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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, María José Bauzá sustituye a Miguel Jerez.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 9686/13, 10054/13 i
1725/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9686/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament de les
fundacions i dels partits polítics.

En primer lloc passam al debat de la proposició no de llei
9686/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament de
les fundacions i dels partits polítics i per tal de defensar-la té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. No hauria de fer falta dir que els partits polítics estam
obligats a ser rigorosos i a ser transparents amb les aportacions
tant públiques com privades que aquests tenen per realitzar la
seva tasca.

En aquest sentit la Llei de reforma..., la reforma, perdó, de
la Llei de finançament dels partits polítics que es va aprovar el
2012 permet encara que les fundacions puguin rebre donacions
d’empreses concessionàries de contractes públics i precisament,
històricament, aquesta ha estat una de les vies per aconseguir
fons per a partits i ha dificultat el coneixement exacte per part
de la ciutadania de quins són els autèntics nombres, els autèntics
comptes dels partits polítics. Açò ho deia precisament una
organització, una ONG que aquest govern utilitza per al barem
de la seva transparència, parl de Transparència Internacional,
deia precisament açò. Deia també que d’aquesta forma, amb la
legislació actual, és difícil que els ciutadans tenguin un
coneixement exacte de quins són els nombres, de quina és la
gestió econòmica dels partits polítics.

És difícil, deia també un informe del Tribunal de Comptes
que la quantia de les donacions privades a les fundacions,
posava de manifest, perdó, el Tribunal de Comptes, supera en
molts de casos els dels mateixos partits i posava el Tribunal de
Comptes com a referència el de l’any 2008 i 2009 en què les
formacions polítiques varen rebre un total de més 6 milions
d’euros i en canvi les fundacions varen rebre més de 9 milions.

La recent Llei de transparència aprovada recentment hauria
d’haver resolt aquesta situació, però el cert és que no ho fa i no
ho fa per l’existència d’un nombre exagerat d’excepcions en
aquesta possibilitat de ser transparents, que els partits siguin
transparents en els seus comptes.

En aquest sentit, val a dir també que aquests darrers anys
hem conegut malauradament situacions que no s’haurien
d’haver produït mai en fundacions vinculades a partits polítics
i basta fer referència als papers de Bárcenas perquè tots
entenguem perfectament a què ens referim.

En qualsevol cas els posaré un exemple molt senzill d’aquest
darrer pressupost on es posa de manifest el mal ús que es pot fer
dels recursos públics quan es destinen a les fundacions
vinculades a partits polítics, no sempre té perquè ser un mal ús,
però la regulació no és suficient i per tant, deixa aquesta
possibilitat de mal ús oberta. El Ministeri d’Exteriors concedia
una subvenció de 8.000 euros a la fundació per a l’anàlisi i els
estudis socials, FAES, que presideix José María Aznar, per a un
programa sobre drets humans, açò s’ha publicat al Butlletí
Oficial de l’Estat, 8.000 euros, a la darrera publicació. També
a la mateixa publicació 8.000 euros era el que rebia UNICEF,
la mateixa quantitat per tant que FAES, per a la promoció dels
drets de l’infant. No és de sentit comú que els recursos destinats
a cooperació, destinats a fins socials vagin a parar a fundacions
que després són incapaços d’exposar de forma transparent el
destí final d’aquells recursos.

Si agafam un any complert, el 2013, al qual fa referència
també l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, el
pressupost de l’Estat, podríem fer la referència al 2014 que
segurament no s’allunya massa, el 2013 el pressupost de l’Estat
contemplava 3,4 milions d’euros repartits en 900.000 euros del
Ministeri d’Afers Exteriors i 2,5 milions d’euros del Ministeri
d’Educació que anaven destinats a projectes que impulsen
fundacions de partits polítics, moltes especialment vinculades
al Partit Popular i també al Partit Socialista, però també hi ha
altres formacions polítiques, s’ha de dir. Aquests partits des del
2003 han rebut a través de les respectives fundacions 52,6
milions d’euros.

Des del nostre grup pensam que els recursos de cooperació
s’han de destinar a cooperació, els d’educació s’han de destinar
a educació i els partits no haurien en aquest sentit de restar
protagonisme a la societat civil organitzada que treballa
eficaçment en aquests àmbits. Val a dir, a més, que als darrers
anys les ajudes destinades a les entitats, al món de la cooperació
i l’educació precisament han baixat substancialment, per tant,
menys sentit té encara que una part, per petita que sigui,
d’aquests pressuposts destinats a cooperació i a educació acabin
a les fundacions vinculades a partits polítics.

D’altra banda, també, ja ho hem dit reiterades vegades des
del nostre grup, consideram que el finançament dels partits
polítics i de les fundacions dels partits polítics han de ser
immensament clars, han de ser absolutament transparents i han
de sortir, creim que seria la via, la sortida política més raonable,
que els recursos surtin d’una sola partida econòmica per facilitar
el seu control i la seva fiscalització, cosa que avui no és així.
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És per açò que presentam aquesta proposició no de llei amb
la qual, per una banda, volem expressar i creim i demanam que
el Parlament expressi el seu desacord amb l’actual política del
Govern de l’Estat, no només d’aquest, eh?, també d’anteriors,
quant al finançament de fundacions vinculades a partits polítics,
com a una fórmula que s’ha utilitzat com una forma d’ingressos
extres per al finançament dels partits. I també instar el Govern
de l’Estat a eliminar en el pressupost del 2014, arriba tard, però
sense cap dubte és extensible a qualsevol pressupost, en aquest
cas si ho deim en futur al 2015, les subvencions que el
Pressupost General de l’Estat des dels diferents ministeris
destina o ha destinat fins ara a projectes vinculats a fundacions
de partits polítics, i redefinir-les perquè compleixin
autènticament la seva funció prevista, pròpia de cooperació,
educació o de les àrees afectades.

Finalment, també instam el Govern de l’Estat, demanam que
el Parlament insti el Govern de l’Estat que impulsi una nova llei
de finançament de partits que sigui concloent, definitiva ja, que
vagi en el sentit real que els ciutadans puguin conèixer de forma
clara i transparent els nombres; garanties de transparència en les
quals tots ens hem pronunciat a favor, però es tracta que el text,
la llei les reculli, cosa que avui no fa amb la precisió que seria
de desitjar.

Aquest és el motiu d’aquesta proposició no de llei, com dic,
des que es va presentar algunes dades, alguns anys, sense cap
dubte, s’haurien de modificar i actualitzar, el sentit és
exactament el mateix, quan parla del pressupost futur del 2014
lògicament es referirà ara al 2015, però bé, crec que no li lleva
en absolut cap actualitat ni cap vigència i per tant, la mantenim
en els mateixos termes, excepte en les propostes de modificació
que es puguin fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes RGE
núm. 4923/14 i 4924/14 del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martí, li avanç que el meu
grup donarà suport a la seva proposició no de llei, fins i tot si es
manté en els termes en què està redactada, encara que ens
agradaria comptar amb el seu suport en relació amb les esmenes
que hem presentat.

Senyores i senyors diputats, donarem suport a aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS perquè estam
d’acord que els recursos i les subvencions públiques que està
previst destinar a cooperació al desenvolupament s’han de donar
a les entitats que tenen com a finalitat principal i prioritària la
cooperació, i el mateix pensam quant als recursos i les ajudes
que s’han de donar en matèria d’educació en la situació actual
en què ens trobam. 

Estam d’acord amb el grup MÉS que els partits polítics i les
seves fundacions no han de restar protagonisme a la societat
civil que treballa en aquests àmbits, molt especialment pel fet,
que és molt cert, i ho hem vist també en els pressuposts generals
de la comunitat autònoma aprovats durant aquesta legislatura,
que en els darrers anys les ajudes destinades a les entitats del
món de la cooperació i també les ajudes i les beques a educació
han baixat considerablement.

Sembla clar que la ciutadania ens exigeix avui i ens ho
exigeixen també els nostres principis i valors que si els
ministeris han de fer retallades en les subvencions públiques, en
lloc de fer-les quant a les ajudes destinades a les entitats que
estan en primera línia i donen serveis bàsics en matèria de
cooperació al desenvolupament és millor fer-les quant a les
ajudes que es donen a les fundacions vinculades a partits
polítics, tot i que facin en molts de casos una bona feina en
formació i/o en la promoció de valors democràtics arreu del
món, necessaris també per al desenvolupament dels països que
s’anomenen del tercer món.

En un moment com aquest de retallades i d’austeritat, i en
alguns casos d’”austericidi” i també de desafecció política, és
imprescindible que les reduccions pressupostàries no afectin
més del que ja han afectat les actuacions, les iniciatives i les
intervencions que tenen una incidència més directa en les
necessitats més bàsiques de les persones en matèria
d’alimentació, salut i educació tant dels països del tercer món
com en aquest país.

Amb això no volem llevar importància a l’impuls dels valors
democràtics, dels drets humans i dels drets fonamentals de les
persones i de les llibertats públiques que donen arreu del món
les fundacions democràtiques, com ara la Fundació Ideas,
vinculada al Partit Socialista. Sabem que fan una feina
necessària, com també és necessari que els partits, especialment
els que tenen i han de tenir responsabilitats de govern, disposin
de laboratoris d’idees, que poden tenir la forma jurídica de
fundacions, que es dediquin a l’elaboració d’informes i
documents de treball i estudis en aquelles àrees o matèries que
tant preocupen la ciutadania, com són totes les que afecten
l’economia, la sostenibilitat, les relacions internacionals, la
cooperació, les necessitats... les necessàries polítiques socials
com ara l’educació, la salut o els serveis socials o la democràcia
i la igualtat.

Podem estar d’acord, però, amb el grup MÉS que això no
s’ha de fer a costa de les partides d’ajudes que es disposen
anualment en els pressuposts generals per a la cooperació al
desenvolupament o per a l’educació dels ministeris respectius.

En això, hi podem estar d’acord i per això donarem suport
al punt 1 de la seva PNL, encara que la seva redacció no ens
entusiasmi, i els demanam que acceptin la nostra esmena al punt
2 perquè, com haurà pogut comprovar, és una esmena de millora
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tècnica determinada pel fet que la PNL es va registrar l’any
2013, abans de l’aprovació dels pressuposts del 2014 i es
refereix a aquests que actualment ja no estan en fase
d’elaboració, sinó en fase d’execució. Per això consideram que
seria molt més adient la redacció que nosaltres proposam, que
fa referència als pressuposts actuals i als futurs en els quals
s’haurien d’establir amb claredat les dotacions destinades al
finançament dels partits polítics i també les destinades a les
fundacions que s’hi vinculen.

En aquest sentit, manifestam també el nostre acord amb la
necessitat que el finançament dels partits polítics i també de les
fundacions que s‘hi vinculen ha de ser clar i transparent i ha de
sortir respectivament d’una partida econòmica que faciliti el seu
control i fiscalització.

Així mateix donarem suport al punt 3 de la seva proposició
no de llei, Sr. Martí, perquè respon també a una demanda
ciutadana i a una necessitat de més transparència i de més
control per evitar que es puguin donar un altre cop situacions
lamentables com les que s’han conegut durant aquesta
legislatura i algunes amb anterioritat.

Hem de donar suport al punt 3 de la seva PNL per
coherència, precisament perquè el Grup Parlamentari Socialista
al Congrés dels Diputats va presentar molt recentment una
iniciativa legislativa, una proposició de llei orgànica de
modificació de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics, que va ser debatuda per a la
seva presa en consideració en la sessió plenària del Congrés dels
Diputats de dia 10 de desembre de l’any passat; una proposició
de llei orgànica que no va passar el tràmit de presa en
consideració, malgrat tenir el suport de gairebé la totalitat dels
partits polítics sense que cap altre s’hi oposàs, més que el Partit
Popular, com previsiblement s’oposarà ara a aquesta PNL, i es
constatarà una vegada més que amb el Partit Popular, i molt
especialment amb el Partit Popular d’aquestes illes, és molt
difícil o és pràcticament impossible arribar a cap acord que
suposi més transparència, més control o en definitiva més
qualitat democràtica.

Això, encara que el Partit Popular a nivell nacional sí que ha
fet alguns intents en aquesta línia, tímids i molt insuficients i
evidentment empès per les circumstàncies, perquè els casos de
corrupció que s’han destapat i molt especialment els casos
Bárcenas i Gürtel els han obligat a prendre alguna mesura de
transparència, el Govern central va promoure al 2012 una
reforma de la Llei Orgànica de finançament dels partits polítics,
però lamentablement va deixar oberts espais que permeten
encara ara les donacions de doblers privats a les formacions
polítiques, cosa que va ser molt criticada pels partits de
l’oposició i sobretot per l’opinió pública. El 2013 el Partit
Socialista va intentar fer una reforma d’aquesta llei justament en
aquest sentit, no va prosperar. 

És per això que donam suport a aquesta PNL i fou per això
també que el Partit Socialista va intentar que es prengués en
consideració la proposició de llei orgànica que finalment no va
arribar a port.

Els diputats i diputades del Partit Popular haurien de donar
suport també a aquesta proposició no de llei per no quedar en
evidència i ho deim perquè, malgrat l’oposició del PP formulada

el 2013 a la presa en consideració de la Proposició de llei de
modificació de la Llei de finançament de partits polítics, al
Govern central finalment no li ha quedat més remei que
rectificar i a principis del 2014, empès pels esdeveniments
judicials que l’afectaven directament, ha acabat per fer un
projecte de llei orgànica de control de l’activitat econòmica
financera dels partits polítics que actualment es tramita a les
Corts Generals.

Per això creim important l’aprovació d’aquesta proposició
no de llei, per fer arribar al Govern de l’Estat i a les Corts
Generals, que ara mateix tramiten aquest projecte de llei,
l’opinió del Parlament de les Illes Balears favorable a tot tipus
de mesures que afavoreixin més control i més transparència en
relació amb els comptes dels partits polítics, i per dir també que
no estam d’acord a deixar cap espai fora d’aquest control.

Finalment, em correspon defensar l’esmena d’addició que
hem presentat a aquesta PNL: proposam l’addició d’un punt, el
punt quart seria, que digui que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a dur a terme les modificacions
legislatives que calguin per tal d’assegurar l’exclusió de
qualsevol tipus d’ajut estatal a totes aquelles fundacions o
entitats que defensin o promoguin valors o principis
manifestament contraris al sistema democràtic, als drets
fonamentals i a les llibertats públiques que proclama la
Constitució Espanyola”, perquè pensam que és hora de fer
també alguna cosa respecte d’això, pos com a exemple la
Fundació Francisco Franco. És una vergonya que una fundació
que es dedica a lloar la figura del dictador sigui subvencionada
amb doblers públics. Ningú no es podria imaginar que a
Alemanya se subvencionàs amb doblers públics una fundació
que es digués Adolf Hitler i que es dedicàs a lloar el dictador,
idò això és el que feim a Espanya, una altra vegada des que
governa el PP, ja que a la passada legislatura se li retiraren les
subvencions en aplicació de la Llei de memòria històrica.

En definitiva, senyores i senyors diputats, donarem suport a
aquesta legislatura i els avanç també que demanarem votació
separada sobre aquest punt, si el Grup MÉS accepta la nostra
esmena, amb l’esperança que com a mínim aquest sigui acceptat
pels tots els diputats i diputades que integram aquesta comissió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Biel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats. Bé,
jo voldria deixar clar en un principi que sembla que ens
fustigam nosaltres mateixos i que els polítics som corruptes tots,
és que tenc aquesta sensació quan parlam que hem de fer més
control..., escolti, parlem de polítics que, per desgràcia nostra,
han fet les coses mal fetes, però no ens fiquem tots dins el
mateix sac, que tots els polítics som corruptes, perquè no és
així.
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Mirin, l’article 6 de la Constitució de 1978 figuren els partits
polítics com a instruments fonamentals per a la participació
política, així un reconeixement exprés de la nostra norma
fonamental de la seva rellevància en tant que són expressió del
pluralisme i concorren a la formació i manifestació de la
voluntat popular.

La primera referència que tenim del finançament dels partits
polítics la trobam a l’article 6 de la Llei 54/1978, de 4 de
desembre, on s’establia que en els pressuposts generals de
l’Estat es consignarien anualment la quantitat que se’ls
destinava, després de diverses regulacions de la Llei Orgànica
3/1987, de 2 de juliol, la que possibilitava el finançament privat
amb algunes limitacions. 

Aquesta Llei Orgànica de 8/2007, de 4 de juliol, expressa a
la seva exposició de motius que el finançament dels partits
polítics ha de correspondre a un sistema mixt que reculli, d’una
banda, les aportacions de la ciutadania, i d’una altra, els
recursos procedents dels poders públics en proporció a la seva
representativitat com a mitjà de garantia de la independència del
sistema, però també de la seva suficiència. Aquestes aportacions
privades poden procedir tant de persones físiques com
jurídiques, però amb unes limitacions, que no contracti amb les
administracions públiques, que siguin públiques i que no
excedeixin d’uns límits raonables i realistes. 

En aquests temps que vivim, crisi econòmica, hi ha hagut
moltes veus que advocaven per una reforma de llei dels partits,
com la que presenta avui el Grup MÉS, perquè s’estimava
insuficient pel que fa a la regulació de la fiscalització i el
control del finançament, i es demanava una retallada de les
ajudes de l’Estat que els partits polítics reben anualment.

En aquest context s’ha dut a terme la reforma operada per la
Llei Orgànica 5/2012, de 22 d’octubre, que va reduir per a l’any
2012, per exemple, en un 20% la quantia de les convocatòries
públiques de subvencions a les associacions i fundacions
vinculades als partits polítics respecte de l’exercici 2011. Per
tant aquí ja hi ha una primera passa pel tema de subvencions a
les fundacions i als mateixos partits.

Aquesta llei introdueix més transparència en matèria de
finançament i pretén acabar amb abusos com la condonació dels
deutes dels partits polítics per les entitats financeres, per
exemple, que era totalment irreal que pogués passar això, la
condonació de deutes dels partits polítics amb els bancs, així
com impedeix que les entitats de crèdit condonin més de
100.000 euros a l’any del deute que ha contret un partit polític,
quantitat que inclou tant la principal com els interessos pactats
d’aquest crèdit o d’aquest deute. A més s’amplia el nombre de
subjectes que no poden finançar els partits ni les fundacions i
associacions vinculades a aquestes. A partir d’aquest llei no
poden acceptar donacions procedents de fundacions privades,
associacions i entitats que reben subvencions de les
administracions públiques o el pressupost contengui aportacions
públiques. Per tant ja hi ha una base sòlida pel tema de les
subvencions. Així no només es prohibeix que els partits polítics
acceptin donacions d’empreses privades que prestin serveis o
realitzin obres per a les administracions públiques, sinó que
aquesta prohibició s’entén a empreses pertanyents al mateix
grup d’empreses participants majoritàriament per les seves
fundacions.

I ara vull fer referència al principi de transparència i garantia
del Tribunal de Comptes, que no se n’ha parlat gaire per part
dels grups de l’oposició, i crec que és aquí el punt clau de les
subvencions als partits polítics i a les fundacions, perquè amb
periodicitat anual el Tribunal de Comptes realitza els informes
de fiscalització de l’activitat ordinària dels partits polítics, així
com els informes de tots els processos electorals celebrats,
siguin eleccions generals, autonòmiques, locals o relatives, com
ara, al Parlament Europeu. Amb aquesta reforma es reforça el
mecanisme de fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com
assenyala l’exposició de motius d’aquesta llei, que diu que el
millor antídot contra el finançament irregular és l’esforç dels
mecanismes de control -molt important això, de control- i la
potestat sancionadora del suprem òrgan fiscalitzador, i de (...)
de la responsabilitat comptable dels que tenen al seu càrrec el
maneig de cabals públics; això unit a l’adaptació d’un conjunt
de mesures de transparència que contribueixen a millorar el
control de l’adequació dels ingressos i les despeses dels partits
polítics a l’ordenament jurídic i a enfortir la qualitat dels
sistema democràtic espanyol.

Mirin, les modificacions en aquest sentit varen ser, o han
estat, primer, l’obligació dels partits polítics de fer públics,
preferentment a través de la seva pàgina web, el balanç i el
compte de resultats, i en particular la quantia dels crèdits que els
han estat concedits, el tipus d’entitat concedent i les
condonacions de deute corresponents a aquest exercici; dos,
donaran compte al Tribunal de Comptes i al Banc d’Espanya
dels acords respecte de les condicions del deute que mantenguin
amb entitats de crèdit de conformitat amb l’ordenament jurídic;
tres, han de notificar les donacions superiors a 50.000 euros i els
béns immobles en el termini de tres mesos; quatre, es configura
el Tribunal de Comptes com l’òrgan responsable de la imposició
de sancions per infraccions molt greus derivades de
l’incompliment de les obligacions previstes en aquesta llei i a la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, pel que fa a les despeses electorals, i s’estableix el
termini de quatre anys per a la seva prescripció. Jo crec que són
modificacions molt importants i que ajuden al control i a la
transparència de les subvencions cap als partits i les seves
fundacions.

Mirin, les aportacions que rebin les fundacions i
associacions vinculades als partits polítics se sotmeten als
mateixos mecanismes de fiscalització i control i al mateix règim
sancionador que els partits polítics; per tant l’enfortiment de les
funcions fiscalitzadores del Tribunal de Comptes que introdueix
aquesta reforma o que ha introduït aquesta reforma permet una
major transparència en el finançament dels partits polítics. 
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No obstant això queda una assignatura pendent, que és la
d’agilitar aquest control; és imperdonable el retard que en la
fiscalització de les formacions polítiques per part del Tribunal
de Comptes ha generat nombroses crítiques de tots els partits
polítics, i ha hagut de sortir al pas aquest tribunal, a través d’una
nota de premsa, en el seu dia per justificar aquesta, entre
cometes, falta de transparència que se li atribuïa en l’aprovació
de la publicació dels informes referits a la comptabilitat
ordinària dels partits. Exemple d’això és l’aprovació -és un
exemple que he trobat- a la sessió de 29 de març de 2012, que
l’informe de fiscalització dels estats comptables dels partits
polítics i de les donacions percebudes per les fundacions
vinculades orgànicament correspon a l’exercici 2007, és a dir,
cinc anys després. Això és una cosa no realista, i és, crec jo, el
quid de la qüestió, on hi ha d’haver un control més ferri en
aquest sentit. I aquest retard fins i tot va ser reconegut
públicament pel mateix president del Tribunal de Comptes en
compareixença parlamentària, per la qual cosa tenim una
legislació apropiada per al control; existeix, s’ha modificat fa
poc: la Llei de finançament, la Llei de transparència. És una
legislació que podem ampliar, com vaig dir ahir a la Sra.
Aguiló, fins a l’infinit, fins a prohibir, restringir, anulAlar,
modificar, fer mil accions amb la legislació, però el quid de la
qüestió, com he dit abans, és el control i l’aplicació de la llei.
Aquí és on s’ha de fer un major esforç. 

Per aquest motiu no compartim el punt número 1, que diu:
“El Parlament de les Illes Balears expressa el seu desacord amb
l’actual política del Govern de l’Estat quant al finançament de
fundacions vinculades als partits polítics com a fórmula extra de
finançament d’aquests”. No, no hi estam d’acord; el Govern de
l’Estat ha fet les feines, on s’està fallant és en el control
legislatiu i en el control que és molt tardà. És a dir, si s’han de
posar més mans, més recursos humans, que es posin, però
legislativament estam en condicions de poder controlar
perfectament les subvencions als partits i les subvencions a les
fundacions. 

És més, el Govern va aprovar en Consell de Ministres el
passat mes de febrer dos projectes de llei de regeneració
democràtica i de lluita contra la corrupció, efectivament, Sra.
Aguiló, i un d’ells era el projecte de llei per al control econòmic
financer de (...) dels partits polítics, i s’estableixen nous
instruments i límits perquè la fiscalització i el control dels
partits polítics i les seves fundacions afins siguin més efectius.
Aquest projecte, com l’altre que es va aprovar, referit als alts
càrrecs de l’Administració general de l’Estat, s’està tramitant
actualment al Congrés dels Diputats, on els grups es van reunir
amb el Govern el passa dia 19 de març i varen acordar una
tramitació àmplia i oberta sense descartar acords de futur. És a
dir, aquí sí que li he de fer el contrari; el seu partit, Sra. Aguiló,
sí està en camí de donar suport i d’anar de la mà de tots els
partits i del partit que governa, que és el Partit Popular, per
treure endavant aquest projecte.

En el punt número 2, tenint en compte que aquesta
proposició no de llei es va registrar al Parlament de les Illes
Balears el 18 de setembre del 2013, tendria sentit en el seu
moment, aquest punt número 2, però actualment no procedeix
realitzar propostes que afectin el pressupost general de l’Estat
2014, perquè crec que a vegades el Grup MÉS, amb molt bon...,
jo li don l’enhorabona, que tengui tantes propostes no de llei
que du a aquesta comissió, però, escolti, potser hauríem de

donar prioritat quan cal presentar aquestes proposicions i no sis
mesos després. No, no, això és qüestió (...) seva. No sis mesos...
Sí, clar que sí! Vostè presenta el setembre aquesta proposició no
de llei per a uns pressupostos que afecten a final d’any, i ens la
du el mes de maig. Escolti, és que en el mes de maig el punt
número 2 no té raó de ser.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, vaya acabando, por favor.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

I en el punt número 3, com vostès saben o haurien de saber,
el 9 de desembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 9/2013, de
transparència, accés a la informació i del bon govern, que també
s’aplica a partits polítics i a fundacions que reben fons públics.
I estam d’acord que hem de lluitar contra els polítics i les
persones físiques, individuals, que vulguin fer de la (...) un camí
per al seu lucre, benefici o enriquiment personal, i tots deim
basta a presumptes i no presumptes casos de corrupció, que la
Sra. Aguiló ha dit Gürtel, Bárcenas..., però a mi m’hagués
agradat escoltar un poc més la llista: Palau-Millet, Filesa, Filesa
-PSOE-, casinos de CiU, tragaperras-PNV-, els ERO actuals i
els cursos de formació d’Andalusia, i el darrer de tots que ara ha
botat, el de Castella-La Manxa, del PSOE. Tant de bo no
succeís mai tot això, però, per l’amor de Déu!, no hem de
permetre que ens fiquin tots al mateix sac. 

En aquesta qüestió hem d’anar tots junts de la mà i fer la
feina que aquí pertoca, assignada, i aplicar la Llei de
finançament i transparència al peu de la lletra, i sobretot un
control total -i vaig acabant, president- un control total, eficient
i eficaç perquè a nivell de legislació tenim les eines per lluitar
contra la corrupció del finançament dels partits i les seves
fundacions.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat per part del Grup MÉS, si
accepta o no les esmenes del Grup Socialista.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No. En primer lloc vull agrair el suport del
Grup Socialista; agrair-li també la presentació d’aquestes dues
esmenes, que crec que són molt encertades i adients i les
acceptam absolutament. Sí que he de reconèixer a la portaveu
socialista que tal vegada el nostre grup diguem que té més
sospites respecte de les fundacions vinculades a partits polítics,
però que són legítimes, i lògicament el que es necessita és que
la gestió dels recursos d’aquestes fundacions es faci, com s’ha
dit, amb control i transparència. Però sense cap dubte creim que
les dues aportacions s’han d’incorporar i enriqueixen la
proposta inicial.
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Deia que, efectivament, com deia el portaveu del Grup
Popular, major control, però..., major control, i el mateix
portaveu deia com?; doncs tal vegada més recursos al Tribunal
de Comptes, però açò és una decisió que el Govern pot resoldre
molt fàcilment, i deia també més control a través de la via
legislativa; efectivament, nosaltres el que deim és que la darrera
modificació de la llei que afecta el finançament dels partits o la
Llei de transparència no resol -açò és el que estam dient- no
resol aquest control i aquesta transparència necessaris per donar
credibilitat als partits. Perquè el cas Bárcenas i tots els altres,
aquí és ben cert que no és un debat de veure qui és més dolent,
però agafem el cas Bárcenas; què és el cas Bárcenas?, què són
els papers de Bárcenas?, què és la comptabilitat B? Negar açò,
com negar tots els altres casos, negar açò és negar les
evidències, i l’evidència és que no hem sabut, pels motius que
siguin, no hem sabut resoldre els finançament dels partits, el
control i la transparència, perquè hi continua havent més
entrades -i el cas Bárcenas n’és un exemple- més entrades de les
que es publiquen, de les que el Tribunal de Comptes fiscalitza,
etc.

I açò és així, vat aquí el problema i vat aquí la nostra
proposició no de llei. És cert, crec que tots en som conscients,
del repte que tenim, però hem de fer passes.

Faré una altra pregunta. Sí, tot el que s’ha dit és molt
correcte. Quants partits tenen penjada a la seva pàgina web la
seva liquidació de pressupost del partit? Quants tenen publicada
la pàgina, no del 2007, del retard del Tribunal de Comptes,
l’actual? Després ja es fiscalitzarà, però el partit fa la seva
gestió dels recursos que té... Quants? I dels comptes electorals,
quants tenen publicat...?, perquè el Tribunal de Comptes fa una
tasca valuosíssima, però sense cap dubte el fet de penjar els
comptes electorals és també d’un valor immens, perquè hi ha
molts més ulls que miren i detecten possibles irregularitats, per
molt intensa que sigui la tasca del Tribunal de Comptes. Quants
ho han fet? Per tant hi ha una tasca interna però també hi ha una
tasca de govern, i la de govern és, com deia, més recursos, molt
bé, Tribunal de Comptes; més, també, voluntat que s’expressi
amb la modificació legislativa corresponent perquè açò sigui
així. Avui fallam, i no reconèixer que avui fallam és el primer
element que tal vegada ens pot dificultar trobar una solució a
aquesta situació.

Res més. Com deia, cap problema a votar els punts per
separat quant a la proposta..., a les esmenes fetes pel Grup
Socialista, el punt 4 que s’afegeix d’addició, i incorporar la
modificació del punt 2. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la Proposició no
de llei 9686/13 amb les esmenes incorporades. Faríem la
votació en bloc amb les esmenes incorporades del Grup
Socialista... Sí, vol separar la votació?

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, Sr. President. Jo deman votació separada dels punts
d’aquesta PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a la votació del punt primer.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Punt segon.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Punt tercer. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Punt quart.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Per tant, ho podríem haver fet en bloc. En conseqüència
queda rebutjada la Proposició no de llei 9686/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10054/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a subvencions AFA.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 10054/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
subvencions a AFA. Per defensar-la té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Només..., bé, no reproduiré
tota l’exposició de motius, em sembla que està prou explicada.
Simplement posaré en antecedents i puntualitzaré algunes coses
que tal vegada no es que hagin canviat però sí que es podrien
afegir.

Simplement primer he de dir que estam parlant d’unes
subvencions a una associació entre els anys 2004 i 2006 per
valor total de 585.000 euros, l’Associació Familiar de les Illes
Balears, també coneguda com AFA o AFA Educació, unes
subvencions que com qualsevol altra subvenció té un
procediment i es va seguir aquest procediment, es van atorgar.
Però la qüestió central d’aquestes subvencions no és
precisament el procediment, sinó l’ús que se’n va fer finalment,
d’aquests recursos. Ho explicaré de la manera més senzilla que
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crec que es pot explicar, que és posant alguns exemples, a veure
si els diputats que som en aquesta cambra compartiríem que
alguna estranyesa hi ha, i insistesc en una cosa: no estam parlant
i no és una acusació en aquest cas a aquest govern quant al fet
que és responsable, però sí quant al fet que li ha tocat avui la
responsabilitat de decidir si s’ha de revisar o no una decisió que
va prendre un altre govern, i en aquest cas nosaltres instam que
açò es faci perquè creim que val la pena que es faci.

Mirin, quan un -no sé si per sort o per desgràcia- consulta
l’expedient, es troba amb una relació de factures. No diré el
nom de les empreses, però diré les primeres que trobam; la
primera, de dia 31 d’octubre del 2005, concepte: manteniment
i desenvolupament de la pàgina web AFA Educació per valor
d’11.507 euros; segona, una altra empresa, data 30 del 10 del
2005, concepte: estratègia de futur de la pàgina web AFA
Educació, 11.428; una altra empresa, 7 de l’11 del 2005,
concepte: disseny pàgina web AFA Educació, quantitat: 11.790
euros; una altra empresa, 30 del 10 del 2005, concepte: treballs
en matèria de comunicació, projecte AFA Educació, quantitat:
11.902 euros; una altra empresa, 30 del 20 del 2005, concepte:
formació i entrenament del maneig de la pàgina web d’AFA
Educació, 11.724 euros; una altra empresa, data 1 d’octubre del
2005, concepte: treballs d’assessoria informativa corresponents
al mes de març, perquè d’aquesta empresa en trobam el mes de
març, els mesos de gener, febrer, abril, maig, i cada una d’elles
per 3.000 i escaig d’euros. Etcètera, etcètera.

Jo no sé si fa falta dir res més, és evident, açò és una ONG
legítima, amb uns objectius que jo no compartesc, però legítima,
amb un objectiu molt clar que era escola de pares i un quan mira
la relació del que s’ha destinat a l’escola de pares la quantitat és
ínfima respecte dels 585.000 euros. Les factures són una pàgina
web que devia ser de la NASA perquè jo no sé si s’adonen,
11.500, 11.700, 11.400, 11.900, 11.700, curiosament no n’hi ha
cap que passi de 12.000. Bé, ens entenem ja. 

Alguna cosa va passar i el que demana aquesta proposició no
de llei és que aquest govern tengui la valentia, com ha fet amb
altres, de reobrir aquest expedient i revisar-lo. Totes les
empreses que he citat, i que no he dit el nom lògicament, però
que tal, puc garantir totalment que són les mateixes empreses
que apareixen a la sentència del Cas Scala, de l’Agència Balear
de Notícies, els mateixos noms, els mateixos administradors,
responsables de la trama del cas, subvenció de la part del Cas
Scala. 

Jo crec que és massa evident i la veritat és que lament haver
tengut la sort o la mala sort de retrobar-me amb aquest
expedient, però és una realitat que jo no puc defugir, és una
realitat que aquest govern ha d’assumir i obrir amb totes les
conseqüències, si s’ha de tramitar i s’ha de dur o no a Fiscalia
el Govern segur que ho sabrà. 

Dir que en tot aquest procediment, i sí que hi va haver
intents en el seu moment de fiscalització, de control per part
dels grups de l’oposició, es va intentar que es creàs una
comissió parlamentària de control i es va rebutjar. Davant
aquesta situació, una empresa va elaborar una auditoria, el cost
de la qual també apareix a la justificació de les despeses, una
auditoria que tenc aquí, que són quatre pàgines, la primera
pàgina dedicada a quin és l’objecte de l’auditoria; la segona,
quina normativa aplicarà; la tercera, els antecedents i la

conclusió i la conclusió acaba dient, està bé, amb aquestes
condicions, i aquí són les... açò és la que hi ha, i només es
refereix a les subvencions d’un any que són el 2006.

Em saltaré les objeccions, però bé, perquè també seria...
resum: demanam instar aquest govern a posar claredat en aquest
tema i el tanquem, el tanquem amb claredat. 

Nosaltres rebutjam, en primer lloc, i açò és el primer punt,
aquesta decisió que es va prendre, qui la va prendre. Creim que
precisament no coincideix en absolut amb tot el predicat aquests
darrers anys en contra de la cultura de la subvenció, si hi ha
cultura de la subvenció aquest és el paradigma d’aquesta
cultura.

En segon lloc, instam el Govern a obrir l’expedient perquè
es revisi, es revisi tot el procediment.

I, finalment, instar el Govern a, si cal, denunciar a la Fiscalia
Anticorrupció doncs tot el que hagi pogut detectar el Govern. 

Aquesta és la finalitat, no n’hi ha d’altra, i esperaríem la
mateixa actuació que ha tengut finalment amb la sentència del
Cas Scala, que afecta l’Agència Balear de Notícies, a recuperar
aquests recursos que efectivament la sentència diu que són de la
comunitat autònoma i que el Govern, convida que el Govern
faci els tràmits per recuperar-los, i ho ha fet. Creim que en
aquest cas hauria de fer el mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Escarrufa un poc l’exposició
del Sr. Martí si la contextualitzam a l’any 2014, enmig
d’aquesta dura crisi econòmica. De ben segur que no ho va fer
tant, no va ser tan impactant l’any 2004, fa deu anys, basta llegir
les actes dels debats per veure que la dinàmica i la lògica amb
la qual es movien alguns governs poc té a veure, i la realitat, poc
té a veure amb la que ens toca ara.

I és que han estat moltes, moltíssimes, les vegades que ara,
en aquests darrers anys, en el Parlament el Partit Popular ha
teoritzat sobre la gestió dels recursos públics i ho ha fet des de
la idea que han de ser des de la màxima austeritat com s’han
d’administrar els recursos públics en l’administració, des de la
màxima de l’eficiència d’aquests recursos públics i prioritzar
sempre l’austeritat per davant de la qualitat dels serveis,
l’austeritat per davant de les ajudes públiques, l’austeritat per
davant de les necessitats més bàsiques dels ciutadans.
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Frases mil vegades repetides com “no podem gastar més
d’allò que no tenim” o com senzillament “els governs del pacte
no saben fer altra cosa que gastar sense mesura”, s’han
convertit, en certa manera, en eslògans parlamentaris en aquests
anys, en aquesta legislatura, en mantres repetits mil vegades que
han pretès, en certa manera, confondre la ciutadania envers de
l’ús públic dels recursos que des del Govern del pacte es varen
fer la legislatura passada.

Idò bé, avui el Grup MÉS du a aquesta comissió una
proposta que obre, almanco, alguns interrogants, que obre
interrogants envers la correcta gestió dels recursos públics per
part del Partit Popular quan era en el Govern, una proposta que
qüestiona i planteja una possible, una possible, malversació de
recursos públics en la legislatura de l’anterior govern del Partit
Popular; dubtes raonats respecte de la gestió de 585.000 euros
del Govern de les Illes Balears que xoquen frontalment amb
aquests principis tantes vegades repetits en aquesta cambra, de
la màxima austeritat de l’administració, de la màxima eficiència
dels recursos públics, o que xoquen frontalment amb frases
tantes vegades repetides de “no podem gastar allò que no tenim”
o que “els governs del pacte no saben fer altra cosa que gastar
sense mesura”.

Davant d’aquestes evidents contradiccions per part del Partit
Popular entre el que prediquen i el que, presumptament, alguns,
eh!, han practicat, entre el que diuen i el que, presumptament,
alguns han fet, avui el Partit Popular també té una oportunitat de
demostrar, en qualsevol cas, aquesta coherència. Avui tenen una
oportunitat de demostrar que el seu discurs d’avaladors de
recursos públics és coherent i que, per tant, estan disposats a
remetre a la Fiscalia Anticorrupció els expedients de les
subvencions a l’entitat Asociación Familiar de Baleares. Avui
tenen l’oportunitat de demostrar que la seva defensa dels
recursos públics no és només aquest eslògan parlamentari sinó
que, a més, quan se’ls planteja una oportunitat compleixen amb
ell.

Ara bé, si no ho fan, si opten per enterrar aquest expedient,
per aportar foscor en lloc de transparència, de protegir i encobrir
els presumptes beneficiaris en lloc de facilitar la seva
investigació, si estan més interessats que el Govern pugui perdre
aquests 585.000 euros en lloc de clamar per una investigació, si
fan açò hauran també perdut l’autoritat i la legitimitat per
predicar a favor de l’austeritat, a favor de l’eficiència dels
recursos públics, senzillament perquè quan ha arribat el moment
i han hagut d’elegir en funció del que elegeixin vostès acabaran
posant-se o no en evidència. Així, idò, avui el Partit Popular
crec que també té una oportunitat, a més a més del que
representa aquesta idea d’investigar i de voler saber a ulls de la
ciutadania què ha succeït amb els recursos públics. 

I nosaltres, des del Grup Socialista, en qualsevol cas els
citam a termini perquè totes les forces polítiques ens sumem, i
així ho farem nosaltres, a la proposta del Grup MÉS que, en
definitiva, el que fa és reclamar més transparència mentre vetlla
pel correcte ús dels recursos públics. Amb aquests arguments,
per tant, tendrà el Grup MÉS el suport del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Diputada Aina Aguiló, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats, en aquesta
proposició no de llei es conjuguen totes les característiques de
l’estratègia clàssica de l’esquerra, ataquen una associació pel
seu ideari, per la seva activitat i perquè pensa diferent i no
suporten que la societat civil pugui activar-se pensant no
contràriament a vostès sinó tan sols diferent. 

Aquesta associació va ser perseguida, vilipendiada, insultada
per part dels partits de l’oposició, i especialment per part del
PSM. L’anterior diputat del PSM, el Sr. Eduard Riudavets, va
arribar en seu parlamentària que li repugnava aquesta
associació. És una clara mostra de sectarisme i intolerància cap
a aquells que pensen diferent. 

No podem oblidar que els convenis signats entre AFA i el
Govern varen servir per a l’organització de diferents grups
d’escola de pares a totes les Illes Balears, cursos de tècniques
d’estudi, cursos d’autoestima per a joves i adolescents, cursos
d’habilitat socials, cursos d’orientació professional. Es va crear
també una escola per a cuidadors de persones majors i cursos
d’estratègia de comunicació així com una pàgina web sobre
qüestions educatives i d’orientació familiar. 

La suma dels convenis signats va ser de 585.000 euros en
quatre anys, molt lluny dels 6 milions d’euros que va rebre
l’Obra Cultural Balear a l’anterior legislatura per promoure el
catalanisme i l’independentisme a Balears. 

Poden reflexionar per un moment què pensarà l’opinió
pública quan s’adoni que parlam d’unes subvencions concedides
els anys 2004 i 2005? Diputat del Grup Parlamentari MÉS,
permeti’m una pregunta que segurament es farà l’opinió
pública: què varen fer vostès llavors quan varen governar?

Crec recordar que el pacte de progrés, una vegada en el
Govern, va posar la seva peculiar lupa inquisidora sobre aquesta
associació, aquesta associació va ser inspeccionada i auditada.
De fet, vostè mateix ens ha parlat d’una auditoria, vostè ens ha
parlat d’una auditoria, i en els mitjans de comunicació ha sortit
aquest dies, a finals d’abril i ahir, aquesta auditoria i ens diu el
mitjà de comunicació: “de hecho hay una auditoría de
justificación de los gastos que ocupa cinco páginas, de las que
las tres primeras corresponden a los antecedentes y en dos
páginas resuelve que todos los pagos están debidamente
justificados”. Això és el que ens diu el mitjà de comunicació i
vostè mateix ho ha reconegut.
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El resultat de l’auditoria és contundent, les despeses estan
perfectament justificades, tant és així que el pacte de progrés,
malgrat la seva animadversió cap a aquesta associació, no va
tenir arguments ni causa legal per dur el cas a Fiscalia, varen
tenir quatre anys per dur el cas a Fiscalia. Per què no el varen
dur a Fiscalia?

Llavors, una altra pregunta: per què parlam d’unes
subvencions que varen ser concedides amb anterioritat als seus
quatre anys de Govern? L’única resposta que puc trobar és que,
malgrat tots els seus esforços, no varen tenir arguments ni causa
legal per dur el cas a la Fiscalia. Llavors, han de reconèixer que
o bé no hi ha cap actuació contrària a llei i estam en aquest
moment perdent el temps, o simplement és una demostració més
de la seva incompetència a l’hora d’administrar, i de mal govern
que vàrem tenir durant els anys del pacte i les conseqüències
dels quals tots hem patit i patim en aquest moment.

I mirin vostès quina casualitat, després de quatre anys de
govern en els quals o no varen trobar cap irregularitat en
aquestes subvencions o simplement estaven tan atrafegats
nomenant dobles gerents que no varen tenir ni temps ni
capacitat per fer-ho i ara resulta que intenten rescatar diferents
temes que poden deixar en dubte al Partit Popular.

Senyors diputats del Grup Parlamentari MÉS, tan poc
programa tenen, tan poques iniciatives tenen que han d’acudir
a aquest joc brut?

Miri, Sr. Martí, el Grup Parlamentari Popular no donarà
suport a aquesta iniciativa perquè vostès només cerquen una
polèmica artificial i utilitzar aquesta cambra com a altaveu, si
vostès busquen o cerquen compensar titulars com els que s’han
publicat recentment com, per exemple, “ingressa a la presó el
candidat del PSM que va cobrar ajudes dels consells sense
justificar” o “dimiteix la diputada Joana Lluïsa Mascaró després
de ser imputada en el Cas Senderisme”, no cerquin el nostre
suport. 

Tendran el nostre respecte a la recerca de la veritat i el
nostre respecte a la labor de la justícia, però nosaltres no cercam
titulars, nosaltres tenim programes, tenim programes electorals
i tenim iniciatives i idees que dur a terme, no necessitam jugar
a cap joc brut. Mentre que d’altra banda, defensam ara i sempre
el dret que té qualsevol ciutadà a associar-se, defensam el dret
que té qualsevol ciutadà a opinar el que vulgui i defensam el
dret que té qualsevol ciutadà d’expressar les seves idees sempre
que no vulneri la legalitat. 

Sr. Martí, presentant aquesta proposició no de llei d’aquesta
forma vostè ha declarat que no necessita el nostre suport, i té
raó, no el necessita, però no obstant això, ho cerca. Per què?
Aleshores, a nosaltres ens sembla un poc estrany, per què cerca
el nostre suport si no el necessita? És a dir, vostè faci el que
hagi de fer. Sr. Diputat, el grup parlamentari no li donarà el seu
suport i, si em permet la broma, vostè faci el que ha de fer, vostè
el que ha dit en els mitjans de comunicació que farà, faci-ho,
ara, vagi en compte amb el Sr. Diéguez que no demani la seva
destitució.

Simplement, la mateixa... som davant una proposta que
vostès no varen ser capaços en quatre anys de dur a Fiscalia. Per
tant, no demanin ara el nostre suport per dur-lo a Fiscalia, facin-
ho, no passa res, facin-ho, no hi ha cap problema, tenen una
auditoria, tenen quatre anys que han passat en el seu govern i no
han aconseguit res, per qualque cosa serà. En set anys el Grup
Parlamentari MÉS diu ara que no estan d’acord, que no estan
d’acord amb el que diu l’auditoria, bé, idò, si no hi estan
d’acord, ho torn a repetir, vostè faci el que ha de fer.

I per favor, Sr. Martí, no faci perdre més temps a aquesta
cambra, simplement i planerament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions, el Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no es preocupi, no li faré perdre massa temps. Ha confós
i ha desviat totalment l’objectiu, l’objectiu no és el contingut, la
tasca d’aquella subvenció sinó que és un objectiu de legalitat.
Vostè, per excusar-se, per defugir de complir amb la legalitat,
ha anat al contingut. És a dir, cap problema, es pot actuar com
va actuar aquesta associació, a vostè la relació de factures que
li he donat li és igual, clar, li és igual, molt bé, aquesta és
l’actitud, aquesta és l’actitud del Govern. 

Aquesta és l’actitud del Govern que ve aquí i el primer que
ens diu és que acabarem amb la cultura de la subvenció, açò era
cultura de la subvenció. Una factura, una altra, una altra, totes
de menys de 12.000 euros, per què? Relacionats a una pàgina
web, per què? Un president de l’entitat d’AFA que cada mes
facturava a l’entitat de la qual ell era president, és a dir, com a
persona facturada a l’entitat de la qual ell era president 3.500
euros. I a vostès els és igual, una ONG cada mes, cada mes, i els
és igual, els és igual perquè hi ha una auditoria. 

La falsedat de l’auditoria és tan gran, l’auditoria és una
auditoria interna que va encomanar el senyor, el mateix
president de l’associació d’AFA, d’acord?, per començar.
Segona, el cost està imputat a la justificació de despeses.
Tercera, li diré, idò, les irregularitats que esmena i no estan
resoltes: primera irregularitat, Sr. Ignacio Pérez Argüelles no
compleix, no compleix amb l’auditoria; Edicions Generals i
Premsa CB no compleix l’auditoria. Cap problema, a vostès els
és igual, tot els és igual.
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Jo crec que el que realment els preocupa és que es destapi la
realitat, AFA és Agència Balear de Notícies, la trama de
l’Agència Balear de Notícies es reprodueix a l’associació AFA
i aquesta és la realitat, perquè el que es diu a la sentència Scala
seria calcat, calcat per aplicar a AFA. El que els preocupa tal
vegada és que qui va defensar dia sí i dia també aquesta
associació, que ningú no en sabia res per cert, vostè trobarà un
munt de preguntes orals i escrites, aquí a l’exposició de motius
n’hi pos unes quantes, i cap conseller no en sabia res, ni el
d’Economia ni el d’Educació, ningú, de resposta escrita, ni
tampoc els actuals, els anteriors tampoc, ningú no en sabia res,
només ho sabia la vicepresidenta del Govern, Maria Rosa
Estaràs, precisament la candidata del Partit Popular, açò és el
que els preocupa, que pugui esquitxar a qui és ara la gran
candidata del Partit Popular. 

Idò aquest tema havia de sortir, sap per què surt ara, sap per
què surt ara? Doncs, perquè una sentència de l’Agència Balear
de Notícies és molt recent, una sentència ferma que el Govern
ha excusat sempre, ha argumentat sempre que no podia fer res
fins que no tengués la sentència ferma. Molt bé, ja està. Ara
quan han anat a recuperar els doblers, doncs, han hagut de
recopilar quines són les factures i quins són els costos que ha de
reclamar al ja detectat, perdó, que ho sàpiga tothom, ja detectat
Sr. Alemany, i a més ha presentat alAlegacions, molt bé, el Sr.
Alemany, n’és conscient. Bé, idò, entre les factures que es
presenten que s’hauran de retornar, els recursos s’hauran de
retornar al Govern, hi ha factures d’aquestes empreses que li he
esmentat aquí i dels noms que li he esmentat aquí. Què vol dir?
Que eren factures i feines no fetes, que eren factures i feines
falses, que se’n vagin. Açò és el que nosaltres volem que en tot
cas tregui com a conclusió el Govern si és just. 

L’únic que demanàvem, l’únic que demanam és que el
Govern tengui la valentia de reobrir l’expedient. Obrir
l’expedient, estudiar-lo i derivar-ne les conseqüències, no li
demanam que analitzi l’objectiu de la subvenció, el qual
qüestionaria políticament, però no li demanam açò, li demanam
que revisi la legalitat d’aquell expedient. Quin problema tenen
amb la legalitat? Només li demanam açò, que compleixin la
legalitat, és evident.

De veritat a vostès els és igual aquest munt de factures?
Vostès creuen que hi era, vostès l’han trobada la pàgina web?
L’han trobada? No fa falta que estigui penjada ara, que ara ja no
hi és. Ha mirat en el registre? Existeix? Els és igual, els és tot
absolutament igual! Tot per defensar una associació que tenia
un objectiu, el qual insistesc, no el compartesc, que criticaria
moltíssim, però que és legítim, forma part d’aquesta democràcia
haver-hi aquesta pluralitat d’idees i de defensa de les idees, però
que va actuar de forma ilAlegal i açò és el que denunciam aquí.

I el que denunciam també ara, avui, i a partir d’avui, és que
el Govern, o el Grup Popular, millor dit, es tanca en banda, no
vol reobrir, no vol saber la veritat. I no es preocupi per la
Fiscalia, no tengui cap problema, cap dubte, cap. Sí que té raó
en una cosa: lament moltíssim que no s’hi dugués abans, en açò
té raó, ho lament moltíssim. Però açò no justifica que avui
tanquem els ulls, no ho justifica.

Jo no els tancaré, el nostre grup no els tancarà. Traslladarà
on hagi de traslladar aquesta informació i se’n derivarà el que
se n’hagi de derivar. Ara bé, el lògic és pensar que el Govern

vetlli pels recursos públics, aquests són recursos públics mal
gestionats, mal gastats, gastats amb un objectiu que no era
l’objecte de la subvenció. L’objecte de la subvenció eren uns
cursos de pares i mares, que es van dur a terme i que el cost
total no arriba a 60.000 euros. La subvenció és d’un total de
585.000. No passa res, d’acord, molt bé. 

Moltes gràcies. Açò és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 10054/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10054/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1725/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte que
acaba amb la justícia universal.

Finalment passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm. 1725 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
del projecte de llei que acaba amb la justícia universal. Per tal
de defensar-la té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
el moment en què el meu grup va registrar aquesta proposició
no de llei encara no s’havia aprovat per les Corts Generals la llei
que ha acabat amb la possibilitat de fer justícia en casos de
delictes molt greus que afecten tota la humanitat. Avui,
malauradament, la llei que acaba amb la justícia universal és ja
una realitat, ja no és una simple proposició de llei, és una llei
que ja ha començat a produir els efectes perversos, que nosaltres
prevèiem a l’exposició de motius de la nostra PNL. En aquesta
nova situació, aquesta proposició no de llei no només no ha
perdut actualitat, sinó que resulta a parer nostre més necessària
que mai, encara que precisa d’algunes modificacions tècniques
pel fet que la proposició de llei presentada pel Grup Popular en
el Congrés dels Diputats ja s’ha convertit en llei i les proposaré
in voce.

El meu grup proposa que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de l’Estat a aprovar immediatament un nou
projecte de llei i a remetre’l al Congrés dels Diputats per la via
d’urgència, per modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial i
recuperar la redacció anterior a l’aprovació de la llei que ha
reduït a la mínima expressió la justícia universal. 
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Punt dos. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a prendre un acord en contra de la llei de
reducció de la justícia universal impulsada pel Partit Popular,
que està deixant impunes delictes en casos molt greus de
narcotràfic o de lesa humanitat i que fins i tot podria deixar
impunes delictes tan greus com els de la violència de gènere o
els abusos de menors.

I punt tres. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig a la modificació de la legislació jurisdiccional duta a
terme per reduir la capacitat d’investigació de delictes que
afecten drets humans.

S’ha fet més evident que mai que el Partit Popular va dur a
terme aquesta reforma en una vergonyosa operació política. El
Govern de l’Estat no es va voler embrutar les mans i va evitar
aprovar un projecte de llei, especialment pel fet que si ho
hagués fet així, hauria d’haver seguit uns tràmits preceptius que
no va voler seguir. No va voler possibilitar la participació
ciutadana, l’audiència als sectors afectats, els informes que
s’haurien d’haver demanat necessàriament als òrgans consultius
i al poder judicial, perquè sabia que forçosament serien contraris
a la reforma que finalment s’ha produït.

I per evitar tot això, va ser el Grup Parlamentari Popular del
Congrés dels Diputats el qui es va haver d’embrutar les mans i
presentar una proposició no de llei, per modificar la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del poder judicial, relativa a la
justícia universal, concretament a l’article 23. Una reforma que
no tenia cap més finalitat que la de reduir-la a la mínima
expressió en el nostre ordenament jurídic. Una redacció, torn
dir, de l’any 85, és a dir una redacció de fa 30, 29 anys?

Aquesta proposició de llei, tot i així, va ser rebutjada per
innumerables juristes, associacions de jutges i fiscals, com
també per la majoria de partits polítics, excepte clar, el Partit
Popular. Partits que no han volgut donar suport a aquesta llei i
que s’hi han manifestat en contra, pel fet que suposa un retrocés
en la persecució de determinats delictes, fins i tot un retrocés en
la protecció de drets humans. Partits que ben segur, a la vista
dels resultats que es donen, possibilitaran que la propera
legislatura torni el seny sobre aquesta qüestió i es recuperin les
mesures que asseguraven la justícia universal també en el nostre
país, si és que el Partit Popular no el recupera i actua ara.

Amb aquesta PNL, senyores i senyors diputats, feim un
intent de demanar al Partit Popular que actuï immediatament,
que recuperi el consens i que rectifiqui. La gravetat d’aquesta
reforma s’ha fet palesa i fa necessària una actuació immediata,
atès que, com era de preveure i ja ho havíem avisat, no només
han caigut, entre cometes, els processos penals més mediàtics
o que més han impactat l’opinió pública, com poden ser el
procés al règim xinès pel genocidi en el Tibet, o la investigació
per la mort del periodista José Couso, per posar algun exemple,
sinó que ha possibilitat l’alliberament d’un rosari de presumptes
narcotraficants i ha creat una alarma social i un rebuig
pràcticament unànime amb la reforma legislativa duta a terme
per part del Partit Popular, pràcticament en solitari i jo diria amb
nocturnitat i traïdoria.

No pot ser mai, no vull creure que el Partit Popular
pretengués aquest resultat, el que finalment s’ha donat, em costa
molt creure que pugui ser així. Sabem ben cert que la reforma
que el Partit Popular ha duit a terme pretenia que s’eliminés la
justícia universal, que permetia als jutges espanyols que
poguessin investigar delictes comesos a l’estranger, com ara la
possibilitat d’investigar genocidis o tortures. I nosaltres ens hi
hem manifestat sempre en contra. És una evidència que en això
som a les antípodes. Ara bé, el resultat final que es produeix, el
fet que els jutges i fiscals espanyols no poden tampoc investigar
delictes tan quotidians, malauradament, com els delictes contra
la llibertat sexual de menors d’edat, pedofília o pederàstia, si
l’acusat no resideix a Espanya, de manera que si un menor és
atacat sexualment per un estranger, o per un espanyol que no té
residència a Espanya, i el país en què es va cometre el delicte no
ho investiga, o no és delicte, pot quedar en la més absoluta
impunitat. Tampoc en això podem trobar consens amb el Partit
Popular, senyores i senyors diputats?

Ara és possible que puguin considerar lògic mantenir
aquesta reforma legislativa en els termes en què està feta? No
podrien pensar que rectificar és de savis, que en alguna cosa
s’han equivocat i que s’ha de rectificar? Amb aquesta
proposició no de llei els donam l’oportunitat de rectificar i els
demanam que rectifiquin senyores i senyors diputats del Partit
Popular. Creim que es varen equivocar tant en el fons, amb la
redacció de la reforma que avui ja és una llei i que dóna uns
resultats perversos i ben contestats per l’opinió pública, com en
la forma, perquè si, enlloc de presentar una proposició de llei,
insistesc amb traïdoria i nocturnitat, haguessin tramitat un
projecte de llei, amb tota la tramitació administrativa que això
suposa, amb audiència pública, amb els informes preceptius,
segurament no s’hauria aprovat amb la redacció que finalment
vigeix, perquè és de suposar que s’haurien vist obligats a
escoltar algunes recomanacions, que segur que els haguessin fet
òrgans de consulta i el propi Poder Judicial, i que haurien evitat,
si més no, aquest rosari d’alliberament de persones vinculades
al narcotràfic.

S’ha dit a tots els fòrums i ho varen dir totes les associacions
de juristes, de jutges i fiscals i no els varen voler escoltar. Ens
preocupen els efectes d’aquesta llei sobre els delinqüents
globals, en temes com els que afecten la pederàstia i també en
delictes contra les dones, en la violència de gènere, o en la tracta
de blanques, senyores i senyors diputats. Ahir mateix sentíem
notícies esgarrifoses sobre la tracta de dones per part de màfies
que les esclavitzen, les torturen, les violen, les prostitueixen.
També fa poc temps sentíem notícies sobre situacions d’abusos
de menors.

Ara, amb la llei que el Partit Popular ha aprovat, només s’
investigaran els delictes si la víctima és espanyola o té la
residència legal a Espanya, perquè hem renunciat a intervenir-hi
en altre cas. En delictes de crim organitzat, com el tràfic de
dones i el tràfic de drogues, els jutges espanyols no poden
intervenir en màfies organitzades que provinguin de diferents
països, fermant de peus i mans la colAlaboració investigadora
internacional la qual tants bons fruits havia donat en la lluita
contra el tràfic, per exemple, d’estupefaents. Ara hem hagut
d’alliberar persones vinculades al tràfic de dones, només perquè
el seu vaixell era en aigües internacionals i no en aigües
territorials espanyoles. El mateix passaria i passarà si el tràfic és
de drogues.
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Ens sembla esgarrifós i vergonyós i creim que cal dir no. Cal
dir no, senyores i senyors diputats, no podia ser mai això, no era
això el que..., vull creure que no era això el que volien.

Mirin, nosaltres ens volem sentir orgullosos del nostre
sistema judicial, no avergonyits. Creim que el PP ha de tornar
colAlocar el nostre país on era, a l’avantguarda europea i
mundial en la defensa dels drets humans, enlloc de colAlocar-nos
a la cua dels països democràtics. Enlloc de liderar la defensa de
les persones, ens situa al mateix nivell d’aquells països que han
optat per la impunitat de delictes gravíssims, enlloc de per la
defensa de la jurisdicció i la justícia universal.

Per retornar al seny i per modificar aquesta situació perversa
a la qual ens ha dut el Partit Popular i, concretament, el Grup
Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats, el Grup
Parlamentari Socialista demana que s’aprovi aquesta proposició
no de llei, amb la modificació que hem proposat in voce al
principi de la nostra intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Anunciar que donarem suport
a aquesta iniciativa i el nostre grup s’uneix a la petició que el
Govern de l’Estat i el Partit Popular, rectifiquin, rectifiquin una
decisió incomprensible, modificar aquell article, el 23.4 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial, que consagrava el principi de
la jurisdicció universal. 

Amb aquesta modificació entenem des del nostre grup que
s’obté com a resultat la banalització del principi de la justícia
universal, basat en la idea que determinats crims són tan
perjudicials i atroços per a la comunitat internacional, que els
estats estan autoritzats, fins i tot obligats, a investigar i jutjar els
presumptes autors, amb independència del lloc on s’hagi comès
el crim o la nacionalitat de l’autor o de la víctima, o fins i tot
quan el delicte o el crim no hagi afectat en absolut els interessos
d’aquell estat.

Des del nostre punt de vista resulta molt difícil d’assumir i
d’acceptar que, a més a més, una modificació tan important,
s’hagi fet com s’ha fet, aprofitant un tràmit d’esmenes en el
projecte de llei, en el seu moment de reforma de la legislació
processal, avui ja llei, per a la implantació de l’oficina judicial,
de forma que s’ha evitat, s’ha sostret que es pogués fer una
tramitació amb totes les garanties que eren necessàries.

La jurisdicció universal representa, des del nostre punt de
vista, l’últim recurs per a les víctimes de crims de dret
internacional, que cerquen obtenir la veritat, la justícia, la
reparació, incloses també les garanties de no repetició d’aquests
fets. Arran dels procediments oberts a l’Estat espanyol i les
resolucions judicials resoltes, s’han vingut donant els resultats,
satisfacció als legítims drets de les víctimes i s’ha complit amb
l’obligació internacional d’investigar i sancionar els autors de
crims de dret internacional. S’han aconseguit sentències en
altres tribunals del món i s’ha contribuït així a remoure
consciències per una banda i escardar per altra la impunitat de
què gaudeixen avui, una altra vegada, la major part dels
responsables d’aquests crims.

És per tot açò, que el nostre grup també va presentar, tot i
que es debat a una altra comissió, una proposició no de llei en
el mateix sentit, coincident al cent per cent, i per tant avui no
podem fer més que donar suport a aquesta iniciativa i esperar
que el Partit Popular sàpiga rectificar i sàpiga recuperar un espai
d’acord i de consens, no només entre els partits d’aquesta
comunitat i d’aquest Estat, sinó també un consens que a nivell
internacional havia estat molt difícil d’assolir, que era una
victòria a favor dels Drets Humans i que avui el nostre grup
pensa que no hi podem renunciar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del 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. Dir com a introducció que,
efectivament, els estats tenen la capacitat de decidir l’abast de
la seva pròpia activitat, per tal de perseguir el delicte, el crim.
Per determinar aquest abast, la competència, els estats han
utilitzat distints principis, entre els quals el principi primari de
territorialitat, pel qual els òrgans jurisdiccionals de l’estat han
de conèixer qualsevol delicte comès en el seu territori. En
aquest principi també hi ha el principi de personalitat, segons el
qual els òrgans de l’Estat poden conèixer delictes comesos per
un nacional, amb independència del lloc on s’ha comès. I el
principi real o de protecció de l’Estat, pel qual també es poden
perseguir tots aquells actes delictius que atempten greument
contra el propi Estat.

És cert que a la Llei Orgànica del Poder Judicial es va
introduir una regulació a la qual s’introdueixen altres principis,
diferents d’aquests, diferents del de la territorialitat, diferents
dels criteris estrictament nacionals o d’Estat i no només ho ha
fet l’Estat espanyol, sinó que també ho han fet altres estats del
món per tal de perseguir determinats delictes a altres indrets del
món.
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Però sí és cert que el Grup Parlamentari Popular al Congrés
dels Diputats va presentar una reforma a aquesta regulació,
coneguda com a justícia universal, amb la qual aquesta potestat
únicament es pot fer mitjançant querella, això seria una
limitació, aquell que posa en coneixement delictes ha de ser part
adequada del procés; els delictes perseguibles i els subjectes que
cometen aquest delicte i també es determina quins són els
subjectes que s’han de protegir. Per tant, la jurisdicció
espanyola coneixerà d’aquells delictes, sempre que els criminals
responsables siguin espanyols o estrangers que haguessin
adquirit la nacionalitat espanyola amb posterioritat a la comissió
del delicte, per una banda, i per una altra, també aquells delictes
determinats independentment..., delictes especialment greus,
independentment de la nacionalitat, per tant, parlam de delictes
de terrorisme o delictes greus que atemptin contra els interessos
generals o que atemptin contra la seguretat de l’Estat.

També es fa referència en aquesta llei, en aquesta
modificació que ja s’ha aprovat i que, per tant, ja és llei, no és
una proposició de llei, d’aquells delictes que estan especialment
regulats als tractats internacionals. S’exclou competència dels
tribunals espanyols quan ja s’hagués iniciat un procediment a un
tribunal internacional o a un tribunal d’un altre estat, per tant,
nosaltres entenem que això és lògic, perquè no pot haver-hi un
principi d’ingerència d’una qüestió que és aliena. Per tant, quan
un estat ja coneix un assumpte o quan ho faci un tribunal de
caire internacional, efectivament, no pot haver-hi, i aquesta
limitació és necessària, intervenció també per part del nostre
Estat. L’Estat pot obrir procediment, si l’estat que havia de fer-
ho no ho fa, per tant, també es regula aquesta qüestió. 

Cal recordar que altres estats europeus han introduït
importants limitacions en la justícia universal com per exemple
són França o Alemanya i països que no havien fet aquestes
modificacions, com per exemple és el cas de Bèlgica que, per
exemple, varen haver de fer modificacions per introduir
limitacions a posteriori, després de deu anys d’aplicació
d’aquesta llei absolutament permissiva quant a la justícia
universal, i es varen trobar amb multitud de problemes
diplomàtics, multitud de problemes diplomàtics que el que
varen ocasionar va ser que aquells assumptes que es varen obrir
o aquells procediments que es varen obrir no es varen poder
tancar i per tant, la majoria es varen sobreseure.

Les limitacions regulades a Espanya són bàsicament dues:
la primera és l’exigència d’alguns països que el delicte tengui
relació amb l’estat que l’ha de jutjar, la primera, i la segona
seria la limitació davant la impossibilitat d’exercir l’acció
popular. Aquesta modificació pretén delimitar clarament en
plena aplicació del principi de legalitat i reforçar la seguretat
jurídica. 

Hem de recordar també que el que es vol és que la part que
interposa una querella sigui part acusadora en el procés, no que
qualsevol a través d’una denúncia posi en coneixement uns
delictes que...,  a més a més aquests procediments són
procediments costosos i dificultosos perquè s’han de fer
comissions rogatòries, s’ha de mobilitzar... perquè tots aquestes
delictes s’han comès a l’estranger o s’ha d’anar enfora, s’ha de
contactar amb altres òrgans judicials, amb altres estats, amb
ambaixades, és clar, tot això és una despesa impressionant i que
qualsevol pugui denunciar i després ni comparegui en el

procediment sense que en sigui part, idò sincerament
consideram que no és adient, que no és apropiat.

Espanya no pot convertir-se en el gendarme jurídic o
jurisdiccional o judicial del món, sense cap tipus de limitacions,
les conseqüències per aquesta qüestió podrien ser greus, s’han
de posar limitacions per tal de donar equilibri entre la impunitat,
que efectivament això no es pot concedir ni es pot tolerar, i la
no ingerència entre assumptes aliens. Si no hi ha aquest equilibri
entraríem en un greu problema de caire internacional i per tant,
el que tots hem d’intentar respectar al màxim és la regulació o
la vigència del dret internacional. Per tant, el dret internacional
és sagrat i no es pot violar i els seus principis estructurals també
com el principi de no intervenció en els assumptes interns
d’altres estats.

També cal fer referència a les dificultats de jutjar crims
especialment complexos a distància, això significa que no ens
podem aventurar a qualsevol cosa perquè hi ha coses que són
impossibles i per això s’han de perfilar aquests límits -com deia-
que ha de tenir el principi de jurisdicció universal, sobretot
tenint en compte que existeix un tribunal penal internacional
que en té competències i se l’ha de deixar que faci la seva feina,
fins i tot s’ha d’impulsar el fet que el Tribunal Penal
Internacional tengui més pes i més funcions.

Per altra banda, cal destacar que simplement pel fet
d’admetre a tràmit una causa, no significa que es pugui resoldre
aquest assumpte. La pràctica ha demostrat, per tant, que
l’habitual ha estat el sobreseïment d’aquestes causes penals,
perquè són -insistesc- procediments molt complexos que al final
no s’han pogut resoldre i per tant sobresegut. Per tant, les
víctimes no hi troben una solució satisfactòria, sinó que se’ls
donen unes expectatives que al final són expectatives que no
arriben a bon port i que no donen una seguretat jurídica a les
persones a les quals es vol protegir jurídicament o se’ls vol
reconèixer la violació d’un dret o la violació de drets humans.

Crec que la proposta del Grup Parlamentari Popular a les
Corts Generals en cap cas no va en la línia que vostès han
manifestat i han exposat, no és aquesta la idea ni és aquesta la
voluntat del Partit Popular ni del Grup Parlamentari Popular a
Madrid, a les Corts Generals, sinó ben al contrari, nosaltres
pensam que efectivament hi ha d’haver un principi de justícia
universal, però ponderat, com tot en dret. 

Nosaltres som com a Estat... hem de ser implacables en la
lluita contra els delictes de violència de gènere, de pederàstia,
contra el terrorisme, contra la violació dels drets humans i
efectivament tots els instruments que té el nostre estat de dret
s’han de perseguir, però vull insistir que aquest criteri o aquest
principi de justícia o els principis que inspiren la justícia
universal sempre hauran d’estar en equilibri i en sintonia amb
els principis que inspiren el dret dels tractats internacionals i
amb els principis de no ingerència que en cap cas tampoc no es
poden violar pels problemes que això podria suposar per al
nostre país. Per això no donarem suport a aquesta proposta. 

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair com sempre el
suport que ens dóna el Grup Parlamentari MÉS i lamentar una
vegada més que el Partit Popular no doni suport a aquesta
iniciativa a la vista dels resultats de la reforma operada per la
llei que modifica l’article 23 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial.

Ens diu que no tenien aquesta idea, però és que aquests són
els resultats. L’article 23 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
es va redactar l’any 1985. Avui mateix el Diario de Mallorca
treu... hi ha un article d’opinió del Sr. Papell, que diu: “España
está en el punto de mira de las democracias occidentales por
su inhibición en la persecución del narcotráfico en aguas
internacionales en la que se había implicado hasta ahora con
eficacia”, diu: “los jueces centrales de Instrucción Fernando
Andreu y Javier Gómez Bermúdez han dejado en libertad a dos
tripulaciones de barcos de narcotraficantes porque la reforma
de la justicia universal aprobada por el Gobierno les ha
arrebatado la competencia para investigarlos, fueron
detenidos en alta marA”.

Està d’acord el Grup Popular a mantenir aquesta llei
coneixent com coneixem ara aquests resultats, els resultats que
això determina l’alliberament de presumptes narcotraficants?
No en faria ni que fos alguna reforma? Ja no dic de tornar a la
redacció inicial, que nosaltres ho voldríem, però, alguna
reforma?

El juez Gómez Bermúdez va dir: “es frustrante”, en la seva
resolució d’alliberament d’aquesta gent, i el Sr. Andreu, el jutge
Andreu ho va justificar dient: “es la voluntad del legislador
español”, es la voluntad del PP, del legislador español, PP en
aquest cas, clarament, perquè va ser el PP tot sol, que va
possibilitar la situació en què ens trobam ara. Vostès donen la
raó al Sr. Papell quan diu: “España se ha vuelto así irrelevante
en el concierto internacional, quizá haya que reconsiderar la
reforma, pero habrá que hacerlo con otro gobierno, el actual
no volverá sobre sus pasos teniendo como tienen mayoría
absoluta”, doncs sembla bastant evident. 

Mirin, vivim en un món global, senyores i senyors diputats,
el principi de justícia universal ha de ser una realitat, tornarà ser
una realitat en el futur, no en tenc cap dubte, encara que sembla
que haurem d’esperar que arribi un altre govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Estaria d’acord amb la modificació dels termes de la...,
perquè els hem de modificar...? Estan tots d’acord amb la
modificació?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

No, no perquè no ho he vist, o sigui jo he pogut estudiar la
proposta que m’han passat i he fet una intervenció veient la
proposta, però és clar, ho ha dit simplement i no ens hem
estudiat la proposta que...

EL SR. PRESIDENT:

Voldrien fer un minut...?

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acceptada la modificació, passaríem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 1725/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1725/14.

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