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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta. Damià Borràs substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3936/13,
mitjançant el qual es comunica l'acord pres per la Ponència
d'estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la situació dels
nins i nines de la nostra comunitat, relatiu a proposta de
modificació de la denominació d'aquesta.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 3936/13, mitjançant el qual
es comunica l’acord pres per la Ponència d’estudi sobre la
participació de les institucions amb competència i les entitats
socials per avaluar la situació dels nins i nines de la nostra
comunitat, relatiu a proposta de modificació de la denominació
d’aquesta.

La ponència proposa la denominació següent: Ponència
d’estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears.

Podem entendre aprovada, per assentiment, la modificació
de denominació de la ponència en aquest sentit?

Per tant, s’aprova la modificació d’aquesta denominació de
la ponència en el sentit indicat.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
9618 i 10392/12. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9618/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pensió de jubilació.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pensió per jubilació, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana
Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Fonamentalment, la proposta que avui duim aquí a
l’aprovació d’aquesta comissió a les nostres illes va lligada a la
sortida de dues sentències del Tribuna Europeu de Justícia, de
dia 22 de novembre del 2012; després del Tribunal
Constitucional, sentència 61, de 14 de març del 2013, que
bàsicament plantegen una qüestió entorn de les prestacions

contributives a Espanya que van lligades o queden molt
limitades les lligades als treballadors a temps parcial quan
arriben a una edat de jubilació. El Tribunal considera que la
regulació espanyola afecta especialment, per una banda, la
igualtat de tracte entre les dones, perquè són les dones les que
tenen la major part dels llocs de feina a temps parcial i que, per
tant, açò suposa d’una manera indirecta discriminació per sexe
a l’hora de poder arribar a gaudir d’una prestació.

Per tant, demanen aquestes sentències que la legislació
espanyola faciliti el camí als treballadors a temps parcial, que no
quedin en una situació d’inferioritat de condicions a l’hora
d’arribar al cobrament de prestacions.

I aquest fet a les nostres illes afecta evidentment i d’una
manera molt més profunda les dones, però també la majoria dels
colAlectius i, per tant, dels treballadors de la nostra comunitat
autònoma, en el sentit que la contractació a temps parcial a la
nostra comunitat autònoma és una contractació que té un
percentatge, sobre el global de contractació, molt més elevat que
a altres indrets, el fet de l’estacionalitat en la nostra primera
indústria laboral com és el turisme, així que té un impacte en
aquest sentit, el 38% del global de la contractació a les nostres
illes el darrer mes de març és contractació a temps parcial i,
evidentment, visualitzam també una diferència entre homes i
dones.  

Pel que fa referència a la contractació dels homes, la
contractació a temps parcial és del 27,8%. Amb les dones, a la
nostra comunitat autònoma, la contractació parcial arriba al
48%. Per tant, unes xifres vertaderament elevadíssimes i açò té
un impacte no només sobre les prestacions a tots els nivells sinó
en aquest cas el que preocupa, i el que les sentències
assenyalades marquen, és que té uns efectes molts durs a l’hora
d’arribar al cobrament de les prestacions per jubilació.

Per tant, per al conjunt del mercat laboral de la nostra
comunitat autònoma i alhora també pel que fa al pes de les
dones en aquest tipus de contractació a temps parcial, els seus
efectes discriminatoris, és pel que creim que és important que
el Govern de l’Estat introdueixi en la legislació espanyola les
modificacions necessàries perquè els treballadors a temps
parcial no siguin discriminats en el seu dret a accedir a una
pensió de jubilació respecte del treballadors a temps complet.

Creim que aquest és un objectiu que és compartit i que
hauria de ser compartit, evidentment, amb totes les forces
polítiques perquè, repetesc, a les Illes Balears aquest impacte de
la contractació a temps parcial és molt elevat, creix mes rere
mes i afecta, com veim, en gran mesura les dones que treballen
a la nostra comunitat. Per tant, en aquest sentit disposats a poder
possibilitar les introduccions que la resta de grups puguin
demanar perquè surti aquest acord amb el màxim suport, amb
la majoria necessària per vetllar per les prestacions de molts
treballadors a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. De forma molt breu, nosaltres donarem
suport a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Socialista, que fa referència a una sentència del Tribunal
Europeu amb relació a un còmput que es fa des de l’any 98 de
la vigent Llei general de la Seguretat Social, on es realitza un
còmput amb relació als dies i no als anys que una persona fa
feina per poder accedir a una jubilació. Això va ser la sentència
amb relació a un cas concret, concretament era una dona que
reclamava una pensió contributiva a l’Estat espanyol, l’Estat
espanyol li ho denega amb el còmput aquest que es fa des de
l’any 98, perquè, tot i que havia fet feina divuit anys, només
podia justificar la cotització de quinze anys de dies. Després el
Tribunal Europeu s’adona, a més, que això afecta
majoritàriament les dones, perquè les dones tenen un tipus de
contractació que és complementària moltes vegades al que es
considera la feina tradicional de casa seva, accepten aquests
tipus de contractes parcials o les ofereixen aquests tipus de
contractes parcials, i afectava especialment el colAlectiu de
dones.

El Tribuna Europeu diu que això atempta contra la igualtat
i el Tribunal Constitucional ja ha utilitzat la interpretació de la
justícia europea amb relació a una sentència, on també de forma
clara diu que lesiona el dret a la igualtat de l’article 14 i, per
tant, considera que no és constitucional que es reclami no tant
ja els anys sinó els dies. Diu que és especialment greujós o
desmesurat que els treballadors que en molts de períodes de la
seva vida laboral, en aquest cas més les dones que els homes,
han treballat a temps parcial quan solAlicitin una prestació
econòmica d’un llarg recorregut laboral no se’ls la pugui donar.

Deia la Sra. Barceló que això afecta sobretot les dones, que
afecta sobretot la població laboral de la nostra comunitat
autònoma, com així és cert, i jo crec que cada vegada més
afectarà el colAlectiu de joves, uns joves que cada vegada més
se’ls demana més anys per poder accedir a una jubilació. Vull
dir, ara quasi ja estam en els trenta anys i, per tant, el colAlectiu
de joves ja és un futur afectat d’aquest possible còmput si
efectivament no es modifica aquesta situació.

A més, jo pens que aquí es repara un tipus d’injustícia o de
poca parcialitat o de poca equitat, més ben dit, perquè quan a
aquestes dones no se les podia donar una pensió contributiva se
les derivava a una pensió no contributiva, i la pensió no
contributiva també se li denegava perquè normalment convivien
amb la seva parella. I ens trobam en el cas injust que una
persona que per ics raons no ha pogut cotitzar tenia accés a una
pensió no contributiva i una persona que tal vegada havia
cotitzat divuit, disset, vint-i-dos anys no tenia ni accés a una
pensió no contributiva. D’aquesta manera es computen realment
els anys fets de feina i s’adequa la quantitat de la pensió a la
seva cotització. Vull dir que no es que es regalin dies de
cotització sinó que la pensió s’adapta als dies, als anys cotitzats.
Per tant, nosaltres pensam que millora la situació actual i

confiam que d’aquest parlament pugui sortir un vot positiu de
tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José Bauzá,
per un temps també de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como bien han dicho mis
compañeras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, del 22 de noviembre, el Tribunal Constitucional
también ha dictado una sentencia en el año 2013 en relación a
las personas que realizan su actividad a tiempo parcial. Esta
sentencia declara la inconstitucionalidad y la nulidad de una
disposición adicional séptima de la Ley general de la seguridad
social, pero esta sentencia no sólo afecta al cálculo de las
cotizaciones realizadas en los contractos a tiempo parcial sino
que también afecta a los contractos de trabajo fijo discontinuo
a tiempo parcial o completo. 

El Gobierno de España, como no puede ser de otra manera,
acata el fallo del Tribunal de la Unión Europea e igualmente el
del Tribunal Constitucional y es consciente que en ciertos
supuestos, en concreto cuando la jornada laboral que se realiza
durante años es reducida, la actual regulación de las condiciones
de acceso a la pensión de jubilación por parte de estos
trabajadores pues puede resultar gravosa. Si bien es cierto que
nuestro ordenamiento jurídico prevé mecanismos de
compensación, y en particular el derecho al complemento de
mínimos, del que muchos de los afectados disfrutan en la
práctica. 

Asímismo, el Gobierno considera que dicha situación debe
ser objecto de la máxima preocupación, especialmente cuando
el colectivo afectado es mayoritariamente femenino, dadas las
mayores dificultades con las que se encuentran muchas mujeres
trabajadoras para acreditar el período de carencia necesario y así
acceder a las prestaciones de la seguridad social. No obstante,
en una etapa como la actual es incuestionable la necesidad de
preservar el equilibrio económico financiero del sistema como
premisa a la hora de afrontar una modificación normativa que
afecte a estos recursos.

En consecuencia, con el fin de atender ambas necesidades el
Gobierno, en el marco de lo previsto en la Ley 27/11, sobre la
actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social, que prevé la mejora de las condiciones de
trabajo y protección social, ha iniciado ya los estudios de índole
jurídica y económica necesarios para determinar la fórmula más
adecuada de dar satisfacción a dicho propósito.
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Creemos totalmente fundamental analizar con prontitud las
consecuencias normativas y la situación de vacío jurídico que
se nos plantea tras esta declaración de nulidad, que requiere la
adopción de medidas legislativas oportunas que puedan dar una
respuesta y solución adecuadas a la situación que se ha creado
y hacerlo además en el mayor corto espació de tiempo.

El Gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados y al
conocer la sentencia de la Unión Europea de inmediato abrió un
espacio de diálogo con los agentes sociales y éstos fueron
convocados a una reunión de trabajo el 14 de diciembre de
2012, precisamente para evaluar el contenido y qué
implicaciones tiene la misma sentencia, con el fin de poder
ofrecer una respuesta que tenga el mayor grado de acuerdo
social en la medida que afecta a elementos de gran
transcendencia como es el sistema de la Seguridad Social.

Posteriormente se les ha enviado un documento con las
posibles líneas de actuación para definir la respuesta normativa
más adecuada, y el 16 de abril se mantuvo otra reunión con la
ministra de Trabajo, que la mantuvo con los secretarios
generales de Comisiones Obreras y UGT, con los presidentes de
la CEOE y de CEPYME y en donde se analizó precisamente la
necesidad de trabajar en la búsqueda del máximo consenso para
estas cuestiones con el objetivo de evitar efectos perjudiciales
para determinados colectivos y donde se acordó constituir un
grupo de trabajo para la nueva regulación del sistema de
cotización a tiempo parcial y de la definición del factor de
sostenibilidad. Se ha vuelto a reunir el 23 de abril, este grupo de
trabajo, para avanzar en las decisiones que requieren más
inmediatez, y ello porque la sentencia del Tribunal
Constitucional viene a alterar de forma mucho más amplia, que
lo que se ha mencionado aquí, lo que es la respuesta normativa.

Evidentemente las sentencias de las que estamos hablando
evidencian una necesidad de ir actualizando el sistema de la
seguridad social en España y lo evidencia, precisamente, el área
del contrato a tiempo parcial, que es un claro ejemplo que
nuestra Seguridad Social se tiene que ir adaptando. 

Es una cuestión importante que va a requerir el consenso
político del Pacto de Toledo y también el consenso de los
agentes sociales. Yo creo que debemos ser capaces de encontrar
una fórmula que reconozca los derechos de los trabajadores a
tiempo parcial, pero que lo haga de una forma equitativa y
equilibrada y que a su vez no produzca distorsiones ni
discriminaciones tanto dentro del tiempo parcial como con
respecto al régimen general. Esta solución obviamente tiene que
permitirnos resolver la situación actual desde un punto de vista
jurídico y también ofrecer mecanismos de gestión ágil y eficaz
y cuanto más pronto mejor.

Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional es muy
clara y es muy contundente y pone en crisis la regulación del
tiempo parcial en España, que quizás va a tener consecuencias
en otros aspectos de nuestro sistema de pensiones y que además,
así mismo, también ha mencionado el Tribunal Europeo de
Justicia.

Por tanto, estamos ante una situación muy compleja que
exige llevar a cabo una importante reflexión con los agentes
políticos y sociales y por eso valoramos positivamente que en
el Congreso de los Diputados ha habido unanimidad en
diferentes proposiciones no de ley en este sentido en el que los
grandes partidos, incluso unidos a Convergencia y a PNV y en
algunos casos a Izquierda Plural, se haya llegado a un consenso
de que estas modificaciones se hagan en el seno del Pacto de
Toledo y con el acuerdo de los agentes sociales. Por eso,
nosotros queremos incluir una enmienda in voce que
precisamente se inste al Gobierno a que sea dentro del ámbito
social y que se establezcan los acuerdos pertinentes para
proceder a dar cumplimento a los contenidos de la sentencia del
22 de noviembre de 2012, y todo ello sea objecto, a su vez, de
consideración y de debate en la comisión parlamentaria del
Pacto de Toledo.

Yo creo que el Gobierno debe continuar en el ámbito del
diálogo social y se deben buscar los acuerdos necesarios para
que se cumplan estas sentencias, pero a la vez dar una
sostenibilidad al sistema, y todo ello dentro del Pacto de Toledo
porque el Pacto de Toledo hasta ahora siempre ha sido el
acuerdo que ha permitido hacer reformas en la misma dirección,
consensuadas social y políticamente, y que nos ha permitido
fortalecer la Seguridad Social hasta estos momentos, con lo cual
creo que debe seguir siendo en este mismo sentido.

Por eso hemos presentado esta enmienda precisamente para
que sea en el seno de la comisión del Pacto de Toledo donde se
elabore con un máximo nivel de acuerdo posible la normativa
que vaya a regular el nuevo sistema de cotización a tiempo
parcial. Eso es todo.

 Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. Bàsicament només assenyalar una qüestió, evidentment
la contractació a temps parcial, que pot ser tot tipus de
contractes, des del fix discontinu, imagina’t, contractes de relleu
també poden ser a temps parcial i a temps complet; d’obres i
serveis, a temps parcial i a temps complet; indefinits; temporals;
fixos discontinus, tots. És a dir, tenim de tota l’amalgama de
contractacions i de tipologies que hi ha sempre tenim aquesta
diferenciació de temps complet i de temps parcial. Això en la
nostra comunitat autònoma, la de temps parcial és molt elevada,
i sobretot, repetesc, lligada a l’estacionalitat del turisme i també
lligada a l’estacionalitat fins i tot d’indústries com la del calçat,
on la majoria de treballadors fins i tot són fixos discontinus o
tenen contractacions. N’hi ha molts de tipus, i així com avança
aquesta crisi que vivim aquest tipus de contractació creix,
repetesc, amb unes xifres vertaderament a la nostra comunitat,
en el marc global ja molt elevades, el 38% de la contractació del
mes de març, és a dir que és molt. I evidentment per a les dones
arribar a un 48% és moltíssim. Per tant, afecta multitud de
contractes i crec que afecta fonamentalment la nostra comunitat
autònoma de la manera més elevada. 
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Per tant, crec que és molt important que avancem i crec que
és molt important l’acord aquí. En aquest sentit, crec que val la
pena sumar-hi tot.

La sostenibilitat del sistema de pensions, aquest serà un altre
debat que ben segur que així com evolucionen els plans
estratègics estatals ben segur que en continuarem discutint en
aquesta comissió o en el si del Parlament. En aquest moment
pensem que es plantegen retallades de 2.000 milions d’euros
dels plans de jubilacions, veurem això com s’encara.
Vertaderament preocupa.

Però bé, avui crec que és important intentar tancar l’acord,
i el text, si li sembla bé, seria: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat que, des del diàleg social i en el marc
de la Comissió del Pacte de Toledo, doni compliment als
continguts de les sentències del Tribunal Europeu de Justícia de
dia 22 de novembre del 2012 i a la Sentència 61 del Tribunal
Constitucional del 2013, per tal de realitzar les modificacions
legislatives necessàries perquè els treballadors a temps parcial
no siguin discriminats en el seu dret a accedir a la pensió de
jubilació respecte dels treballadors a temps complet.”

Per tant, perfecte. Gràcies, evidentment al Grup Popular i al
Grup MÉS, perquè crec que entre tots en aquest cas és
important treballar aquest àmbit a favor dels treballadors d’aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Es pot entendre idò aprovada
per assentiment? En conseqüència queda aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 9618/12.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 10392/12,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a les
taxes a la justícia.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10392/12 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no
a les taxes a la justícia. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. La Llei 10/2012, de 20 de novembre,
per la qual es regulen determinades taxes dins l’àmbit de
l’administració de justícia de l’Institut Nacional de Toxicologia
i Ciències Forenses, va ser aprovada en el Congrés dels Diputats
sols amb els vots del Partit Popular, cap altre grup polític va
donar suport a aquesta iniciativa legislativa.

Aquesta llei, en resum, estén als ciutadans particulars el
deure de pagament de les taxes, fins ara sols previstes per a les
empreses, a més a més d’elevar les quanties aplicades fins a la
publicació d’aquesta llei. Les taxes afecten tota la jurisdicció, a
excepció d’allò penal; a la jurisdicció civil les taxes van a
primera instància des dels 150 a 300 euros; a la
contenciosoadministrativa entre 200 i 350 euros; a la social amb
200 euros, per al recurs de segona instància. En el recurs de
segona  ins tànc ia  de  l a  ju r i sd icc ió  c iv i l  i
contenciosoadministrativa costarà 800 euros. Recórrer davant
el Tribunal Suprem uns 1.200 euros, recórrer davant el Tribunal
Suprem en el cas d’allò social, 300 euros.

Amb aquestes taxes, el ColAlegi d’Advocats de Màlaga va
fer tot un seguit de projeccions per als casos tal vegada més
significatius, per posar alguns exemples, i deia, per exemple,
que en el cas d’un procés monitori civil, amb reclamació de
2.100 euros, les quotes podien arribar a ser de 921 euros en
aquest cas a la comunitat de propietaris. En el cas d’una
separació o divorci, sense liquidació de guanys, la taxa podria
arribar a ser de 1.280 euros. Però a més a més, varen agafar un
cas concret que un dels seus colAlegiats havia duit, havien hagut
d’arribar al Tribunal Suprem en recurs de cassació i varen posar
el següent exemple: una persona d’un accident de trànsit que el
va deixar amb tetraplègia, amb múltiples lesions a conseqüència
d’aquest accident de trànsit, va tenir invalidesa i aquesta
persona demanava a la companyia asseguradora 1.300.000
euros. Aquesta persona, la qual va haver d’arribar fins i tot al
Tribunal Suprem en recurs de cassació, si li haguéssim aplicat
al dia d’avui les taxes en vigor, haguessin estat les següents: la
taxa judicial per interposar la demanda en primera instància
seria de 300 euros, més el 0,5% de la quantia fins a 1 milió
d’euros, més el 0,25% que excedeix d’aquesta quantia, és a dir,
fins a 300.000, -recordin que ell demanava 1.300.000 euros, en
total, 6.000 euros. Com que va perdre, va haver de recórrer a
l’Audiència Provincial, va haver de pagar o hagués hagut de
pagar, si li haguessin aplicat les taxes actuals, 6.550 euros més.
I si finalment hagués hagut de recórrer amb les taxes actuals al
Tribunal Suprem en recurs de cassació, serien altres 6.950
euros. En total, 19.550 euros. Una persona que va quedar
tetraplègica i la casa asseguradora no volia arribar a cap tipus de
negociació. Això amb les taxes actuals assignades.

La informació pública de la llei abans que s’aprovés va
generar el rebuig del president del Consell General
d’Advocacia, de totes les associacions de jutges, tant de caràcter
progressista, com de caràcter conservador, així com la dels
sindicats majoritaris. El propi ministre de Justícia, el Sr.
Gallardón, no va ocultar que aquestes mesures tenen com a
objectiu desincentivar els recursos als tribunals de justícia. El
propi Sr. Gallardón va dir que els ciutadans no volia que
accedissin d’una forma igualitària a la justícia, desincentivar els
recursos als tribunals de justícia. Això es tradueix clarament en
una reducció de la tutela judicial que han de tenir tots els
ciutadans segons la Constitució espanyola. A més a més,
nosaltres pensam que aquest és un dret fonamental de l’estat de
dret, que s’ha de garantir l’accés a la justícia d’igual manera.
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Aquesta reducció de la tutela judicial va ser criticada,
insistesc, pel conjunt de totes les associacions de jutges i tots
varen coincidir que aquesta intenció del ministre de Justícia, que
era desincentivar aquests recursos dels tribunals de justícia
perquè considerava que els tribunals de justícia estaven saturats,
no s’aclaria, no s’arreglava, no era just que es fes mitjançant
taxes, sinó que el que s’havia de fer era dotar adequadament la
justícia, els tribunals de justícia del l’Estat espanyol,
modernitzar-los molt més. Ells donaven altres exemples,
escoltin, iniciïn processos de mediació, contractin mediadors per
poder arribar a acords amb les diferents parts, si no volen
contractar jutges. Els propis jutges donaven altres sortides que
no fossin les taxes. El que deien els jutges i el conjunt de jutges,
insistesc, tant els de caràcter conservador, com els progressistes,
apuntaven que darrera això hi havia ocultat evitar realment que
s’arribàs a les més altes instàncies dels tribunals de justícia
perquè això suposaria demostrar la greu saturació que hi ha en
el conjunt de l’Estat espanyol i que no volien donar solucions a
això.

La Defensora del Poble, la qual també va intervenir,
posteriorment a totes aquestes declaracions, i que determinats
colAlegis d’advocats varen demanar a la Defensora del Poble que
actuàs i que dugués aquesta llei al Tribunal Constitucional, tot
i que va decidir no dur-la-hi, va demanar tot un seguit de
modificacions, perquè considerava que la llei no era justa. Entre
altres coses va dir que, tot i que ella no aconsellava o no
prendria la decisió de dur-la al Tribunal Constitucional, deia que
es preocupava molt perquè l’accés d’igualtat a la justícia per
part dels ciutadans no estava garantida. I deia, entre altres coses,
eliminar les taxes establertes en primera instància en l’ordre
judicial contenciosoadministratiu, deia també per exemple que
s’hauria d’establir també a l’execució hipotecària l’exempció de
les taxes; seria convenient -deia- eximir, a l’ordre social, el
pagament de taxes en els recursos de suplicació i cassació; la
coherència del sistema -deia- que es complementaria no
meritant taxes d’execució d’arbitratge. En fi, feia tot un seguit
de mesures que anaven, tot i que ella no ho va voler dur al
Tribunal Constitucional, a eliminar unes taxes recollides a la
llei.

A partir d’aquí, el Sr. Ministre, el Sr. Gallardón va dir que
valoraria la situació, fins i tot va reconèixer que les taxes eren
molt elevades i que miraria de modificar-les. Encara no tenim
cap proposta concreta, però pens sobretot que ens hem de
quedar que l’informe de la Defensora del Poble és que no
garantia la igualtat d’accés a la justícia per part dels ciutadans
i això està expressat textualment. Nosaltres pensam que això és
fonamental, a l’estat de dret és fonamental que els ciutadans
puguin arribar a la justícia, perquè, si no, se la poden prendre
per ells mateixos. Per tant, tenir un sistema judicial que
garanteixi un accés igualitari i que la justícia sigui igualitària
per a tots és fonamental per a un estat de dret cohesionat i
sobretot amb pau social.

Per això nosaltres feim aquesta proposta de rebutjar la
promulgació de la llei, perquè no facilita ni agilita els processos
judicials i perquè les taxes equivalen a un copagament en
l’àmbit judicial, que pot resultar costós i fins i tot inabastable
per a molts de ciutadans i ciutadanes, i que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat que, amb els partits
representants en el Congrés dels Diputats, els sindicats i les
entitats més representatives de l’àmbit jurídic, arribin a acords

polítics i legislatius per agilitar processos judicials, garantint el
dret a l’accés universal i constitucional a la justícia. Podem
entendre que hi ha una situació de saturació, podem entendre
que hi ha una situació econòmica que ara impedeix tal vegada
modernitzar de la forma que voldríem el sistema judicial, però
això no s’arregla amb taxes, sinó que s’arregla asseguts a una
taula i que tothom faci propostes per millorar una cosa que és
cabdal per a la cohesió social i sobretot per a la pau social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyors diputats i
senyores diputades. Aquest és un més dels exemples que hem de
viure aquesta legislatura de desemparament de les persones més
vulnerables per part de l’administració pública que és la que els
hauria de protegir. En aquests moments en què les persones
tenen més problemes per fer valer els seus drets, els estaments
públics encara els ho posen més difícil. 

No fa massa, concretament dia 27 de febrer, el nostre grup
parlamentari ja va defensar a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, una proposició no de llei que demanava excloure
les persones físiques com a subjectes obligats del pagament de
taxes judicials i garantir que ningú no pogués veure limitat el
seu dret d’accés a la justícia per no poder fer front al pagament
de la taxa judicial. En aquest cas, el Grup MÉS demana el
rebuig, a més, de la promulgació de la Llei 10/2012 i que
s’arribin a acords entre les forces polítiques i socials per agilitar
els processos judicials, garantint el dret d’accés universal i
constitucional a la justícia. No podem estar més d’acord amb
aquestes premisses.

El primer punt és tan clar que, des que es va registrar
aquesta proposició no de llei a principis de desembre de 2012 a
ara, el mateix Govern d’Espanya ja es va veure obligat a fer una
rectificació a través del Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de
febrer, en el sentit que li havia marcat la Defensora del Poble.
També els colAlegis d’advocats van posar el crit al cel i tot el
món de l’àmbit judicial, com s’ha explicat. Fins i tot tenim una
carta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, en què se
solAlicita als degans dels colAlegis d’advocats conèixer el nombre
de casos en què s’ha renunciat a interposar accions judicials per
raó de l’elevada quantia d’aquestes accions, per ells mateixos
iniciar també accions judicials contra aquesta llei.

I és que aquesta llei va ser un escàndol realment, la va
aprovar el Partit Popular en solitari, perquè en aquest país des
del 1986 l’accés a la justícia era gratuït. La Llei 25/1986 va
eliminar les taxes judicials per promoure l’accés a la justícia de
tots els espanyols i les espanyoles, al marge de la seva situació
econòmica o posició social. El ministre Gallardón ha acabat
amb açò en pocs mesos de gestió en el seu ministeri.
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Sense la rectificació propiciada pel Reial Decret 3/2013, la
pròpia Defensora del Poble hauria portat aquesta llei al Tribunal
Constitucional. Efectivament, aquest reial decret va suavitzar
una mica les coses perquè la inconstitucionalitat era massa
evident. El reial decret significa una rentada de cara, només
s’han disminuït la part variable de les taxes, com dic, una
rentada de cara per observar també la cara de la Defensora del
Poble, que en cas contrari s’hauria vist obligada a posar també
un recurs, atesa una sentència que hi havia hagut en relació a
unes taxes del 2004 que feien referència a persones jurídiques
amb ànim de lucre.

Però aquesta rentada de cara, no obstant, va ser de mínims.
De fet, al nostre entendre encara és inconstitucional aquesta llei
i per açò el Grup Parlamentari Socialista en el Congrés dels
Diputats ha interposat un recurs davant el Tribunal
Constitucional. És cert que s’han disminuït les taxes en primera
instància, però a la segona, com deia la portaveu de MÉS, s’han
mantingut igual. Açò significa per tant, que els ciutadans i
ciutadanes queden en mans del primer jutge que ha de veure el
seu assumpte i les dificultats econòmiques vénen després, en el
cas de les apelAlacions. 

Jo també posaré un cas pràctic, a més ara està damunt la
taula, que el veim cada dia; s’imaginin per exemple, senyors
diputats i diputades, un acomiadat del servei públic autonòmic,
al qual el jutjat no li ha donat la raó i ara el Tribunal o la sala
del Tribunal Superior de Justícia ha canviat de criteri i diuen
que els treballadors, efectivament, tenen raó. Idò aquestes
persones que ja havien tingut una primera sentència, hauran de
pagar 800 euros per apelAlar davant la sala, i que els seus drets
com a treballadors siguin per tant, restituïts.

En fi, el discurs del Partit Popular ha estat argumentar fins
ara que aquesta mesura no és només qüestió de finançar la
justícia, sinó a més per tal d’evitar l’abús de l’ús, com el deia el
Sr. Jerez, el mes de febrer a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, i evitar les pràctiques dilatòries en els
procediments. Novament ens trobam que per evitar les males
pràctiques d’alguns hem de patir tots, els que les fan i els que no
les fan. Ens agradaria que per una vegada el Partit Popular
cerqués solucions als abusos dels drets de tots, anant a la solució
del problema, enlloc de castigar tota la ciutadania, com fa ara.
I per tant que es dediqui a resoldre a més aquest problema que
tenim ara damunt la taula, perquè no es resoldrà amb aquesta
llei, sinó que qui té doblers continuarà posant recursos rera
recursos, els que vulgui i els que li doni la seva economia, i qui
patirà, qui no podrà apelAlar serà aquell que no en té de doblers,
aquell que és a l’atur, aquell al qual han estafat, etcètera, un
exemple més dels que hem posat aquí.

L’excusa de perseguir l’abús i d’agilitar la justícia no és més
que açò, una excusa. No es pot privar d’un dret a la ciutadania
com és el de la justícia a causa d’altres mancances.
L’administració de la justícia certament ha estat la que s’ha
torbat més a modernitzar-se, no sabem exactament per què, però
si realment se vol agilitar el seu funcionament no hi ha altra
cosa a fer que el que es fa a altres àmbits: augment dels mitjans
informàtics, agilitació de processos, etcètera; però no, novament
fent allò que el PP ens té acostumats, és a dir, actuant en base a
coartar els drets i les llibertats de les persones. Sembla que no
hi pugui haver altres solucions.

És per açò que votarem favorablement aquesta iniciativa i no
ens estendrem més perquè tindrem ocasió de tornar parlar del
tema a conseqüència d’una proposició no de llei del PSOE, del
Partit Socialista, sobre l’afectació a les dones de l’augment de
les taxes judicials.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. I pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Vallès, per un temps
també de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i
senyors diputats. La Llei 10/2012, o Llei de taxes, ve a
actualitzar el règim de taxes que ja es va introduir a la Llei de
30 de desembre del 2002 i que fou també ampliada amb una
altra llei en el 2011. És la continuació d’un procés legislatiu,
que entén, igual que el de la resta de països europeus, que el
sistema mixt de finançament protegeix el dret a la justícia
gratuïta i agilita un sistema colAlapsat perquè sigui més eficaç.
És un sistema equitatiu, els ciutadans amb més recursos
contribueixen a sostenir aquest servei i a evitar els abusos i pel
contrari amplia el nombre de beneficiaris a l’assistència jurídica
gratuïta.

És per això que ha elevat el llindar de la renda per poder
accedir a la justícia gratuïta, abans estava en els 14.900 euros
anuals i ara passa als 15.900 euros anuals. També s’amplia als
colAlectius vulnerables, amb independència dels seus recursos,
com són les víctimes de violència de gènere, terrorisme o
abusos o colAlectius beneficiaris d’associacions sense ànim de
lucre. També s’amplia a associacions que defensen interessos
específics, com són la Creu Roja, sindicats o associacions en
defensa de persones amb discapacitat.

Els beneficiaris podran elegir quines prestacions de les
previstes desitgen obtenir i per exemple elegir ser representats
per un advocat de la seva elecció i no per un d’ofici. 

Per controlar el frau es crearà un comitè de consultes per
assegurar que aquestes mesures s’apliquin de manera
homogènia per tot el territori espanyol.

Persones que a causa d’un accident tenguin greus seqüeles
físiques o morals permanents no hauran de pagar taxes. 

S’ha reduït un 80% el marge variable de la taxa, segons
recomanacions de la Defensora del Poble, que no està en contra
d’un sistema mixt, segons les seves declaracions. Ha eliminat
per complet el pagament de taxes en casos concrets per
fomentar els acords en la resolució de conflictes i evitar els
abusos. 
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Els afectats per processos de desnonament tampoc no
pagaran taxes.

Els divorcis i separacions per conformitat de les dues parts
tampoc no en pagaran.

També ha reduït -com bé vostè deia- la quota variable de la
taxa que es redueix del 0,5 al 0,1, fins ara el límit del pagament
era de 10.000 euros i ara passarà a una reducció de 2.000 euros.

I també les multes de trànsit, que mai no podrà la taxa
superar la meitat de l’import de la multa de trànsit.

És per tot això que creim i entenem que podria constituir un
atac al dret fonamental de la tutela judicial efectiva si les taxes
fossin universals i que afectassin tots els procediments tant
civils com penals, contenciosos i laborals i a totes les persones
a parts iguals, però el que és cert és que l’article 4 de
l’esmentada norma preveu una sèrie d’excepcions al pagament
de la taxa, tant objectives, atenent al tipus de procediment
judicial, com subjectives, atenent les persones que exerceixen
les accions judicials que tenen per objecte evitar que les
persones que tenguin limitacions econòmiques, com són els
casos que anteriorment hem esmentat, no hagin d’abonar
aquestes taxes i no minvar el dret a la tutela judicial efectiva.

Entenem així que queda garantit que cap persona física vegi
limitat el seu dret d’accés a la justícia per falta de recursos.

Pel que fa als acords amb altres operadors jurídics, ja s’han
signat pactes en la modernització de la justícia que tenen entre
els seus objectius agilitar el procés judicial.

És per això que votarem en contra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Gràcies al Partit Socialista pel seu suport a
aquesta proposició no de llei. Lamentar una altra vegada, una
vegada més, aquesta dificultat que té el Partit Popular
d’entendre que l’universal significa per a tothom i que en aquest
moment amb aquestes taxes no hi ha accés universal, hi ha gent
que tendrà més facilitat d’accedir, d’arribar al recorregut final
dels tribunals de justícia perquè tendrà més capacitat econòmica
per poder pledejar. Fins ara això no passava i ara passa.

Vostè m’ha dit: víctimes del terrorisme, dones maltractades,
faltaria més! Jo li diré més, un assassinat tampoc, tot allò penal
no en té, faltaria més que encara, et maten l’home i encara
haguessis de pagar perquè et fessin justícia o que fossis víctima
de terrorisme i haguessis de pagar perquè et fessin justícia, és
que els exemples que em posa, realment...

No és (...) i li ho diré amb les paraules del Consell General
de l’Advocacia Espanyola, les modificacions posteriors a la
publicació de la llei, fixi’s vostè, una llei aprovada el mes de
novembre i el febrer ja l’han de modificar perquè la Defensora
del Poble, posada per vostès, els diu que s’espavilin, que no pot
ser aquesta llei, que és injusta, que el ciutadà no té accés a la
justícia de la mateixa manera. Doncs, posteriorment a aquesta
modificació, el Consell General de l’Advocacia Espanyola diu
“La reducció de les taxes a abonar per la via de reduir el
variable determinarà que la major crisi dels temps recents
continuïn sense atendre la real capacitat econòmica dels
ciutadans que continuaran obligats en el seu cas a abonar fins a
2.800 euros per presentar un recurs d’apelAlació civil o fins a
3.200 per una cassació civil”.

Els ciutadans als quals vostè fa referència, que estan
exempts de pagar aquesta taxa, són aquells que tenen dret a una
justícia gratuïta, les persones que no cobren més de 1.500 euros;
una persona que cobri 1.600 euros haurà de pagar aquestes taxes
que vostè considera tan justes i que el Partit Popular, votant,
considera tan justes. Una persona que cobra 1.600 euros haurà
de pagar per recórrer, per fer una apelAlació civil que pot ser
d’un..., per exemple, com he posat al cas anterior d’un accident
de trànsit fins a 3.200, en aquell cas en què va haver de pagar o
que ha hagut de pagar 19.500 euros, ara amb el decret de febrer
li hagués sortit per uns 15.000 euros.

I vostès, això ho troben, seriosament, ho troben just? Ho
troben universal? Troben que una persona que paga 1.500 euros
ha de pagar el mateix que un que cobra 100.000? Un que
guanya 1.500 el mateix que un que guanya 100.000 cada mes o
cada any? Vostè ho troba just? Els sembla bé? Seriosament, els
sembla bé? Perquè si encara si m’hagués dit, m’hagués
argumentat l’econòmic, hagués dit “el de sempre”, però que
m’argumenti que és universal, que és just i que millora
l’anterior, és que jo, seriosament, em sembla que...

Ni les preferents, ni fan una excepció en els casos de les
preferents, que en aquests moments totes aquestes persones que
han de recórrer via judicial davant un abús, que és reconegut
públicament, han de pagar taxes. A vostès això els sembla just,
a nosaltres ens sembla absolutament desbaratat i molt injust. I
és un pilar fonamental, si excloem la gent de la justícia, farem
exclosos socials, és que cada vegada hi haurà més persones que
no creguin en aquests sistemes, si vostès cada vegada exclouen
més gent de l’educació, de la sanitat, de la justícia estan creant
exclosos socials, és que no tendrà cap valor per a ells aquest
sistema si no poden rebre res d’ell, i vostès cada vegada deixen
al marge més persones d’aquest sistema. No el defensaran
aquest sistema, tendran cada vegada més exclosos i això és una
clara demostració.

En definitiva, confiam que els advocats i els jutges que
defensen aquesta derogació d’aquesta llei continuïn lluitant
perquè es veu que als parlaments amb majoria del PP no hi ha
arguments possibles.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam idò ara a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 10392/12.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10392/12, per 4 vots a favor i 9 vots en contra.

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



642 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 45 / 2 de maig del 2013 

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 45 / 2 de maig del 2013 643

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


