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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix David Abril.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta. En Podem David Martínez sustituye a

Aitor Morrás y Montse Seijas sustituye a Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 5555/15, de la delegada del

Govern a les Illes Balears, solAlicitada pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per tal d’informar sobre

els recursos humans i materials destinats per part del

Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença RGE núm. 5555/15, de la

delegada del Govern a les Illes Balears, Sra. Maria Teresa

Palmer i Tous, solAlicitada pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears per tal d’informar sobre els recursos humans i materials

destinats per part del Ministeri de Justícia al Jutjat de violència

sobre la dona d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió

i/o inspecció que s’hagin pogut fer per part del ministeri.

Aquesta compareixença fou acordada per la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 14

d’octubre de 2015. El passat divendres 29 de gener va tenir

entrada al Registre de la cambra l’escrit RGE núm. 1067/16,

presentat per la delegada del Govern a les Illes Balears,

mitjançant el qual comunica la no-assistència a la sessió de la

Comissió d’Assumptes Institucionals per les raons que

s’exposen a dit escrit. L’esmentat escrit, un cop admès per la

Mesa del Parlament de les Illes Balears, que es reuneix avui

matí, es trametrà a tots els grups parlamentaris. No obstant açò,

si algun grup té interès a conèixer aquest escrit, el pos a

disposició dels portaveus que així en tenguin interès.

I atesa l’absència de la compareixent, passam idò al segon

punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 5529/15 i 6818/15.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5529/15,

presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei del

Tribunal Constitucional (rectificada amb l’escrit RGE

núm. 5592/15).

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días a todos. Continuamos con el debate.

Defendemos ahora la Proposición no de ley RGE núm.

5529/15, presentada por los Grupos Parlamentarios MÉS por

Mallorca y MÉS por Menorca, relativa a la reforma de la Ley

del Tribunal Constitucional, rectificada con el escrito RGE

núm. 5592/15.

Para la defensa por parte del Grupo Parlamentario MÉS por

Mallorca tiene la palabra la Hble. Sra. Diputada Margalida

Capellà. Ah, perdón, Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, vicepresident. Començarà la representant de MÉS

per Menorca, Patrícia... Bé, abans de començar volem

comentar que el punt 3 d’aquesta PNL està caduc, ja que la

reforma del Tribunal Constitucional ja s’ha dut a terme.

Voldríem modificar aquest tercer punt, si és possible i tots els

grups hi estan d’acord, i que quedés d’aquesta manera: instar el

Congrés a modificar aquesta reforma.

La reforma exprés del Tribunal Constitucional, a proposta

del PP i amb l’únic suport d’UPN, amb l’abstenció de

Ciudadanos y el vot en contra del PSOE, Entesa, Convergència

i Unió, PNV i la resta del Grup Mixt, va ser feta el setembre

passat per la via d’urgència i amb terminis molt curts, 13 dies

en el cas de la Cambra alta, i va entrar en vigor el passat mes

d’octubre. Ha estat, a més a més, la darrera llei aprovada la

passada legislatura. Aquesta reforma ha estat molt criticada per

tota l’oposició, ja que la troben electoralista -la van trobar

electoralista-, creien que canviava la naturalesa jurídica del

Tribunal Constitucional i que havia estat elaborada ad hoc

contra el president de la Generalitat de Catalunya. I vet aquí

que aquesta setmana ja s’ha estrenat per impedir l’activitat de

la comissió d’estudi del procés constituent.

El professor Francisco Rubio Lorente opina: Sorprenent és,

en primer lloc, el mètode. En contra del que és habitual i de la

dignitat que l’òrgan afectat exigeix, la iniciativa de reforma no

es fa en un projecte elaborat pel Govern, sinó en una proposició

de llei subscrita únicament pel partit que ho sosté, amb el que

s’impedeix -i aquesta és potser una de les raons per triar

aquesta via- que el text sigui sotmès al Consell d’Estat, el

dictamen del qual hagués estat de no poca utilitat per al

Congrés. Continua dient: La raó de ser d’aquesta urgentíssima

via s’exposa en dues pàgines escasses, escrites també de pressa.

Es reconeix en elles que si bé en la seva actual forma la Llei

Orgànica del Tribunal Constitucional, que dit sigui de pas és el

suprem intèrpret de la Constitució, però no el seu garant últim

com erròniament diu el signant de la proposició, conté els

principis necessaris per garantir l’efectivitat de les seves

decisions, resulta evident la politització del Tribunal

Constitucional, donant a entendre la manca de confiança del PP

en els tribunals ordinaris. Aquesta reforma atorga funcions

executives al Tribunal Constitucional, i aquesta és una qüestió

molt important, molt rellevant i que hauria de tenir el consens

de totes les forces polítiques. S’adverteixen riscos que un

tribunal tan polititzat pugui assumir competències de

suspensions de càrrecs públics quan ja hi ha canals ordinaris

per a això, com ja s’ha vist en els supòsits anteriors. El disseny

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505555
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601067
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505529
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del Tribunal Constitucional és el responsable de controlar la

Constitució, però no està concebut com un gendarme

d’urgència d’índole política. 

I aquest és el rovell de l’ou d’aquesta reforma, provar de

solucionar qüestions polítiques a través dels tribunals. Tot el

que està passant a Catalunya és un problema polític, fruit de la

manca de diàleg al qual tots els governs democràtics estan

obligats. A l’Estat espanyol la vigent Constitució del 78

s’inspira en el principi de la divisió de poders, que és

essencialment un mecanisme de limitació de les atribucions

dels òrgans estatals mitjançant un sistema de pesos i

contrapesos en el qual el poder deté el poder i impedeix els

abusos d’autoritat. Lamentablement sembla que aquesta divisió

de poders s’està difuminant; per açò es parla de la politització

del Tribunal Constitucional i la seva conformació és un bon

exemple: 12 magistrats designats pel Congrés, el Senat, el

Govern i el  Consejo General del Poder Judicial. Si realment

fos real la separació de poders seria inimaginable que el

Tribunal Constitucional s’oposés frontalment a l’Estatut

aprovat en una cambra legislativa d’una comunitat autònoma,

quan permet textos amb continguts semblants d’altres

comunitats. Sí, estic parlant altra vegada de Catalunya, i és que

convé tenir molt clar que aquest és l’origen de l’actual situació

política a Catalunya. 

Per tot l’exposat hem presentat aquesta proposició no de

llei, perquè des de MÉS creim fermament en la separació de

poders i en les resolucions polítiques derivades del diàleg.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. También para su defensa

por parte del Grupo Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la

palabra la Hble. Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Des de MÉS per

Mallorca vàrem presentar aquesta proposició no de llei perquè

consideram que la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal

Constitucional, que ja és vigent amb la Llei 15/2015, de 16

d’octubre, és innecessària, injustificada, electoralista i, a més,

contribueix al desprestigi del Tribunal Constitucional, quan

també cau el prestigi de la classe política i de determinats

partits i, a més, alguns dels diputats que són a la sala són

juristes, jo crec que des de la Universitat també hauríem fins i

tot de reciclar els manuals que tenim, perquè amb aquesta

llei..., amb aquesta modificació de la llei que ve justificada,

com vostès podran llegir en el títol, per l’execució de les

resolucions del Tribunal Constitucional, com a garantia de

l’estat de dret, queda de manifest que haurem de canviar el que

explicam a la Universitat i a la facultat de dret, perquè sempre

ens han ensenyat que el Tribunal Constitucional és l’intèrpret

de la Constitució, però jo mai no havia estudiat, i així no ho

explic, que el Tribunal Constitucional sigui el garant de la

pròpia Constitució, la garantia i la interpretació són coses

diferents i amb aquesta llei es romp aquest sistema i en concret

ens fa revisar tot el sistema de fonts i de garantia de les fonts en

el dret espanyol.

Nosaltres consideram que no està justificada, perquè encara

que sembli que tengui com a objectiu millorar la garantia de

l’estat de dret, realment tant la Llei Orgànica del Tribunal

Constitucional, com el conjunt de l’ordenament jurídic

espanyol, incloent el Codi Penal, ja preveuen elements per

garantir la sentència del Tribunal Constitucional i sancionar per

exemple el delicte de desobediència. Quins mecanismes de

control existeixen? Ja són coneguts, però un d’ells, l’article 155

de la Constitució Espanyola, que se sol invocar, però que no

s’ha aplicat i no s’aplicat precisament pel seu caràcter

excepcional, com tots sabem. El que passa és que aquest article

155 de la Constitució, com tots vostès saben, preveu mesures

de compliment forçoses adoptades contra els governs, però

conté també un seguit de garanties, el requeriment previ al

president de la comunitat autònoma, o també mesures per a

aquests governs, sempre comptant amb l’aprovació del Senat

amb una decisió adoptada per majoria absoluta. Aquestes

garanties no estan previstes en el sistema previst a la

modificació de la llei orgànica, perquè, com vostès saben, el

que es preveu és la inhabilitació i després, posteriorment,

l’audiència a posteriori, tres dies després, i que no intervengui

ni el Senat, ni tampoc el Congrés.

Aquesta llei era necessària? Nosaltres consideram que és

clarament electoralista, és a dir, que el Partit Popular va actuar

per obtenir rèdits electorals, no és casualitat que es presentés

abans del 27 de setembre, quan hi havia les eleccions a

Catalunya. Jo el que em deman és si el Partit Popular ha pensat

en les conseqüències que pot tenir realment en la pràctica

aquesta modificació de la llei per al que anomenam la qüestió

catalana, i també, que és el que em preocupa especialment, per

la posició i pel prestigi del Tribunal Constitucional en el

sistema jurídic espanyol. Ha pensat el Partit Popular que qui

realment més se’n beneficia és tanmateix l’independentisme, el

que s’està fent senzillament és augmentar el suport a la causa

independentista i realment no s’arregla allò que el Partit

Popular considera que és un problema. 

Quines altres conseqüències em sembla que no es varen

pensar? Nosaltres consideram que la modificació de la Llei

Orgànica del Tribunal Constitucional habilita el Tribunal

Constitucional a aplicar mecanismes de coerció estatal, que

això no entrava ni crec que hagi d’entrar dins les funcions del

Tribunal Constitucional i, a més, la conseqüència política,

perquè al final és d’això que parlam, de conseqüències

polítiques, és que situa aquest tribunal en un joc polític. El

tribunal hauria de ser l’intèrpret suprem de la Constitució

Espanyola i al nostre parer deslegitima aquesta funció bàsica

fonamental que té el tribunal.

Això ho ha fet el Partit Popular, així com sol fer aquestes

coses, amb una proposició de llei, de reforma de la llei

orgànica, pel procediment d’urgència, en lectura única i, a més,

amb aquest sistema no s’ha comptat amb el dictamen de

Consell d’Estat. Quan ho ha fet? A les darreres setmanes de

legislatura. Com? Acompanyat pel Sr. García Obiol, que no era

diputat en aquell moment, amb la qual cosa, al nostre parer,

s’abusa d’una situació de poder per fer electoralisme.

En què consisteix aquesta reforma? Bé, s’incorporen

mesures de coerció estatal, article 92.4, b) i c) i, encara més

greu, l’article 92.5, en què es preveu que el Tribunal
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Constitucional d’ofici o a instàncies del Govern,

preventivament adoptarà mesures sense escoltar prèviament les

parts. Això de vegades des del Partit Popular s’ha argumentat

que això es fa per exemple a Alemanya, però bé, a Alemanya

intervé el Parlament, aleshores aquí hi ha un element de control

democràtic que no existeix en el Tribunal Constitucional. Bé,

es donarà audiència a posteriori, després, a les parts i tenim

aquí també un concepte indeterminat, quan hi hagi

circumstàncies d’especial transcendència constitucional. Això

és també és a la valoració del Tribunal Constitucional.

Jo per acabar voldria posar damunt la taula dues

consideracions que giren entorn a la nostra percepció que això

és una errada política. Com ha explicat la meva companya de

MÉS per Menorca, entenem que per una via judicial

excepcional es pretén solucionar un problema polític i el que és

més greu, al nostre parer es carrega el Tribunal Constitucional

de contingut polític, quan abans no n’havia tingut. I tot això per

salvar la cara d’un partit polític que no ha estat capaç d’intentar

cap via de solució o enteniment davant un conflicte que al

nostre parer és clarament polític.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sra. Diputada. Ahora en turno de fijación

de posiciones tiene la palabra el Hble. Sr. Miguel Jerez, por

part del Grupo Popular, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Molt breument per fixar la posició del meu grup parlamentari

en relació amb la proposició no de llei presentada per MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca. I prenc la paraula per invocar -

com dic- molt senzillament, els mateixos arguments que el

Grup Parlamentari Popular en aquest parlament, en el Congrés

dels Diputats i en el Senat ha invocat, per tal de reforçar,

entenem nosaltres, la posició constitucional del tribunal, davant

de moltíssimes qüestions que recentment s’han manifestat i han

estat invocades també en aquesta comissió, però també per

atribuir mecanismes necessaris, imprescindibles, irrenunciables

en un estat de dret, que el Tribunal Constitucional ha de tenir

i que el legislador en el seu dia no va preveure.

És cert que es van introduir molts d’articles, però en

particular el que s’invoca aquí n’és un, un article de la Llei

Orgànica del Tribunal Constitucional, en virtut del qual si les

institucions, autoritats, empleats públics o particulars en el

termini que es fixi, incompleixen total o potser incompleixen

parcialment les resolucions del tribunal, aquest podrà acordar

la suspensió en funcions de les autoritats o empleats públics de

l’administració responsable de l’incompliment durant el temps

necessari, durant el temps precís per assegurar precisament

l’observança dels pronunciaments del tribunal. Això és un

article que defensa el mecanisme d’aplicació i execució dels

pronunciaments precisos del Tribunal Constitucional. 

I davant d’això és cert que hi ha hagut una clara ofensiva

política per part de l’oposició en aquest cas, alguns presidents

de comunitats autònomes, com pugui ser el Sr. Artur Mas entre

ells, que deia que “se cargan el estado de derecho, esta medida

lleva incorporada música de la Inquisición”. El Sr. Pedro

Sánchez deia: “Mariano Rajoy legisla para la extrema derecha

del Partido Popular”. Això era el que deien però allò important

és que després d’això ho justifiquin, cosa que amb garanties i

amb suficiència no han sabut justificar el motiu de les seves

paraules.

Però sigui com sigui jo els vull llegir l’article 117.3 de la

Constitució Espanyola, i el 117.3 de la Constitució Espanyola

diu el següent: “L’exercici de la potestat jurisdiccional en

qualsevol mena de processos, qualsevol mena de processos,

jutjant i fent complir allò que hagi estat jutjat, correspon

exclusivament als jutjats i als tribunals que les lleis determinin

segons les normes de competència i de procediment que elles

estableixin”, facultat aquesta, la que atorga la Constitució a

tribunals i jutjats, que correspon també, només faltaria perquè

també és un tribunal, al Tribunal Constitucional, perquè encara

que no estigui integrat dins la jurisdicció ordinària no deixa de

ser, com dic, un tribunal jurisdiccional que la Constitució en el

117.3 li atorga la possibilitat de tenir mecanismes per aplicar i

executar els seus pronunciaments, de la mateixa manera que els

tenen altres tribunals, siguin els civils, siguin els penals. Posaré

un exemple: els jutjats penals tenen la possibilitat, només

faltaria, de fer executar i complir les seves sentències; un jutge

quan dicta una interlocutòria d’empresonament emet un

manament a la policia judicial per fer executar precisament allò

jutjat; en conseqüència s’ajusta el 117.3. Només faltaria que el

Tribunal Constitucional no tengués aquesta facultat que tenen

altres tribunals de la jurisdicció ordinària.

I el nostre (...) fins ara s’havia limitat, com dic, a regular

mecanismes perquè els tribunals i jutjats ordinaris poguessin fer

precisament això, efectiu el compliment de les seves

resolucions. I si possiblement -això és una interpretació

personal- el Tribunal Constitucional no va tenir aquesta

possibilitat perquè el legislador no ho va regular, és perquè

possiblement, i entrant en el tema precisament que ens

condueixen vostès en aquesta comissió, que és el tema

particular de Catalunya, és perquè possiblement fos

absolutament inimaginable, no només per al legislador sinó per

al comú dels mortals, que una autoritat i un president d’una

comunitat autònoma es negàs precisament a fer complir, o a

complir en aquest cas, un pronunciament del màxim tribunal

d’aquest país, que és el Tribunal Constitucional, i que vetlla

precisament pel compliment de la Constitució. Això per una

banda.

Per tant, davant d’aquest precedent, davant aquest

antecedent, entenem que aquest mecanisme s’ha de posar en

pràctica i s’ha de regular, i incorporar-se, incrustar-se dins els

mecanismes que té la jurisdicció en aquest país a fi de fer

complir els pronunciaments.

En segon lloc crec que aquesta manca de compliment crea

un mal precedent si no s’arbitren mecanismes de fer complir les

resolucions judicials, encara que siguin del Tribunal

Constitucional. Per què?, perquè si no ho compleix el Sr. Artur

Mas, per què han de complir els pronunciaments del Tribunal

Constitucional la resta de presidents de comunitat autònoma?,

per què?; per què hem de deixar la Constitució a l’arbitri de la

decisió de qualsevol autoritat o empleat públic? És això
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possible? Això no és possible. En conseqüència en això, donat

el precedent que ha succeït a Catalunya en aquest cas, que és

precisament allà on volen anar vostès, s’han d’arbitrar, com dic,

mecanismes. I en aquest cas hi ha hagut un clar incompliment

d’una resolució en relació amb el seu referèndum del 9 de

novembre, a pesar que el mateix Tribunal Constitucional, amb

una providència ferma i amb una providència irrecurrible, a

més, de 4 de novembre de l’any 2014, hagués suspès qualsevol

actuació, hagués suspès qualsevol actuació encaminada a

celebrar una consulta, actuacions que posteriorment, a més,

varen ser declarades inconstitucionals per la Sentència

138/2015, d’11 de juny. Per tant existia una incapacitat

manifesta, una incapacitat material del Tribunal Constitucional

que no té, o no tenia, en els seus serveis, mecanismes per poder

fer complir precisament les seves resolucions.

I en quin sentit també anava encaminada aquesta reforma?

Idò mirin, ho ha dit la Sra. Capellà: a altres països evolucionats

del nostre entorn europeu, on precisament s’atorguen facultats

al Tribunal Constitucional en aquests precisos sentits. Ha

invocat precisament el cas d’Alemanya; a Alemanya pot el

mateix tribunal constitucional suspendre de forma cautelar en

funcions el president de la República Federal d’Alemanya amb

el consentiment del Bundestag; cert, és un mecanisme que

passa per aquí. Però a Àustria també succeeixen efectivament

coses similars; hi ha un tribunal constitucional encarregat de

vetllar per la seva pròpia constitució, on també dins les seves

funcions es permet, entre altres coses, no només suspendre

cautelarment, sinó cessar el president de la república, el del

Govern central i els seus ministres. Quasi res. Ningú no dubtarà

que Àustria és un país evolucionat, democràtic i amb un estat

de dret sòlid i consolidat, ningú no ho dubtarà, això; jo almenys

no ho pos en qüestió. Per tant l’afirmació que la reforma suposa

carregar-se l’estat de dret, suposa destruir la divisió de poders

i tot el que vostès han dit, en vista del que succeeix a països del

nostre entorn crec, i amb tots els respectes del món, crec que és

una absoluta ignorància oceànica sobre el dret internacional

públic i els principis sobre els que es regeix l’estat democràtic

i l’estat de dret. 

Per tant nosaltres en aquest sentit hem de concloure dient,

com hem dit constantment, i reiterant el nostre posicionament

en defensa d’aquesta reforma davant la violació que ha patit la

Constitució en aquest cas, i equiparar-nos efectivament als

països desenvolupats del nostre entorn, on hi ha també mesures

aplicades en aquest sentit.

I per acabar he de dir-li que evidentment és cert que

l’apartat 3 és extemporani, ja no té sentit, des d’aquesta

proposició, ser votat en aquesta sessió parlamentària, però els

he de dir també que no els acceptarem l’esmena in voce que

vostès proposen a fi que ens adrecem al Congrés dels Diputats

perquè aquesta reforma es reverteixi. Per tant entenc que si

vostès volen retirar el punt 3 supòs que ha de ser possible, però

sí que és veritat que aquesta esmena in voce que vostès en

aquest moment proposen nosaltres no l’acceptarem perquè

estam diametralment oposats a aquesta qüestió. Per tant aquest

parlament, si s’aprova, es limitarà a rebutjar i es limitarà a

lamentar i a condemnar i a res més.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Diputado Sr. Jaume Font, por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, senyor... ¿cuánto?, ¿cinco, cinco minutos?

EL SR. PRESIDENT:

¿Perdón? Ah, perdón, perdón. Por el Grupo Parlamentario

Podem tiene la palabra la Sra. Montserrat Seijas, por un tiempo

de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Desde el

Grupo Podem estamos totalmente de acuerdo y suscribimos las

palabras de las diputadas de MÉS per Mallorca y MÉS per

Menorca, y, bueno, también queremos comentar que después

de este período postelectoral se habla mucho de la necesidad de

cambiar la Constitución Española y de adaptarla a los tiempos

presentes tras los años transcurridos de transición. No voy a

entrar ahora en un debate para ensalzarla o denigrarla, ya que

para bien o para mal ha cumplido su función a lo largo de estos

decenios y nos ha dotado de un marco para la convivencia, que

cuando menos ha evitado los ciclos de enfrentamientos entre

españoles propiciados la mayoría de las ocasiones por el

conservadurismo más rancio, opuesto siempre a los necesarios

cambios y que durante siglos ha mantenido a España con el

paso cambiado respecto a los países de su entorno.

Durante los últimos años, no obstante, hemos asistido al

espectáculo de observar, por un lado, el discurso de que la

Constitución es un elemento que dota de estabilidad... de una

estabilidad necesaria y que por lo tanto es casi intocable y, por

otro, cuando ha sido necesario y siempre para medidas

restrictivas, sí se puede cambiar. La Constitución es el más

puro ejemplo de la ley del embudo, ancha para restringir y

estrecha para garantizar.

El Partido Popular, ahora, cuando estaba en su fase última

de gobierno y ya en plena extremaunción y como garante de las

esencias que falsamente siempre se atribuye, pretende una

nueva reforma del Tribunal Constitucional que al final lleva a

cabo con su mayoría de rodillo, cambio de tercio, permítanme.

Nadie puede ignorar la situación catalana y el proceso que allí

se está produciendo, nadie puede ignorarlo, pero a lo que nos

van teniendo acostumbrados algunos partidos es a interpretarlo

de manera torticera y con la más absoluta ignorancia del

proceso que se está dando, en el periodo preelectoral catalán ha

sido fácil, ha sido más fácil, atribuir todas las maldades,

desdichas y manipulaciones al Sr. Mas, ahora ya no está, pero...

y está callado por las últimas elecciones nacionales esta teoría.

Pero se ha pretendido dar imagen de un electorado catalán

estúpido y manipulable, y en esta actitud tan propia de centro,

de todos los centros de nuestro país, se han atribuido los deseos

de millones de catalanes exclusivamente a sus ambiciones
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económicas, el tradicional la pela és la pela. No se puede estar

más equivocado.

El Partido Popular en una estrategia de descomposición

española ha contribuido eficazmente a aumentar la pulsión

independentista ignorando las fuentes de la misma y

ninguneando los deseos de un pueblo, han sido cuatro años de

fabricación intensiva de independentistas. 

Ahora, en un nuevo alarde propone y ejecuta con el diálogo

que promueven con las mayorías, es decir, que ellos dialogan,

ellos consultan, buscan consensos para este tipo de reformas,

proponen y ejecutan una modificación exprés de la

Constitución, de nuevo la ley del embudo, pretenden que el

Tribunal Constitucional se arogue la potestad de suspender las

autonomías que no acaten sus sentencias, son incapaces de

pensar en reformas globales de la Constitución que permitan

que el pueblo catalán u otros pueblos deseen continuar

vinculados al resto de los pueblos de España, buscando el

adecuado punto de equilibrio entre deseos y necesidades,

voluntades y posibilidades.

Aún no ha descubierto el PP que con la política del palo en

Cataluña crecen los independentistas y que sólo siendo capaces

de ser y sentirse libres de escoger caben posibilidades de hallar

soluciones y continuidad a un proyecto común. 

Estamos acostumbrados a ver cómo partidos que

históricamente defendían la capacidad de autodeterminación de

los pueblos de España por arte de birlibirloque cambian de

opinión, esto, los catalanes no lo ignoran. Y la consideración

respecto a los cambios de criterio de los partidos y los ataques

a su autonomía y a las (...) de su parlamento y del Parlamento

español y la arogación de derechos del Tribunal Constitucional

por encima de los derechos que dan los votos explican que

muchos catalanes sientan que hasta aquí se ha llegado.

El pueblo catalán tiene derecho por historia a sentirse

soberano, objeto y sujeto de derecho y con capacidad de

decidir su propio futuro. Podemos seguir ignorando y atacando

ese sentimiento tan arraigado que es la demostración patente y

viva de la solidez de su voluntad como pueblo, pero en cada

ataque, en cada ninguneo, en cada interpretación torticera

hacemos más ancha la grieta. 

El mensaje de que el Tribunal Constitucional puede

suspender la autonomía y, lo que sería peor, que llegara a

hacerlo sería demoledor para el proyecto en común español,

sólo el diálogo y la legítima posibilidad de que los catalanes

muestren sus intenciones en las urnas ofrece una garantía de la

continuidad del vínculo en condiciones pactadas de igual a

igual.

Por ello el grupo Podem vamos a votar positivamente la

proposición no de ley del grupo MÉS por Menorca y por

Mallorca, nos parece una muy buena proposición y esperamos

que obtenga el apoyo de la mayoría, porque es de derecho,

garante de la necesaria separación de poderes de los estados

democráticos, y transmite al pueblo de Cataluña la solidaridad

en su lucha por ser escuchado por parte de la mayoría de la

ciudadanía de las Illes Balears. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Diputado Jaume Font, por un tiempo de diez

minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Molt bon dia, senyores i senyors diputats, nosaltres

votarem a favor d’aquesta moció. La Constitució Espanyola -i

ara diré una paraula molt forta- viola els drets dels ciutadans

que vivim dins aquest estat, sobretot els viola en el fet de la

igualtat d’oportunitats, els senyors del País Basc o de Navarra

són senyors que tenen uns privilegis que nosaltres no tenim,

fins i tot em recorda un tema històric del feudalisme de l’Estat

espanyol, amb Castella i les Vascongadas, eh?, així de clar, per

la qual cosa jo, com a mallorquí i ciutadà de Balears, després

d’un període de més de 37 anys de pau i de democràcia, dic

prou, les coses van per un altre lloc i la nostra boca i la nostra

llengua (...) el fet de la igualtat que tenen les persones dins un

espai.

Si convivim dins un estat que es diu Espanya el que no és

normal és que només aquells que es pensen que dirigeixen des

del castell facin reformes sense poder entendre que hi ha altra

gent que conviu en aquest espai, per la qual cosa fer una

modificació del Tribunal Constitucional en campanya electoral,

perquè resulta que el mateix Tribunal Constitucional va ser

duríssim amb aquell Estatut d’Autonomia de Catalunya, que

avui no tendríem el problema que tenim i que veig que els

partits grossos encara no el saben resoldre, perquè no tendríem

aquest conflicte que tenim, no tendríem aquest conflicte que

tenim si el Tribunal Constitucional no hagués estat influenciat.

Modificar això ara és voler posar més llenya al foc, i així ha

estat i així li ha anat, de majoria absoluta ha pegat on ha pegat,

em contareu que són els més votats, bons nassos que no fossin

els més votats, eren els més grossos, és a dir, així de clar, això

és igual que ens anàssim a l’any 1982 i a l’any 1986 o 1987

amb Felipe González, lògicament que va baixar, però..., eh?, és

a dir, hi ha coses que no entenc que si hi ha partits grossos en

els quals he militat a un moment donat, veuen que tenen les

possibilitats que la gent convisqui amb els greuges que hi ha

entre comunitats autònomes, perquè hi són, no hi posem remei

en lloc de posar llenya al foc.

Dit això, avui mateix o ahir el Tribunal Superior... el TSJ de

Catalunya va dir que en el referèndum de dia 9 de novembre no

hi veia un delicte a la declaració de ruptura perquè no hi havia

violència, jo crec que això hauria de bastar, veure la gent que

en democràcia a vegades no pensam igual, però que hi ha una

cosa bàsica: que no hi ha violència, que no hi ha sang, que no

hi ha bregues, sinó que hi ha dones i homes lliures que pensen

d’una forma lliure i ho expressen.

Dit això, el que ens agradaria és que aquest tracte desigual

que es viu a l’Estat espanyol, aquest tracte desigual cada

vegada més greu, en aquesta legislatura els legisladors a

Madrid fossin capaços de consensuar com ha de ser i com ha

d’actuar aquest tribunal superior, aquest tribunal constitucional.
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El que creim és que el que no pot fer una persona és, perquè

no li agradi el veïnat o no està conforme amb un habitatge que

té al veïnat i que l’ha tengut sempre i com que ara no li agrada

perquè no li cau bé, i això passa a vegades entre germans, és a

dir, no aneu tan lluny, és a dir, tal vegada aquí dins hi ha algú

que no és amic de qualque germà o qualque cunyada, això és el

mateix, el mateix, hi ha una casa que es diu Catalunya, que és

una casa que té fonaments importants, històrics, històrics, i no

va bé a l’inquilí, i com que no va bé a l’inquilí, el desnonam.

Com? Així com sigui, modificam fins i tot una cosa en la qual

hi ha hagut consens durant molt de temps, que ha estat

qüestionada en els darrers anys, que el Tribunal Constitucional

era massa partidista i no tenia la seva llibertat i pluralitat que

havia de tenir, i resulta que ara volem defensar que això s’ha de

fer perquè no té eines per actuar? I fa tres anys on eren tots els

que demanen que no té eines?

Per la qual cosa si tenim dos dits de vergonya, però dos dits

de vergonya, de dignitat, d’asseure a aquestes cadires, el que

hauríem de demanar és que hi hagi un acord, un consens per

modificar el Tribunal Constitucional de la manera en què

poguem conviure 38 anys més o 33 o 34 anys més; tota la resta

són posicionaments que trob que estam encaparrotats a no voler

avançar i que la gent que no viu de la política i que ens veu no

vegi que tenim la capacitat de fer-los veure lluny, no, és a dir,

las convicciones, les conviccions a ca una punyetera..., les

conviccions, és a dir, no és una qüestió de conviccions, és una

qüestió de convivència, comença igual, però no expressa de cap

manera el mateix, és una qüestió de conviviència.

I no crec que cap partit tenguem la raó d’aquesta història,

l’única raó hauria de ser no emprar tracamanyes ni artificis, i

després aquí jo vaig haver de sentir ahir, que jo estic d’acord

amb el que va dir el PP, és a dir, que aquí s’aprova un decret

llei sense que es doni tràmit de llei i aquí el PP va fer el mateix

al Congrés i, de què anam aquí? I aquell li diu: i l’ase li va dir

al porc orellut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Como por parte del Grupo

Parlamentario Mixto no están presentes, pasamos la palabra al

Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la Hble.

Diputada María José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És

realment trist haver de debatre avui aquí, per motiu d’un

atemptat contra el nostre ordenament jurídic contra l’estat

democràtic, així ho dic de clar perquè així ho entenc, i, per tant,

votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

 A pocs dies de les passades eleccions a Catalunya i a

escassos dos mesos de les eleccions generals, el grup

parlamentari majoritari en el Congrés dels Diputats, el Grup

Parlamentari Popular, va aprovar en un temps rècord una

reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que

transformava la seva naturalesa jurídica, amb un únic i clar

objectiu, que també coincidesc amb la portaveu de MÉS per

Mallorca, que era electoralista en el seu moment i motivat

òbviament per la qüestió catalana. El fi no sempre justifica els

mitjans i en aquest cas entenc que no estan justificats ni els

mitjans, ni la finalitat.

En tota una legislatura el Partit Popular no va tenir temps

d’obrir un procés participat per la reforma de la Llei Orgànica

del Tribunal Constitucional i ho va fer amb nocturnitat i

traïdoria, només en 30 dies, recordant que 2 mesos abans ja

havia estat reformada aquesta llei, per incloure-hi de nou els

recursos previstos d’inconstitucionalitat en relació als estatuts

d’autonomia. Per tant, entenc que van fer un ridícul espantós

amb aquestes reformes fetes a corre-cuita.

El Partit Popular va justificar dita reforma dient que el seu

objectiu era ampliar les facultats de què disposa el Tribunal

Constitucional per fer complir les seves sentències, i així

mateix ha estat l’argumentari que el portaveu del Partit Popular

que ha intervingut prèviament ha mantingut, en concret li va

atribuir un nou deure legal, el de vetllar d’ofici i a instàncies de

part, per al compliment efectiu de les seves resolucions,

adoptant per açò mesures d’execució necessàries i recaptant

l’auxili d’altres poders. El nou és que per a açò han decidit que

el tribunal pugui fer execució substitutòria de les seves

resolucions o fins i tot acordar la suspensió de les funcions de

les autoritats i funcionaris.

L’1 d’agost del 1980 el Tribunal Constitucional va

pronunciar la seva primera sentència, des de llavors han estat

milers i fins ara ningú no s’havia plantejat la necessitat de la

reforma que el Partit Popular va dur a terme, perquè tothom

entén que el Tribunal Constitucional té instruments suficients

per fer executives les seves sentències. Cap constitucionalista,

cap institució no ha trobat a faltar el que el Partit Popular

sembla que sí hi troba a faltar al llarg d’aquests 35 o 37 anys.

I efectivament, el Sr. Jerez, quan ha explicat que aquesta

reforma s’emparava amb l’apartat 3 de l’article 117 de la

Constitució espanyola, ell mateix s’ha contestat: el Tribunal

Constitucional no forma part de la jurisdicció ordinària, que és

qui té la competència per executar les sentències, i d’altra

manera, totes les sentències del Tribunal Constitucional tenen

els mitjans necessaris per fer-se executives, fins i tot en allò que

es diu el dret negatiu, és a dir, quan una norma es considera

inconstitucional ja, de fet, surt de l’ordenament jurídic. Per

tant, sí que són executives les sentències del Tribunal

Constitucional i no feia falta aquesta reforma.

Des de l’aprovació de la llei orgànica, l’article 92 ha estat

suficient, el tribunal té la facultat de disposar en la seva

sentència o en els actes posteriors qui ha d’executar-la i, si

escau, resoldre les incidències en l’execució quan es produeix

l’incompliment o el no acatament de la resolució. Té la

capacitat de declarar l’habilitat de les resolucions que

contravinguin les dictades en l’exercici de la seva jurisdicció,

o en ocasió de l’execució d’aquestes. El que aquesta reforma

contempla, per tant, no és dotar el tribunal de mitjans perquè

compleixi les seves sentències, ja té aquests mitjans, ho he

explicat abans, sinó de l’ampliació de les seves facultats, i açò

realment és el que pretenia el Partit Popular, ampliar les

facultats del Tribunal Constitucional i atorgar-li una potestat

sancionadora, de naturalesa diferent a la potestat sancionadora
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que té actualment. I amb açò el que aconsegueixen és, en

realitat, el que volen, canviar la naturalesa jurídica del Tribunal

Constitucional.

Igualment fer esment als tribunals constitucionals

d’Alemanya o d’Àustria. És cert que estan previstes en les

seves competències el fet de cessar, en aquest cas autoritats o

funcionaris que no acatin les seves resolucions, però és que està

previst a les seves constitucions que tenguin aquestes

competències. En el cas espanyol, la Constitució no contempla

aquests casos i, a més, ambdós casos tenen la garantia

parlamentària, que en aquest cas tampoc no la tenen. Aquí la

Constitució només contempla el cessament de les funcions d’un

president de comunitat autònoma o un president del Govern per

una moció de censura, per una moció de confiança, o per les

eleccions que es puguin dur a terme. 

Però és que el propi Tribunal Constitucional és molt

clarificador fins i tot en el precedent succeït a Catalunya, així

ho ha anomenat el Sr. Jerez a la seva intervenció, i don per

suposat que no s’ha llegit la resolució, perquè la sentència del

Tribunal Constitucional, la que determina la inconstitucionalitat

de la declaració del Parlament de Catalunya de sobirania i dret

a decidir del poble de Catalunya, estableix en el seu fonament

jurídic 4.b) el següent: “La Constitució no aborda ni pot

abordar expressament tots els problemes que es poden suscitar

en l’ordre constitucional, en particular els derivats de la

voluntat d’una part de l’Estat d’alterar el seu estatus jurídic. Els

problemes d’aquesta índole no poden ser resolts per aquest

tribunal, la funció del qual és vetllar per l’observança estricta

de la Constitució.” 

I continua el Constitucional dient: “Per açò els poders

públics, i molt especialment els poders territorials que

conformen el nostre estat autonòmic, són els que estan cridats

a resoldre, mitjançant el diàleg i la cooperació, els problemes

que es desenvolupin en aquest àmbit”.

Fixi’ns en quines són les paradoxes, el Tribunal

Constitucional dóna la raó al Govern espanyol quan declara la

inconstitucionalitat d’aquesta declaració de independència,

però, per resoldre el problema de fons, el propi Tribunal

Constitucional recomana diàleg, que és el que ha faltat durant

tot aquest temps i és el que ha faltat també en la reforma de la

Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. No van consultar ni

el propi Tribunal Constitucional, ni s’ha fet projecte de llei, per

esquivar el dictamen del Consell d’Estat i l’informe del Consell

General del Poder Judicial i l’opinió també de tota la doctrina

constitucional la qual no hi està d’acord.

La baixa qualitat jurídica d’aquesta norma també és molt

rellevant, el que ens du a una inseguretat jurídica i greus

problemes d’interpretació i aplicació. A la literalitat prevista a

l’article 92.4.b) de la Llei Orgànica del Tribunal

Constitucional, que em sembla fonamental, el Tribunal

Constitucional podria, a partir d’ara, suspendre les funcions del

president d’una comunitat autònoma o del president mateix del

Govern, si es considera que hi ha un incompliment fins i tot

parcial d’una resolució del Tribunal Constitucional.

Som conscients de quina gravetat té tot açò? És impossible

conjugar aquesta llei amb el nostre sistema constitucional

perquè el president del Govern se’l nomena i se’l tria a través

d’un procés d’investidura a les Corts Generals i se’l cessa a

través d’una moció de censura o de confiança o d’unes

eleccions. 

Els dubtes són molts, qui pot revisar aquestes decisions del

Tribunal Constitucional? Quins recursos pot plantejar

l’autoritat suspesa en l’exercici de les seves funcions i davant

qui? Quan prendria el Tribunal Constitucional aquestes

decisions? Motivat per què? Com triaria el Tribunal

Constitucional entre les diferents possibilitats que estableix

l’article 92? Cap d’aquestes preguntes no té resposta, i açò és

molt greu.

I com actua el Tribunal Constitucional, per raons

d’oportunitat, com si fos un òrgan merament polític? Açò és el

que pretenia realment el Partit Popular? De veritat volem que

el Tribunal Constitucional actuï d’aquesta forma? Tot plegat ha

posat de manifest la passivitat política d’un president de

Govern incapaç de plantejar solucions a una greu crisi de

convivència, decideix actuar a última hora per descarregar la

seva incompetència i les seves responsabilitats, sobre les

esquenes del Tribunal Constitucional i amagant-se darrera el

mateix.

Només, -no sé quan temps em queda, Sr. President-... un

minut, citar experts constitucionalistes que asseguren que la

reforma del Tribunal dut a terme, atorga un poder extraordinari,

però a la vegada fica a l’àmbit polític aquest Tribunal

Constitucional la qual cosa pot acabar qüestionant la seva

pròpia legitimitat. Així, el catedràtic de dret constitucional de

la Universitat de Barcelona, Sr. Xavier Arbós, considera que la

reforma genera automatismes en l’actuació del Constitucional,

el tribunal no pot evitar els conflictes, la reforma l’entrampa

posant-lo en primera línia del debat polític i el qualifica de

canvi dràstic, inconstitucional, i que no hi ha cap altre tribunal

constitucional que tengui atribuïdes aquestes facultats, referint-

se també al cas alemany, en el qual, però, és necessari allà

passar prèviament pel Parlament. Als Estats Units només és

possible actuar contra un president previ l’impeachment o

autorització del Parlament. 

Aquest mateix senyor, el Sr. Arbós, opina que hem de ser

cautelosos perquè la reforma està realment concebuda per a

resolucions suspensives, per exemple, la suspensió del

referèndum del 9 de novembre a Catalunya, i no pera

sentències, però aquesta manca de cura jurídica permetria

aplicar a qualsevol càrrec públic, inclòs el president del Govern

de l’Estat, aquesta norma si el Govern ignorés la resolució del

Tribunal Constitucional, cosa que ja ha passat i s’hagués pogut

aplicar.

Aquesta suspensió de les funcions seria per un temps que la

reforma no defineix i també s’escandalitzen tots els experts

constitucionalistes per aquesta falta d’acotament en el  temps,

qualsevol sanció ha de venir acotada en el temps, no podem

deixar a l’arbitri del Tribunal Constitucional que suspengui,

però no sabem quin temps, aquests càrrecs.

Referir-nos també al catedràtic Sr. Eduard Roig, que

realment ell va més enllà amb aquesta interpretació i per

esquivar aquesta vulneració del dret sancionador entén que la
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interpretació a la volta que li donen, que, com que no sanciona,

no hi ha d’haver tràmit previ de recurs ni tampoc hi ha d’haver

temps. 

Per tant, i ja sé que he esgotat el temps, citar el Sr. Xavier

García Roca, exlletrat del Tribunal Constitucional i director del

Departament de Constitucional de la Universitat Complutense,

en el mateix sentit.

Res més, només reiterar el meu suport a aquesta proposició

no de llei i que en qualsevol cas de no poder-se votar o...

l’apartat tercer, de no poder-se modificar, idò, estam ben segurs

que les pròximes majories en el Congrés faran possible que

aquesta reforma torni enrere. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para contradicciones, tiene

la palabra, por parte del Grupo MÉS por Menorca, la Sra.

Patrícia Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. Bé, primer, donar les gràcies a tots els grups

parlamentaris que han donat suport a la nostra proposició no de

llei i després... jo no som jurista, deixaré aquesta banda més

jurídica a la meva companya Margalida, però sí reiterar un

parell de punts. 

Aquesta reforma del Tribunal Constitucional és

evidentíssim que es va fer pel tema de Catalunya, no és que

nosaltres tenguem un especial interès a parlar de Catalunya. Per

què es va arribar a aquest punt? Vull dir, jo consider, no ja com

a diputada sinó com a mera ciutadana, que cal dir ara que és

una obligació dels governs, una autèntica obligació i el que no

poden fer és amargar-se, és dilatar, és deixar i deixar en mans

d’altres tribunals solucions que són absolutament polítiques.

El Sr. Jerez ha parlat de violació de la Constitució, clar, jo

em demano, i escoltar la ciutadania no és una obligació del

Govern?

I ja que hem fet esment del Tribunal Constitucional

alemany per les seves atribucions, també seria interessant parlar

de la seva composició, i és que és radicalment oposada a la que

tenim en aquest país, són 16 jutges, 8 triats pel Bundestag, 8

triats pel Bundesrat i l’elecció d’un jutge necessita una majoria

de les dues terceres parts. Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo MÉS

por Mallorca tiene la palabra la Sra. Margalida Capellà, por un

tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. També voldria agrair als grups que ens

donen suport, bé, al Sr. Font li volia comentar que bé, que no

entenc el darrer que ha comentat de l’ase va dir orellut al porc

relacionant el decret llei que es va aprovar ahir amb aquesta

proposició de llei, sobretot perquè no crec que sigui

precisament electoralista el decret llei que, si no... que bé, que

estava justificat per distints motius i que no li veig la relació,

però bé que respect el que vostè pensa i en qualsevol cas li

agraesc el suport. 

De la intervenció del Sr. Jerez, que s’ha disculpat perquè no

podia quedar aquí, però dirigeixo aquestes observacions a la

Sra. Riera, per si les hi pot fer arribar, a mi m’ha preocupat que

consideri que el Tribunal Constitucional és com un tribunal

qualsevol i esmenti l’article 117, la veritat és que la majoria de

constitucionalistes que s’han pronunciat sobre aquesta qüestió

han posat el crit en el cel perquè sobretot és que, ho he

comentat abans, això trastoca tot el sistema constitucional

perquè canvia les assumpcions del Tribunal Constitucional i jo

no entenc com això no es veu des del Partit Popular. 

A més, torn a insistir, s’incideix en el desprestigi del

Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha estat una

referència mundial en matèria, en concret, de drets fonamentals.

Amb aquesta reforma es carrega tota aquesta trajectòria que ha

tengut, perquè si ja no se’l considera de prestigi per aquest

tema polític de la qüestió de Catalunya, tampoc no es

considerarà de prestigi i es qüestionarà tota la jurisprudència

que es faci en matèria de drets fonamentals. Això jo ho lament

profundament.

També m’ha sorprès el comentari del Sr. Jerez quan diu

que, bé, que pensa que era inimaginable que un president d’una

comunitat autònoma incomplís una sentència del Tribunal

Constitucional, jo crec que per a tots és inimaginable que s’hagi

arribat a aquesta situació i que alguna cosa hi té a veure

l’actitud i la política, o no política, millor dit, del Partit Popular

en aquesta qüestió.

En qualsevol cas, jo també voldria posar un tema damunt la

taula, només per a reflexió, Artur Mas, l’expresident de la

Generalitat de Catalunya, ha incomplert una sentència del

Tribunal Constitucional i el Sr. Jerez es demanava: i per què el

Sr. Mas pot incomplir una sentència del Tribunal

Constitucional i altres presidents de comunitats autònomes no

ho poden fer? Quin missatge es donaria? Bé, jo crec que

hauríem de començar a parlar que la decisió del Sr. Mas pot ser

és un delicte, és un delicte de desobediència, això s’està veient,

però si és un delicte és un delicte polític, és a dir, és un

delicte... sí, sí, és un delicte... això és la meva percepció, com

és amb una motivació política. Si en qualsevol moment el Sr.

Mas sortís d’Espanya i demanàs refugi o asil a un altre país, no

dins la Unió Europea, perquè en aquest cas no s’aplicaria

l’entrega per aquest motiu, però si demanàs asil se li concediria

l’asil, perquè es consideraria que el delicte de desobediència,

igual que el delicte de dissidència, el delicte de sedició i de

rebelAlió és un delicte polític.

És a dir, aquesta motivació política que des del Partit

Popular i des del Tribunal Constitucional es considera que és

ilAlegal a Espanya, fora d’Espanya no es tendria en compte

aquesta ilAlegalitat, és a dir, es consideraria la motivació

política per entendre que no és un delicte. Això sé que potser

estic filant una mica prim, però voldria que vessin que quan

deim que ha comès un delicte o que incompleix la Constitució,

que, des del punt de vista del Dret Internacional, que el Sr.

Jerez precisament n’ha parlat, hi ha delictes que es considera
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que no són delictes perquè tenen una motivació política, i està

clar que la motivació política hi és i que la motivació, en aquest

cas, no crec que sigui incomplir perquè si la Constitució sinó

perquè darrera hi ha una qüestió política.

Jo només voldria...

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sra. Diputada.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

... indicar, -sí-, que lament que el Grup Parlamentari Popular no

accepti l’esmena in voce, hauríem de retirar aleshores el tercer

punt, si tothom hi està d’acord, perquè sí que queda incoherent

i, una vegada més, agraesc a tots els grups parlamentaris el seu

suport. Crec que com a mínim havíem de presentar aquesta

proposició no de llei, crec que és un tema de dignitat

democràtica que en aquest cas crec que ha quedat reflectit en

aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Pues finalizado el debate si

se retiraba el punto 3... podemos entender entonces... no, ¡ah!,

passam ...vale, vale, no, no es que como...perdón. Pues pasamos

a votación.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Perfecto, pues entonces, en consecuencia, queda aprobada

la Proposición no de ley RGE núm. 5529/15, relativa a la

reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 6818/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

registre de contractes de la CAIB amb les entitats no

lucratives.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Registre de contractes de la comunitat autònoma de les Illes

Balears amb les entitats no lucratives. Per a la seva defensa té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Garau per un temps de deu

minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. Com veuen vostès aquesta és

una proposta molt senzilla. Existeix un registre oficial de tots

els contractes públics que fan el Govern i els seus ens

instrumentals, però en aquest registre es fa de tal manera que no

consta la raó jurídica del contractista. 

El tercer sector fa molts d’anys a diversos llocs de l’Estat

espanyol ha anat reivindicant poder conèixer quines són les

dades de contractació pública amb les entitats del tercer sector,

perquè, clar, hem de saber si el tercer sector és un sector que va

essent més reconegut en el sector públic o és un sector que

queda marginat. Per tant la proposta és molt concreta, és

modificar el sistema de registre ja per a aquest any per saber a

final d’any quin ha estat el volum de contractes que es fa des

del Govern amb les entitats no lucratives.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Núria Riera per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular

donarà suport i votarà a favor d’aquesta proposició no de llei

perquè consideram que és una iniciativa que avança en

transparència i en informació a la ciutadania, que en un moment

en què la política requereix apropar-se més a la ciutadania es

dóna una informació per ventura més detallada del que es fa, i

es bo que aquesta memòria de contractes sigui, per tant, més

detallada.

Nosaltres hi creim, en aquesta informació detallada. Vull

recordar precisament que el Portal de transparència, on es

publica tota aquesta informació de temes de contractes, la

darrera valoració que es va fer per l’organització no

governamental Transparència Internacional, que valora la

transparència i la informació que donen els governs i les

administracions, va determinar l’any 2014 que en tema de

contractacions de serveis, obres i subministraments la

comunitat autònoma de les Illes Balears en aquell any tenia una

transparència del cent per cent i una valoració global del 93%,

tot i que l’any 2010 la transparència en matèria de contractes

que es va donar al Govern en aquell moment, que era del segon

pacte, era del 37,5%; és a dir, d’un 3, i la transparència global

se li va donar d’un 56%, és a dir, d’un 5. Per tant ara ens

alegram que el Grup Parlamentari Socialista també hi cregui, en

aquesta informació detallada a la ciutadania.

No obstant això pensam també que és una llàstima que el

Govern actual, l’executiu autonòmic, no hagi apostat tant per

aquesta transparència, tot i crear una conselleria per a això, ja

que si veim que hi ha aquest portal de transparència, conforme

publicaven -varen poder veure vostès- els mitjans de

comunicació la setmana passada ni el Govern, ni el Parlament,

ni Cort complien o compleixen amb l’obligació de publicar els

seus contractes i licitacions a la plataforma de contractació del

sector públic; crec que ho deia el Diario de Mallorca de dia 28

de gener, fa només cinc dies, i va ser un informe realitzat per la

mateixa organització no governamental que he esmentat abans,

Transparència Internacional, amb l’observatori de contractació

pública. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506818
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Per tant és una pena aquest canvi en aquest sentit en l’àmbit

del govern autonòmic, que abans hi havia una puntuació

satisfactòria, pensam, i que ara surten notícies que s’ha relaxat

o hi ha una certa deixadesa en aquesta feina. Esperem, per tant,

que aquest suport a aquesta proposició no de llei serveixi

perquè el Govern es posi les piles i faci feina en aquest sentit,

tenint en compte a més que la propera avaluació que es farà per

Transparència Internacional de tota aquesta informació és dins

enguany, dins l’any 2016; normalment es fa abans de l’estiu,

per tant no queden més que un parell de mesos per posar tota

aquesta informació al dia i a l’abast de la ciutadania, i que la

puntuació almenys es mantengui conforme hem tengut anys

anteriors.

També voldria dir que ens hagués agradat, al nostre grup,

que la proposta hagués estat més valenta, perquè publicar, com

diu la proposició no de llei, una estadística del volum de

contractes que es fan a les organitzacions no governamentals és

dir si se’n fan vint o se’n fan dos-cents, això és una estadística,

però tampoc no s’insta el Govern a donar un detall concret

d’aquests contractes o a publicar aquests contractes, i podria

haver estat més valenta i instar el Govern a publicar a la

memòria un enllaç a tots els contractes, independentment de la

quantia, independentment de la forma d’adjudicació, la qual

cosa realment sí seria la garantia que estam demanant una

informació més detallada a la ciutadania, la memòria seria més

completa i no seria tan genèrica i més útil. Per tant ens

agradaria que el que s’hagués fet és instar que es donàs aquesta

publicació més concreta i més completa.

També estaria bé que s’hagués demanat fer un enllaç, per

exemple, a subvencions a entitats no lucratives, ja que

normalment aquestes entitats, per la seva finalitat o interès

general, no només tenen contractació amb l’administració sinó

també reben subvencions, amb la qual cosa també estaria bé

que s’hagués fet un enllaç al portal on es doni aquesta

informació, o a la memòria un enllaç també, on queda penjada

la memòria, a les subvencions que es donin a aquestes entitats,

i tendríem la doble informació, la dels contractes i la de les

subvencions, perquè vull recordar que tota aquesta informació

es publica en el Portal de transparència de la comunitat

autònoma, precisament a més perquè una llei estatal del govern

del Partit Popular d’aquests anys així ho exigeix.

També vull aprofitar per instar des d’aquí o almenys fer un

prec perquè es traslladi a la Conselleria d’Hisenda que agiliti

la feina de la Junta consultiva de contractació administrativa.

Si consulten la pàgina de la conselleria i de la junta veuran que

actualment hi ha penjada la darrera memòria, que és la de l’any

2013; si tenim en compte que som a l’any 2016 la feina va un

poc endarrerida; no vull dir que sigui una culpa d’ara però, bé,

és una feina que ve endarrerida de fa temps, que duim tres anys

de retard a publicar la memòria, i això desvirtua el

funcionament i la raó de publicar aquesta memòria, que és que

el Consell de Govern pugui adoptar mesures com a resultat

d’aquestes publicacions. Si han passat tres anys quan es

publiquen les memòries poca agilitat i poca finalitat tendrà

aquesta funció concreta que té la publicació de les memòries.

Ens hagués agradat, per exemple, que així com el Consell

de Govern dia 29 de gener, precisament el mateix dia que va

sortir publicada aquesta notícia que abans esmentava, va

aprovar un decret de consolidació de tota la normativa de

registre de contractes, junta consultiva, podria haver aprofitat

per haver insistit en aquesta agilitat, podia haver aprofitat per

insistir en aquesta publicació i adoptar les mesures convenients

d’aquesta funció que té el Consell de Govern. Si per exemple

-i això faig una..., una observació perquè ho pugueu valorar- si

per exemple l’any 2013 he mirat que en el Registre de

contractes hi figuren 597 contractes sense que s’estigui donant

compliment a l’obligació de publicar, duim aquest retard per

exemple en la memòria o altres funcions, imaginau-vos, si ens

posam al dia o exigim a la junta consultiva que es posi al dia i

comenci a publicar tots els contractes, el retard que podríem

arribar a dur. Per tant és important que s’agiliti, que es doni

publicitat, i sobretot que a la Conselleria d’Hisenda se li faci

aquest prec que posi més esment en la feina que es fa des de la

Junta consultiva de contractació. 

Perquè a més, i amb això ja acab, estic parlant d’agilitat, no

només duim retard en la publicació de la memòria, sinó que per

exemple sabeu que la junta consultiva té altres funcions, com

fer informes o fer recursos; doncs bé, si s’analitzàs un poc a

fons la gestió que s’està fent de la junta consultiva, per exemple

en matèria de resolució de recursos, sabeu quants de recursos

es resolen de la junta consultiva dins termini? Cap. La junta

consultiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, li hauria de pregar...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, ja acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

No pel temps, sinó que s’ajusti a la qüestió, perquè realment

ara ens...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, el que deman des d’aquí és agilitat, perquè s’estan

resolent recursos de l’any 2014, per tant bastant fora de termini.

Per tant el que jo deman és..., donam suport a aquesta

proposició no de llei, però que en tot cas serveixi realment

perquè es compleixin les funcions de la junta i, a més, perquè

se li faci un prec que ho faci amb més agilitat. Per tant les seves

funcions seran molt més útils.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, es absolutamente innegable

que durante los últimos años se ha producido una emergencia

cada vez mayor de las empresas del tercer sector, tanto por el
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volumen económico que generan como por el personal que

trabaja para ellas y las actividades que ejercen y afectan a

cientos de miles de personas. La administración publica por su

parte en muchas ocasiones por favorecer este tipo de

iniciativas, lo cual nos parece bien, ha incrementado la

contratación de manera importante con ellas, con esas entidades

no lucrativas, y este mismo creciente volumen económico nos

hace estar muy atentos a que la contratación sea la correcta, los

fines y la ejecución de estas organizaciones, la primera y más

importante información por tanto debe ser aquella que nos

permita conocer cuál es la situación actual y su evolución a

través de la información estadística es necesaria para el

correcto análisis de su incidencia.

Será necesario en los próximos años legislar sobre las

empresas no lucrativas ya que corremos el riesgo de que tras

este epíteto se oculte precisamente el lucro desmedido a título

individual propiciado por una possible falsa imagen de

solidaridad. 

Por eso aplaudimos la iniciativa ya que a través de esta

proposición no de ley se insta al Gobierno a informar e

informarse del volumen de contratos que hace cada una de las

consellerias con este tipo de entidades y ello nos permitirá

conocer de primera mano la situación del tercer sector, su

evolución, su incidencia en la creciente contratación con la

administración, etc. 

Por ello, en aras a la transparencia no podemos más que

votar favorablemente a esta proposición no de ley.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Capellà,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Des de MÉS per Mallorca donam

suport a aquesta proposició no de llei i agraïm al Grup

Socialista que hagi presentat una proposició que permeti que

tots estiguem d’acord, cosa que sempre anima i també, recollim

la proposta de la Sra. Riera, del Grup Parlamentari Popular,

crec que seria una bona idea, una bona acció que realment es

publicassin amb un enllaç tots aquests contractes, jo anava amb

la idea que estaven publicats, però desconeixia que no hi

hagués l’enllaç i que no pugui consultar i evidentment és una

qüestió de transparència que beneficia a tots, que estiguin

publicats i si vostès presenten la proposta els donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat

Jaume Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

nosaltres també votarem al favor d’aquesta proposició, però...,

és clar, en tot allò que sigui en ares d’un millor control, més

transparència, més informació, hi hem d’estar d’acord, però si

després l’administració no ho fa de res serveix que ho aprovem

aquí.

A veure, el mes d’octubre vàrem aprovar una moció de

transparència que duia Ciutadans, que si ho recordau vàrem

haver d’aturar la comissió, que El Pi va fer una proposta perquè

totes les despeses -totes les despeses- de totes les conselleries,

seran contractes amb el tercer sector, seran contractes amb qui

sigui, la compra de folis, la compra de llapis s’havia de fer com

fem o fèiem molts d’ajuntaments, publicar a la seva pàgina

web, aquí no seran decrets de batllia, seran manaments de

pagament que firmarà o un cap de servei o un cap de

departament o un director general o un secretari general, i

s’havien de publicar cada mes a la pàgina web i ho vàrem

aprovar entre tots, ara tenc dubtes si entre en vigor dia 1 de

març o dia 31 de març. Ho dic perquè així morta na Linda, cap

problema ni un, i tothom sabrà amb què gastam els doblers, no

tan sols com els gastam els polítics, sinó també com els gasten

els funcionaris que tenen capacitat de despesa. 

Ho dic perquè això mentre està dins el debat polític, això de

la transparència i la corrupció, va collonut, però tal vegada

quan ja baixam, governin uns o governin els altres, que es

publiqui això implica transparència total, així hem funcionat

molts d’ajuntaments durant molts d’anys, no tots els

ajuntaments, i li parl de fa vint anys, amb la qual cosa si hi

havia 9 milins d’euros a final d’any, aquell ciutadà que

controlava els 9 milions d’euros li havien de sortir 9 milions

d’euros i, si no, no els havien comptats tots, hi hauria d’haver

un superàvit o un romanent dels doblers que no havíem gastat

i havia de quadrar amb el pressupost anterior, el compte de la

vella, d’aquesta manera tot es publica.

Per la qual cosa nosaltres, aquest tema que fa referència al

tercer sector i que s’ampliï i això, ens sembla molt bé i hi

votarem a favor, però és que aquest parlament ha votat a favor

també aquesta qüestió, a veure si haurem de donar la raó al Sr.

Jerez que haurem de fer mecanismes per controlar que es

compleixi el que realment ja tots hem acordat, respecte de

l’altra proposició. Per la qual cosa nosaltres votam a favor, tot

el que sigui en ares a la transparència, un deu, però tenim un

mandat ja d’aquesta comissió que es va fer el mes d’octubre, i

no sé si entra en vigor dia 1 de març o dia 31 de març.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Patricia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Els contractes amb l’administració

pública, siguin del tipus que siguin, han de ser d’obligat
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coneixement per part de la ciutadania, és a dir, haurien d’estar

tots publicats, però és cert que la PNL que tractem avui no

parla exactament d’açò. Tota mesura de transparència de

control de despeses i contractacions que es puguin fer des del

Govern tindran el suport de MÉS per Menorca. Entenem doncs

que la petició d’aquesta PNL és una passa en aquest sentit, una

manera pràctica de conèixer quines han estat les contractacions

i tal com s’expressa als motius veure l’evolució de la

contractació d’aquestes entitats no lucratives.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no tenc massa

més a afegir, senzillament vull dir que estic absolutament

d’acord amb allò que planteja el Partit Socialista en aquesta

iniciativa i igualment d’acord estic també en allò que planteja

el Sr. Font per part del grup d’El Pi. Per tant, posem-nos a fer

feina i així veurem el resultats com més prest millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula ara per

contradiccions el grup proposant, és a dir, el diputat Sr. Jaume

Garau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies a tots pel vostre vot afirmatiu, tampoc no era massa

difícil, no era una proposició massa complicada, però sí que les

coses que han sortit es veu que realment tenen una importància

transcendental quan estam sotmesos des de fa ja una sèrie

d’anys a una bateria contínua d’informacions sobre sistemes de

corrupció de l’administració pública.

Per tant, la transparència ha de ser fonamental, ha de ser

total, el que passa és que sí que hauríem d’afinar una mica el tir

perquè ara jo, per exemple, he entrat una mica al perfil del

contractant i a la pàgina de la plataforma de contractació del

Govern balear i em trob tots els contractes publicats, però no

diguem en retard, sinó que ara n’estic mirant un: “Assegurança

per a un any de responsabilitat civil professional dels

arquitectes tècnics adscrits a la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, data d’aprovació el 26 de gener del 2016",

i ja està publicat, es publiquen tots els contractes que es fan,

això és una cosa que em sembla que ja fa una sèrie d’anys que

es fa. 

Per tant, amb el que deia el Sr. Font jo hi estic totalment

d’acord, tan de bo tenguéssim una aplicació informàtica que

ens donàs al dia tot el moviment econòmic del Govern, els

ingressos i les despeses, els contractes grans i els petits, les

despeses de cada departament, això seria fantàstic. Per tant, si

hem d’anar cap aquí tal vegada estaria bé fer una mica de

diagnòstic de la situació en què es troba ara i què és el que

queda ocult, perquè a mi realment em sembla que hi ha moltes

coses que ja comencen a ser prou transparents.

I respecte a la proposta concreta, és evident que hi ha un

debat sobre si la contractació pública hauria de tombar més cap

a empreses d’entitats no lucratives, no?, de fet hi ha

ajuntaments, per exemple jo sé de l’Ajuntament de Vilafranca

del Penedés que ja el 60% de la contractació pública es fa amb

entitats no lucratives. Per què? Perquè són més eficients i

perquè ingressen, ara avui amb la situació de crisi que encara

tenim, inserten socialment i laboralment millor de vegades que

les empreses privades. 

Per tant, crec que aquest és un primer detall per anar fent un

debat de fons de com el Govern podria ser més transparent i

podria contractar més amb entitats del tercer sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Acabat el debat passam a votar

la Proposició..., bé, tocaria passar a votar la proposició no de

llei RGE núm. 6818/15, però aquesta presidència entendrà, si

cap portaveu no diu el contrari, que s’ha aprovat per

assentiment. És així?

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 6818/15, relativa a registre de contractes en

la comunitat autònoma de les Illes Balears amb les entitats no

lucratives.

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

Moltes gràcies.
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