d’existir
perquè quedar situacions obsoletes, vostè n’ha referit algunes,
tenim casos de ciutadans que han delinquit, que han comès
tràfic de drogues, però que després de cinc, sis anys han d’entrar
a la presó quan ja estan rehabilitats, quan ja estan inserits
socialment i laboralment i han d’anar a la presó per complir una
condemna de sis o set anys quan s’han fet progressos. Davant
aquests casos l’indult, podem entendre si està justificat pot ser
un indult adequat, mai no en els casos de corrupció, que és el
cas que vostès concreten.

En qualsevol cas, pensam que tot i que la votem a favor, serà
una proposició no de llei limitada, la nostra va ser no aprovada,
però pensàvem que era més..., en aquest sentit que aprofundia
més en una autèntica reforma, el tema de l’indult, ja els grecs
concedien indults i els romans concedien indults i tots dos ho
feien a través de l’assemblea ciutadana, eren els ciutadans en
assemblea, no el senat, els ciutadans en assemblea, que decidien
socialment si aquella persona havia de ser indultada una vegada
explicat el seu delicte, una vegada explicat el seu procés social
o una vegada explicades les seves característiques. Aquí depèn
del nombre de ministres que tenguem, dels ministres que
tenguem, es carreguen tot un procés judicial, entre cometes
aquest "carregar-se", i fan l’indult.

Allò de l’assemblea ho deia perquè ara tenim altres
mecanismes de participació representativa i s’haurien també
d’introduir en aquesta espècie de perdó que es fa, perquè es fa
un perdó, no s’exonera de la culpa, però sí que es fa un perdó.

El que ens preocupa molt és el rebuig social que es pot tenir,
relacionat amb aquesta figura de l’indult, si es continua abusant
d’aquesta figura. Durant l’any 2012 Mariano Rajoy atorgava
468 indults, un nombre similar a altres anys anteriors, el govern
del Sr. Zapatero va arribar a 3.226 indults, el del Sr. Aznar,
5.916 indults, d'una figura que ha de ser excepcional, que ha
d’estar altament justificada, es fa més d’un indult per dia.

Repassem els indults que s’estan fent: el novembre de 2012
el Govern Rajoy “indultó por segunda vez a cuatro mossos
condenados por torturas conmutando las penas de prisión por
multas”, “200 jueces firmaron un manifiesto donde
denunciaron que esta decisión política es indigna y supone un
atentado contra la independencia de la justicia, supone una
decisión impropia de un sistema democrático de derecho”, i
deia “por contra -un exemple concret en el qual varen demanar
l’indult i no l’ha aconseguit- David Reboredo, un extoxicómano
gallego que ingresó en diciembre de 2012 en la cárcel para
cumplir una condena de siete años de prisión por menudeo y
al que el Consejo de Ministros le negó el indulto pese a estar
rehabilitado” amb família i fent feina d’una manera
absolutament normalitzada.

Altres temes d’indult: “El Gobierno indulta en cuatro meses
a once condenados de cuello blanco entre el 17 de febrero y el
29 de junio el ejecutivo indultó a once condenados de cuello
blanco, todos ellos sujetos a penas de prisión, cuatro del PP i
dos de CIU”, “El Gobierno indulta un alcalde del PP
condenado por prevaricación urbanística”, tot això fa que
aquesta figura de l’indult sigui una figura questionada, quan pot
ser una figura de caràcter humanitari i que si s’estudia i que si
hi participen els representants polítics de la ciutadania pot tenir
realment una contundència i pot tenir una acceptació social molt
important.

És clar, tots aquest tipus d’indult fan que el poder judicial,
que ha d’aplicar la normativa estigui absolutament molest i així,
membres de l’associació judicial diuen que “los mayores
niveles de indulto se dan entre funcionarios públicos y
políticos, se da la impresión de que el poder se acaba
perdonando a sí mismo”.

El jutge de la Sala Penal de l’Audiència de Barcelona, el Sr.
Santiago Vidal, ha criticat la política d’indult del Govern
central, l’indult existeix a molts de països europeus, però
s’aplica d’una manera molt excepcional i a Espanya, no, una
mitjana de més de 4.000 indults en una legislatura, això és un
abús de l’indult i, a més a més, quan aquest indult es concentra
sobretot en casos de polítics pot tenir una desafectació pública,
dels ciutadans que no ho entenguin i dóna una imatge
absolutament negativa del que és la figura de l’indult. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sincerament crec que no és molt
adient posar com a exemple el sistema judicial grecoromà
d’aquella època perquè si ens haguéssim de fixar en tot el que
feia aquell sistema judicial crec que seria retrocedir bastant,
també es cometien moltes injustícies, per tant, no crec que sigui
un bon exemple.
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Efectivament, l’indult es regula a la Llei 18 de juny de 1870,
per la qual s’estableixen les regles per a l’exercici d’aquest dret
de gràcia, concretament a l'article 1 es resumeix el que és
l’indult i quins són els seus destinataris: "els reus de tota classe
de delictes podran ser indultats amb el que es regula a les
disposicions de la present llei de tota o part de la pena en què
per a aquells haguessin incorregut". A l’article 2 s’estableixen
les excepcions d’aquest indult, es diu que aquestes excepcions
són les següents: processats criminalment, que no haguessin
estat condemnats per sentència ferma, els que no estiguin a
disposició del tribunal sentenciador per compliment de la
condemna, els reincidents en el mateix delicte o en altre delicte
pels quals haguessin estat condemnats per sentència ferma. Així
mateix, s’estableix l’excepció de les excepcions: "es concedeix
l’indult en aquests supòsits sempre que a judici del tribunal
sentenciador hi hagués raons suficients de justícia, equitat o
conveniència pública per atorgar aquest indult".

A l’article 3 s’estableixen els casos en els quals en cap cas
no s’aplica l’article 2, l’article de les excepcions, l’indult a més
a més pot ser parcial o total, sabem que l’indult parcial pot ser
més freqüent, l’indult total ha d’estar més justificat, l’indult de
la pena principal durà també l’indult de la pena accessòria i
tampoc no hi haurà responsabilitat civil.

Aquestes són part de la regulació que fa la Llei de l’indult i
del que són les seves conseqüències jurídiques. També la llei
estableix les condicions perquè es doni l’indult total per raons
de justícia, equitat, utilitat pública, judici del tribunal
sentenciador, en definitiva per... s’ha de justificar i en definitiva,
s’ha d’acreditar aquest indult.

Per tant, nosaltres pensam que l’indult desenvolupa una
funció jurídica important dins el nostre sistema judicial, no
únicament en el nostre, sinó també a tot el dret comparat ens
trobam aquesta figura pràcticament a tots els països del nostre
entorn. Per tant, s’ha de donar la possibilitat de concedir aquest
de gràcia a aquelles persones que vertaderament s’ho mereixin
i que quedi acreditada que en certa manera es mereixen aquest
indult per part del Govern.

No compartim amb el grup proposant, amb el PSIB, la
proposta que fa avui mitjançant aquesta proposició no de llei i
ja vàrem tenir ocasió d’explicar els motius a la proposició no de
llei que presentà el Grup Parlamentari MÉS en la qual es
demanava una petició molt semblant que anava en aquesta
mateixa línia. 

Pensam que darrere aquesta petició hi ha una intencionalitat
política i un oportunisme que no és gens adient si vertaderament
el que es vol és millorar la Llei de l’indult. Ara queda bé davant
la ciutadania demanar això, demanar que no s’indultin
únicament i exclusivament aquells delictes que van en contra de
l’Administració pública i per això ho demanen vostès.

El que no es pot fer és instar el Govern de l’Estat que
incompleixi la Llei de l’indult, si el que vostès volen és
modificar aquesta llei presentin una iniciativa i diguin-nos en
quins termes modificarien la Llei de l’indult. Si a vostès no els
agrada aquesta llei instin el seu grup parlamentari al Congrés
dels Diputats que presenti la corresponent proposició de llei per
modificar la Llei de l’indult. Per cert, Llei de l’indult que
tampoc no ha estat modificada pel seu partit polític quan han
governat, tot el contrari, vostès han fet un ús prou important
d’aquesta llei i per tant, és ara quan comencen a demanar que no
els agrada, que s’ha de revisar, però sense posar damunt la taula
cap proposta ni cap idea per tal de modificar i millorar aquesta
norma jurídica.

La meva pregunta és per què s’han de deixar d’indultar
persones determinades, amb uns delictes concrets i determinats,
vostès plantegen que siguin delictes contra l’Administració
pública o que hagin defraudat l’Administració pública i no
s’inclouen altres delictes més importants encara com són els
casos de violència de gènere, pederàstia, violacions, assassinats,
terrorisme, ... No entenem per què en el catàleg dels delictes que
no s’han d’indultar hi ha únicament i exclusivament aquests.

Per tant, crec que no és una proposta adient, si vostès el que
realment volen és que hi hagi una sèrie de delictes que per la
seva naturalesa o per la seva característica no siguin
susceptibles d’indult, nosaltres pensam que amb aquesta
proposta que ens posen damunt la taula, es queden curts. 

De totes maneres, la figura de l’indult en principi està creada
per poder indultar qualsevol persona en qualsevol tipus de
delicte, no hi ha excepcions quant al tipus de delicte. Això no
significa que serveixi per a qualsevol persona, evidentment no.
Tal vegada seria interessant que posassin damunt la taula
circumstàncies eximents, no sé, fer uns informes més exhaustius
a l’hora que es pugui concedir aquest indult o altres fórmules
per millorar aquesta regulació, però consideram que no és
adequada aquesta proposta d'únicament i exclusivament, parlar
d’un tipus de delicte i manco si el seu partit a més a més ha estat
beneficiari directe d’aquests indults per part de membres de la
seva formació política que han estat indultats després d’estar
condemnats per malversació de cabals públics i altres delictes
fins i tot encara més greus.

Per tant, creim que aquest discurs totalment contradictori i
oportunista -insistesc- perquè en aquells moments vostès la Llei
de l’indult els semblava meravellosa, perden credibilitat en
proposar aquesta proposició no de llei i pens que la seva
proposta hauria d’anar per una altra via.

Miri, nosaltres estam d’acord que les coses s’han de poder
parlar i pensam que si aquesta llei s’ha de modificar tal vegada
s’hauria d’obrir el debat, però en el lloc adequat i en el moment
oportú, i pens que aquí, al Parlament de les Illes Balears, sí, està
bé que puguem parlar d’aquestes qüestions, però el realment
interessant si és que consideren que aquest tema ha de ser
millorat és que elevin la seva proposta al seu partit a nivell
nacional perquè en seu parlamentària es pugui parlar de poder
millorar la Llei de l’indult i adaptar-la a la nostra realitat, a la
realitat i al nostre present.
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Per tant, insistesc, no li donarem suport perquè consideram
que hi ha elements pels quals aquesta proposta que ens fan avui
és una proposta clarament polititzada i que no té com a finalitat
i com a interès la millora de la realitat tècnicojuridica d’una
norma que efectivament és de 1870, però que en cap cas
detectam que el seu interès sigui aquest.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Grup MÉS pel suport a
aquesta proposició no de llei i una vegada més li he de dir al
Partit Popular que no he entès cap ni un dels seus arguments.
L’argument és que la proposta està polititzada? No, això és una
proposta política, hem vengut aquí a fer política, que el que diu
és que pensam que la Llei de l’indult que és del segle XIX, de
l’any 1870, ja sé que per vostès és culpa de Zapatero, però crec
que al segle XIX no havia nascut.

Aquesta llei necessita una reforma i en aquests moments en
què la corrupció política està colpejant molt durament el nostre
país i la nostra comunitat pensam que aquests delictes concrets,
relacionats amb la corrupció política no han d’estar indultats,
vostè em diu “digui-ho als seus companys de Madrid”, no, no és
que jo els ho hagi de dir, és que en el mes de febrer el grup
socialista al Congrés dels Diputats ja va presentar una
proposició de llei per modificar la Llei de l’indult precisament
en aquest mateix sentit.

El que no puc entendre és que si el Partit Popular diu que sí,
que en el fons li sembla molt bé, que facem aquí un llistat on es
posin les circumstàncies, els eximents, ... miri, és que el Govern
no és un nou tribunal, no és una nova instància després del
Tribunal Suprem que hagi de modificar una sentència o no. No,
l’indult és una mesura de gràcia excepcional que el Govern té
la potestat d’aplicar o no, quan el Govern vol, i en aquesta
discrecionalitat que no hauria de ser arbitrarietat és on el grup
socialista diem que en aquests moments no s’haurien de poder
indultar aquells casos de corrupció greus que estan colpejant el
nostre país. Per què?, perquè si no la ciutadania té la sensació,
no només la sensació, sinó que seria una realitat que només els
delinqüents de coll blanc o amb delictes relacionats amb la
corrupció contra l’Administració pública són els que més es
veuen beneficiats a l’hora de concedir un indult perquè el
concedeixen els membres d’un govern que poden ser del seu
color polític o no, però que, en definitiva, el que fa és perdonar
una pena d’aquells que han pogut ser colAlegues seus. I això és
allò que hem d’evitar.

Per tant, la Llei de l’indult no és que s’incompleixi o es deixi
d’incomplir. És una mesura de gràcia que és potestativa del
Govern central, no ha de complir una sèrie de requisits que
l’obliguin a aplicar aquest indult. I com a mesura excepcional,
a nosaltres no ens interessa tant el nombre d’indults que es
concedeixen, sinó la qualitat d’aquests indults. És a dir, que es
donin en aquells casos on hi ha hagut efectivament una

rehabilitació i sobretot que no sigui un perdó per a colAlegues
polítiques que han delinquit i que han anat en contra de
l’administració pública amb delictes tan greus com puguin ser
els suborns i, en definitiva, la corrupció política. 

I crec que el Partit Popular més que mai i en aquestes illes,
hauria de donar suport a iniciatives com aquesta per llançar un
clar missatge, un nítid missatge a la ciutadania que amb la
corrupció, tolerància zero.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1437/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1437/13.

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