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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados, empezamos
con la sesión de hoy y en primer lugar solicitaría si se producen
sustituciones.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sí, Xelo Huertas per Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos pues al único punto del orden del día de hoy que
consiste en el debate de las proposiciones no de ley RGE núm.
11342/16 i 11466/16. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 11342/16, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa.

Empezamos por el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 11342/16, presentada por los Grupos Parlamentarios
MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca, relativa a la
modificación de la Constitución para facilitar mecanismos de
democracia directa.

Para su defensa por parte del Grupo Parlamentario MÉS per
Menorca tiene la palabra la Hble. Sra. Patricia Font, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president, bon dia a tothom, la desmotivació i
desafecció política i la baixa participació electoral són
fenòmens creixents i inquietants a la nostra societat, una realitat
que contradictòriament ha sorgit quan més ha augmentat el
nivell educatiu, quan més expressions d’opinió i de debat
circulen per les xarxes i quan més persones participen
activament en entitats cíviques de tota mena.

Les raons que expliquen aquesta desafecció política són
múltiples i una d’elles és la manca de mecanismes de
participació ciutadana i les traves vinculades a aquests
mecanismes que els fan poc atractius i eficients. De res serveix
tenir instruments de democràcia participativa si els ciutadans no
els utilitzen.

Durant aquests darrers anys s’han multiplicat les
manifestacions socials i polítiques que demanen més
democràcia participativa i més efectivitat en el compliment de
l’article 23 de la Constitució Espanyola que estableix que la
ciutadania té dret a participar en les decisions polítiques, bé
directament o mitjançant els representants.

Aquestes demandes democratitzadores reclamen més
facilitats perquè ciutadans i ciutadanes puguin participar en la
presa de decisions, ampliant la possibilitat d’expressar el seu
parer de forma directa més enllà de la simple democràcia
representativa.

L’article 87.3 de la Constitució recull la iniciativa
legislativa popular com a un instrument de democràcia
participativa per la qual és necessària la presentació d’un
mínim de 500.000 signatures, previsió que fou desenvolupada
per la Llei Orgànica 3/1984, modificada per la Llei Orgànica
4/2006, de 26 de maig. L’experiència d’anys de democràcia ens
permet constatar que el nombre de signatures és excessiu i
dificulta la participació, per la qual cosa es proposa rebaixa a
la meitat o com a màxim al 1% del cens electoral.

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

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

Què demanam, per tant, en aquesta proposició no de llei?
Demanam que la iniciativa legislativa popular sigui un
instrument real i eficaç de democràcia participativa i per açò
incidim en els límits, tant en la matèria a la qual pot ser
desenvolupada com també per la quantitat de signatures que
s’exigeixen, proposam reduir aquestes assignatures necessàries
per iniciar una iniciativa legislativa popular.

Per altra banda, també proposam que el referèndum pugui
ser promogut a través de la iniciativa legislativa popular, cosa
que ara no és possible, i que es puguin plantejar referèndums
vinculants. Açò vol dir, per tant, modificar els articles 92 i 149
de la Constitució Espanyola.

Creiem que és hora, per tant, que la ciutadania pugui exercir
aquesta democràcia participativa i democràtica directa a través
dels instruments que tenim i que es contemplen a la nostra
Constitució Espanyola.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a tothom. Aquesta proposició no de llei és
coherent amb la proposició de llei que també el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca va presentar recentment per
modificar la normativa sobre iniciativa legislativa popular a
nivell d’Illes Balears, i també amb la presentada pel nostre grup
parlamentari en relació amb el nombre de signatures a presentar
de cara a les iniciatives en aquest cas ciutadanes de caràcter
modificant.... de caràcter municipal, plantejam, per tant,
modificar la Llei de règim local.
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Es tracta, en definitiva, d’iniciatives pensades per donar
facilitats a la implicació ciutadana en la capacitat d’iniciativa
política i legislativa. Les limitacions de la democràcia
representativa, com també les seves virtuts, són moltes i ahir
mateix vàrem tenir una mostra, per exemple, d’aquestes
mancances, no?, amb aquest bloqueig per part de la Mesa del
Congrés i per ordre del Govern de l’Estat de bloquejar tota una
iniciativa legislativa per part d’un parlament, com és el nostre,
aprovada a més per unanimitat, que demostra per exemple una
d’aquestes mancances.

Més enllà de l’opinió que cadascú pugui tenir sobre el 15M
i el paper que ha jugat a fer-nos reflexionar a tots i totes i a
alguns més que a altres a actuar per millorar aquesta
democràcia, el que és evident és que en tots els sentits és molt
millorable, i la proposta que... o el camí que pensam convenient
per millorar aquesta democràcia a l’Estat espanyol, i aquí, per
part de MÉS per Mallorca, consistiria sobretot a fer un bon
mix, una bona mixtura si volen, dels tres tipus de democràcia
que no s’han de negar una a l’altra, sinó complementar-se: la
democràcia representativa, que és la que exercim, diguem, en
aquest parlament; la democràcia participativa, que forma part
més dels processos socials i de presa de decisions sobretot en
comunitats i a nivell local i regional, i la democràcia directa, és
a dir, la participació directa mitjançant votació, consulta,
referèndum de la ciutadania en la presa de decisions concretes
i més o manco transcendentals, no?

Tres tipus de democràcia que al nostre parer són
complementàries i que, a més, s’han de complementar a la
vegada amb una imprescindible millora necessària de la cultura
democràtica. A l’Estat espanyol nosaltres pensam que tenim
una gran mancança de cultura democràtica que, més enllà que
arribàs la democràcia, amb això que s’ha vengut a anomenar
règim constitucional del 78, etc., no hi ha hagut una formació
com a ciutadans i ciutadanes de caràcter òptim i que ens faci a
tots i a cadascun de nosaltres sentir que som necessaris per
prendre decisions que ens afecten al dia a dia o de manera més
transcendental, que som part d’una comunitat i que, per tant,
també tenim no només dret a votar, elegir i decidir, sinó també
responsabilitats en tant que som ciutadans i ciutadanes, en això
consisteix per a nosaltres aquesta cultura democràtica.

Evidentment, dins tota aquesta reflexió de fons, el que
planteja la proposició no de llei és tocar una de les tecles, que
és la millora de la democràcia directa, a escala estatal i amb
dues propostes molt concretes: una, pel que fa a la iniciativa
legislativa popular a nivell d’estat, rebaixar el nombre de firmes
o de signatures, en coherència amb les proposicions no de llei...
les proposicions de llei que ha presentat el nostre grup
parlamentari i que he esmentat al principi de la meva
intervenció, i pel que fa al referèndum fer, evidentment en el
cas que no sigui competència de l’estat, llevar aquesta
competència exclusiva de l’estat en la convocatòria de
referèndum i que la convocatòria de consultes i referèndums
també pugui ser fruit de la iniciativa ciutadana. Ni més ni
manco que això i l’objecte que els he dit al principi, mirar de
donar facilitats per aquesta necessària implicació ciutadana en
la capacitat d’iniciativa política i legislativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado esmenes, las esmenes RGE núm.
3601/17 i 3602/17. Para su defensa tiene la palabra la Hble.
Sra. María José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Efectivament
compartim l’exposició de motius i compartim el que acaba de
dir el Sr. Abril quant a filosofia de fons, és cert que existeix una
gran desafecció a la política per part de la ciutadania. I també
compartim que hi ha manca de mecanismes de participació
ciutadana o els que hi ha actualment establerts fan que no
siguin suficientment eficients i eficaços per poder exercir
aquesta democràcia directa que és l’objecte d’aquesta
proposició no de llei. I compartim aquests tres tipus de
democràcia que ha de ser complementaria... a les quals ha fet
esment el Sr. Abril.

És clar, també hem de dir que no és fàcil, no és fàcil aquest
encaix si bé en el lloc on som tots avui aquí els ciutadans
mereixen i nosaltres estam obligats a fer un esforç per trobar
aquest encaix perquè aquests tipus de democràcies...
complementàries siguin realment complementàries i siguin
eficients.

Presentam dues esmenes, una al punt 1, que és una esmena
de substitució, ja que la proposició no de llei, en el seu primer
punt, efectivament parla de la iniciativa legislativa popular,
regulada o que neix de l’article 87.3 o 87 de la Constitució, i es
demana aquesta modificació per tal de reduir les signatures a la
meitat. Actualment són 500.000, per passar-les a 250.000.

El Partit Socialista es va presentar a les eleccions amb una
proposta de 300.000, però podríem acceptar aquesta rebaixa
fins a 250.000.

El que no ens agrada de la redacció actual d’aquest punt
primer és que s’insti el Govern, és a dir, que sigui el Govern del
Sr. Rajoy que proposi aquesta modificació perquè consideram,
i açò va com a argumentació dels tres punts, que la reforma
constitucional ha de sortir amb el major consens possible i és
una tasca profunda, essent la norma marc que tenim a l’Estat
espanyol, i que, per tant, pertany més als propis grups
parlamentaris que no al propi govern. De fet, els grups
parlamentaris ja han tengut la seva iniciativa i ja existeixen
subcomissions de feina o d’estudi de la reforma constitucional
a les Corts Generals. 

Per tant, en aquest primer punt demanam que s’instin les
Corts Generals perquè, mitjançant les seves corresponents
subcomissions d’estudi, tant en el Senat com en el Congrés, es
promogui aquesta reforma constitucional en relació amb
l’article 87.3, en el sentit de reduir a 250.000 signatures les
necessàries per iniciar la iniciativa legislativa popular. 

Pel que als altres dos punts, que es refereixen al
referèndum, a la consulta referendària que, efectivament, és una
iniciativa de consulta popular, però amb unes característiques
diferents, nosaltres presentam una esmena de substitució dels
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dos punts, per un que insti igualment les Corts Generals i
aquestes subcomissions d’estudi, o podria ser que s’instés els
grups parlamentaris, perquè es promogui aquesta reforma
constitucional dels articles 92 i 149, apartat 32, de la
Constitució, per tal que les comunitats autònomes, consells
insulars i ajuntaments no requereixin de l’autorització de l’Estat
espanyol per tal de convocar consultes populars via referèndum
en relació amb les matèries que són de la seva competència
pròpia i exclusiva. Perquè, si bé l’Estat es reserva actualment
aquesta competència, crec que la base de l’estat descentralitzat,
de les comunitats autònomes, és una ingerència excessivament
gran que s’hagi de demanar permís a l’estat en l’exercici d’unes
competències que són pròpies i exclusives de cada una
d’aquestes institucions, comunitat autònoma, consells i
ajuntaments. I açò, és clar, si es fes la modificació a nivell
constitucional, hauríem d’afegir les diputacions provincials, els
concejos o els cabildos canaris, perquè evidentment són
institucions que també haurien de tenir cabuda dins la
Constitució Espanyola.

Res més, només dir que, bé, també som conscients que el
Govern prepara una llei de consultes en aquest sentit, que
esperam que quan es tengui hi hagi un element més i un
mecanisme més per a l’exercici d’aquesta participació
ciutadana en la política. Com he dit abans, no és fàcil trobar
aquest encaix, els diputats que som a la ponència de la
modificació del Reglament som conscients que hi ha una
voluntat per part de tots d’obrir el Parlament a aquesta
participació ciutadana i jo crec que fem esforços perquè açò
sigui possible. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo tiene la palabra el Hble.
Diputado Sr. Juan Manuel Lafuente, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días. Bien, coincidimos en
gran parte de la exposición de motivos de esta PNL en que
evidentemente existe esa desafección de los ciudadanos y que
se tienen que ir adoptando mecanismos para que esa
desafección, pues, se favorezca la participación y sea lo menos
posible. Creo y pensamos que la desafección no solamente
procede de los sistemas de participación de los ciudadanos en
la actividad política, evidentemente tenemos un sistema
representativo, los ciudadanos en los distintos niveles de la
actividad política, pues, pueden ir y participan y de hecho,
pues, tanto a nivel local como a nivel provincial, comunidades
autónomas o el Estado y que evidentemente todas las
cuestiones son mejorables.

Pero lo que se está planteando aquí con esta PNL es la
propuesta de modificación de tres artículos de la Constitución
Española, y se hace mediante una PNL en una comisión de un
parlamento autonómico. Y creo que el problema, el árbol no
nos deja ver el bosque, es decir, el problema está en la
modificación de la Constitución, creo que no podemos ir

aprobando PNL en parlamentos autonómicos sobre la posición
de cada uno respecto a la modificación de la Constitución
Española como norma fundamental, marco de convivencia, en
la que evidentemente coincidimos que debe modificarse, y
evidentemente puede modificarse, no hay que... la modificación
de la Constitución, como ese marco de convivencia pues no es
una cosa en la que no se... sagrada, en la que no podamos
hablar sino que debemos hablar y creemos todos que debe
modificarse y adecuarse.

Pero debe hacerse bien, debe hacerse correctamente, no a
base de PNL en comisiones de parlamentos autonómicos. Este
parlamento autonómico le dice además, curiosamente, un
partido nacionalista le dice al Gobierno del Estado que inicie
el procedimiento de modificación de la Constitución. Bueno,
yo creo que es una contradicción ya de procedimiento evidente.
Hagan una iniciativa legislativa, que la tienen, artículo 87 de la
Constitución te dice, el punto 1, el procedimiento de
modificación de la Constitución, pero decírselo al estado me
parece ya un despropósito de procedimiento total y absoluto.

Y, sobre todo, si hay que modificar la Constitución,
hagámoslo bien; primero, primer acuerdo fundamental de todas
las fuerzas políticas. ¿Hay acuerdo de ponerse de acuerdo?
¿Hay acuerdo en las materias en que debemos modificar la
Constitución? Yo creo que hay muchas materias en las que se
debe modificar la Constitución: el orden sucesorio de la
Corona, la permanente apertura e indefinición del modelo
autonómico, la reforma propia del artículo 168 sobre el
procedimiento de modificación de la Constitución... seria uno...
hay infinidad de cosas en que cada uno tiene su idea de qué
debe modificarse. Pero en lo primero que hay que ponerse de
acuerdo es, ¿tenemos verdadera voluntad de modificar la
Constitución? ¿En que marco nos vamos a mover? Las
principales fuerzas políticas ¿en que aspectos hay acuerdo y
consenso? Y hacerlo correctamente para que esa modificación
sea para mejorar el marco de convivencia y no para empeorarlo
o distorsionarlo. 

Claro, yo creo que hay evitar precisamente la distorsión y
la conversión del debate constitucional, pues que
evidentemente tiene fácil manejo por parte de posturas
populistas, para aprovechar para distorsionar ese debate. Creo
que la reforma de la Constitución tiene que hacerse en el marco
de las Cortes Generales, en el marco de la subcomisión
establecida para ello. Me parece mucho más racional,
evidentemente, la propuesta que ha presentado el PSOE
respecto a estas cuestiones en los aspectos concretos: rebajar el
número de personas para la iniciativa legislativa popular, pues
creo que es en sí una cuestión factible y perfectamente
analizable en el marco de la reforma de la Constitución, o el
tema de las autorizaciones para los referéndums que sea en
función de la competencia de cada administración, pues
también creo que es una cosa razonable y tal.

Pero es que no podemos ir diciendo modifiquen este
artículo, modifiquen este otro artículo, hay que negociar la
modificación en su conjunto, hay que llega a una verdadera
voluntad de llegar a acuerdos. Y la verdadera voluntad de
llegar a acuerdos es la capacidad de renuncia, de consenso y de
que cada uno sabe que no se puede salir adelante el proyecto de
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modificación que él quiere sino que debe ser a base de un gran
consenso, como se hizo en el 78.

Por tanto, creo que es una PNL trampa, es una PNL para
conseguir un titularcillo en la prensa, pero que no tiene ninguna
transcendencia y que no tiene ningún recorrido, mal planteada
en la forma y en el fondo que, amparándose en cierta
racionalidad de la petición, sabemos que ni el procedimiento ni
las modificaciones puntuales de artículos en esto tienen ningún
recorrido. Por tanto, creo que no tiene ningún sentido esta PNL
que ni siquiera quien la presenta tiene la voluntad de que esas
modificaciones que propone se tiren adelante de forma
individual porque todo el mundo sabe que no se va a modificar
la Constitución para modificar las cuestiones concretas que se
plantean en esa PNL de forma puntual, sino que hay que verlo
en el marco de la modificación global de la Constitución.

Yo creo que, claro -también una cuestión fundamental-, la
modificación de la Constitución se tiene que basar en un
aspecto básico que es la lealtad, la lealtad institucional y la
lealtad política de pensar que el Estado y tal como vemos la
estructura del Estado en este momento, pues existe una
coincidencia importante, yo creo que hay una coincidencia
social y política, también, mayoritaria en que el marco dado en
la Constitución del 78 es básicamente aceptable y que hay que
hacer cambios y hay que adaptarlo, hay que adaptarlo a la
realidad. Hay muchísimas cosas a adaptar y que se pueden
adaptar, pero que aceptamos ese marco general como válido y
que estamos dispuestos a debatir esas modificaciones con
lealtad y con voluntad de acuerdo.

Y desgraciadamente veo que determinados grupos no tienen
ni esa lealtad ni esa voluntad de acuerdos, no tienen ni la más
absoluta gana de llegar a acuerdos, ni la más absoluta lealtad en
constituir una modificación constitucional que sea un marco
común en que todos seamos capaces, más bien la deslealtad de
que ese estado, si se destruye o si no se está de acuerdo con él,
y se le ataca, pues mucho mejor, y, claro, es difícil que en esa
situación podamos ver que hay el clima adecuado para esa
modificación constitucional, que yo creo que es deseable, pero
que no es imprescindible; que es deseable porque hay muchas
cosas a cambiar.

Por tanto, teniendo en cuenta ni el procedimiento, que yo
creo que es instar al Gobierno (...) haga una iniciativa
legislativa, defienda esa iniciativa legislativa a través de las
cámaras o haga una proposición de ley en las Cortes, pero
instar al Gobierno, que un partido nacionalista haga eso me
parece ya fuera de lugar. Y después el fondo; no modifiquemos
tres artículos, cojamos, modifiquemos el conjunto de la
Constitución con un amplio acuerdo. Por tanto nuestra postura
en principio será en contra de esta propuesta. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. Aitor
Morrás, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pues sí que es cierto que,
como inicia el texto de la proposición no de ley, hay una
desmotivación y una desafección de la población en cuanto a
todo lo que se refiere a la política, los políticos, las
instituciones, los modos de participación en las mismas y los
modos de poder cambiar la política, y mucha de esta carencia,
mucha de esta desafección, como también bien señala el texto
inicial de la proposición no de ley, viene porque no nos
entrenamos, no nos entrenamos como población en votar, en
decidir, en tener capacidad de presentar iniciativas, y no nos
entrenamos porque la Constitución, porque el marco
constitucional nos impide realizar estas acciones, y si no nos las
impide nos deja un pequeño huequecito, muy complicado, por
donde actuar y presentar iniciativas legislativas populares. 

A través del 87.3 de la Constitución claro que se pueden
presentar iniciativas legislativas populares, pero son una
recogida de firmas, de 500.000 en la actualidad, que estamos de
acuerdo en que se reduzcan a 250.000, sólo es una recogida de
firmas que es muy compleja, es una recogida de firmas que no
es nada fácil, es una recogida de firmas que no es a la que
estamos acostumbrados a ver en la calle de una forma habitual,
que es poner nombre, DNI y una firma de quien está de acuerdo
en adherirse a una causa, sino que son firmas en pliegos visados
por el Congreso de los Diputados, como no puede ser de otra
forma porque tiene que ser legal, y esas firmas son recogidas en
letra..., o sea, todos los datos de filiación de la persona firmante
son recogidos en letra mayúscula, no vale cualquier tachón,
tiene que ponerse de forma correcta la dirección donde está
censada esta persona... O sea, dificulta mucho esa recogida, esa
participación de la población en ellas. Y, luego, para que tenga
que ser tomada en consideración en el Congreso de los
Diputados esa iniciativa legislativa o no, para que luego pase
a lo mejor como con la iniciativa legislativa popular que
presentó la Plataforma de afectados por la hipoteca en cuanto
a la dación en pago y la suspensión de desahucios, que a pesar
de necesitar 500.000 firmas se recogieron 1.400.000 con este
tipo de dificultades, y fue rechazada y no tomada en
consideración por parte de la cámara.

Es necesario establecer mecanismos para que esta
participación ciudadana sea efectiva, y por eso si hace falta
modificar la Constitución pues entendemos que se modifique,
porque también como ha dicho el compañero David Abril del
15M hemos aprendido algo, y una de las cosas que hemos
aprendido es que hay mucha gente que demanda no votar sólo
cada cuatro años sino votar y tener posibilidades de decidir
sobre aspectos concretos independientemente de cuál sea el
ámbito, no necesariamente tiene que ser un ámbito autonómico
sino también en el ámbito competencial de cada institución, sin
tener que demandar el permiso, el permiso además que es una
prerrogativa que tiene el Estado para bloquear determinadas
iniciativas sean cuáles sean, independientemente de que tengan
un cariz -como ha dicho el Sr. Lafuente- que pueda ser un cariz
independentista o no, porque puede haber otras que también se
bloquean y no tienen nada que ver con situaciones políticas
territoriales. Por lo tanto es una prerrogativa que se mantiene
el Estado únicamente como carencia de lo que es una
democracia, y una democracia entendemos que tiene que ser
directa.
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Y para eso si hay que modificar la Constitución, pues hay
que modificar la Constitución, y no entendemos el porque esa
iniciativa, esta petición, no puede salir, tiene que haber una
iniciativa legislativa para modificar la Constitución, y esa
petición no puede salir de aquí, de los parlamentos
autonómicos. De los parlamentos autonómicos puede salir todo
tipo de iniciativas, y esas iniciativas que las recoja la
subcomisión que corresponda y que se apliquen los cambios
que proponen las distintas comunidades. 

Si hubiese de verdad voluntad de llegar a un acuerdo, y
viendo que parece razonable por parte, según ha expresado el
Sr. Lafuente, de las peticiones de estas modificaciones de la
Constitución, las apoyarían sin más porque las necesidades de
consenso, de lealtad, de marco de convivencia, todo esto que
está reclamando para esta modificación de participación directa
de la ciudadanía..., la modificación de la Constitución para la
participación directa de la ciudadanía en la política, todo eso no
se tuvo en cuenta cuando llegan a un acuerdo rápido en una
reforma constitucional del 135 y son capaces de modificar la
Constitución en un fin de semana. Por lo tanto no nos sirve
todo este tipo de argumentario de que la Constitución parece
una cosa intocable, y que tiene que ser mediante una cosa muy
cuidada, que tiene que..., porque cuando parece que interesa
más beneficiar a poderes económicos que a la ciudadanía para
que pueda ser consultada o para que pueda participar en
política, pues parece que esa disposición para cambiar la
Constitución es mucho más ágil.

¿Por lo tanto a quién se mantienen la lealtad?, esa lealtad
que pedía el Sr. Lafuente. Entendemos que según su exposición
y viendo el posicionamiento que ha tenido o que tiene el
Partido Popular respecto a esta proposición no de ley, vemos
que la lealtad se mantiene y sigue manteniéndose ante los
poderes económicos, y no una lealtad ante un pueblo, ante unos
grupos políticos que piden más participación y más
participación directa.

Por lo tanto nosotros apoyaremos esta proposición no de
ley, la apoyaremos en todos sus puntos. Entendemos que...
hacemos una enmienda in voce a la enmienda presentada por el
Partido Socialista, y solicitaríamos que al final o de alguna
forma se introdujese en el texto: “...y que estas puedan ser
presentadas de forma...”, “...puedan ser recogidas...”, a las
firmas me refiero, esas 250.000 firmas... A la enmienda 3601,
me refiero; que termine diciendo: “...y que puedan ser
recogidas de forma telemática mediante identificación
electrónica cierta”, y viene a colación de esa dificultad que he
relatado antes que supone recoger todas esas firmas, por cuanto
que hay que poner todos los datos de empadronamiento. A lo
mejor con una identificación electrónica cierta, recogidas de
forma telemática, toda esa identificación ya se pone en el
certificado digital o en el DNI electrónico que utilice esa
persona para establecer esa firma, y facilitaría mucho más la
participación directa de la ciudadanía.

Por tanto, nuestro posicionamiento es sí a todos los puntos
de la proposición no de ley.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra el Sr. Font, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara
estava pensant què havia de dir, perquè tenc aquí un paper, i
què havia de dir. A veure, tenc la sensació que discutim que tot
el passat és dolent i tot el nou és bo, i jo crec que les coses
s’han de salpebrar; és a dir, hi ha coses del passat que són
bones i coses d’allò nou, i a allò nou n’hi ha que li diuen 15-M,
n’hi ha que li diuen indignació, per mor de la corrupció, per
mor de la no participació, i tot allò nou fa que de vegades tot el
passat no hagi de ser bo. I jo crec que la barreja de les coses, de
l’experiència, del que funciona es manté normalment, a
qualsevol empresa, a qualsevol casa, a qualsevol família.
Vostès mateixos amb el cotxe, si dura molts d’anys i en tenen
bona cura, pot durar molts d’anys, és a dir, hi ha coses de la
Constitució que crec que poden durar molts d’anys, i altres
coses que sí que pens que tal vegada es podrien modificar.

Aquesta proposició no de llei comença, per una part, amb
un tema que jo i El Pi hi podem estar totalment d’acord, és a
dir, necessitam que la gent pugui participar obertament en
segons quins processos i no hagi de recollir firmes com un
boig, per poder parlar d’una iniciativa ciutadana, i pel que he
sentit, tothom estaria d’acord que de 500.000 firmes passés a
250.000, molt bé. Però també s’ha de dir, perquè ho tenguem
en compte, que hi ha llocs de l’Estat en aquest moment que han
obert processos participatius i han estat un fracàs monumental!
Recordar que l’any passat Ahora Madrid va haver de baixar el
seu percentatge de participació d’un 2 a l’1% del cens perquè
la proposta passàs a una segona fase. És a dir, hem de saber de
què parlam, hem de saber de què parlam. És evident que som
partits polítics i necessitam enviar missatges a aquesta part
nova que jo li dic, que aquesta part nova lògicament sempre ha
existit a qualsevol canvi de temps, però això passa cada 20
anys, o 30 anys, que és el canvi generacional. És a dir, la gent
jove, hi estic totalment d’acord, i no tan jove, com el Sr.
Morrás, vol una altra forma de fer les coses, com aquelles
al·lotes i al·lots de l’any 68, com tots aquells que varen anar
darrera en Martin Luther King i com molts trobaríem i
trobaríem i trobaríem.

Per tant, què és això? Que la joventut empeny, però és el
lògic i és el que transforma, però això no lleva que hi ha hagut
grans joves que el que funciona no ho han tocat, ho dic perquè
el que funciona..., no es pot desmerèixer la Constitució perquè
nosaltres tenim la llibertat de parlar com parlam avui aquí
gràcies a aquesta Constitució, la ignorància també és una cosa
que no cap dins una sala grossa, l’has de posar a l’espai.

Dit això, una cosa és que vulguem fer participar la societat
de segons quines iniciatives i l’altra és que obrim tota la
història, que hi ha a la segona part de la moció, que és que es
puguin fer referèndums..., el de Catalunya, no fotem faves!
Parlam d’això aquí, quan passam a la segona part.
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Jo crec que el PSIB ha plantejat dues esmenes que estan
beníssim, tanmateix, però que estan beníssim, perquè instam el
Parlament de les Corts Generals que a les subcomissions
d’estudi per a la reforma de la Constitució en el Senat i en el
Congrés es promogui la reforma perquè pugui ser 250.000, veig
que tots hi estau d’acord, i com que cap d’aquí teniu el carnet
per poder canviar això, han de ser diputats o diputades per fer-
ho, o senadors i o senadores, jo crec que no és un disbarat.

I després aquesta gran història, jo estic totalment d’acord en
com està redactada aquí allò de les consultes. És a dir, aquelles
coses que la Constitució, la que tenim o la que reformin, doni
que són competències pròpies dels ajuntaments, dels cabildos,
del consell, lògicament has de poder fer una consulta.
D’aquelles que ara ens dóna la Constitució o aquelles que es
modifiquin i puguin cobrir els anhels d’una part de la societat
espanyola que pensa que per a segons quines qüestions no ha
de menester que Madrid ho faci. Però això ho canviaran els que
ho hagin de fer.

De totes maneres i acab, jo vull dir als companys del PP,
que es queixava que una PNL..., però què podem fer més
nosaltres que una PNL i pegar dos bels? Fins i tot veieu que
després per a la presa en consideració, o perquè es qualifiqui en
el Congrés dels Diputats una històrica com la tarifa plana, la
tiren enterra. M’és igual a mi si no hi ha pressupost, m’és igual
si no hi ha pressupost a Madrid, idò que l’arxivin de moment,
ja la durem quan toqui. Quants d’anys va dormir el REF, no el
REB, el REF fins que ens ho varen tornar a la Mesa del
Congrés de Diputats perquè féssim un REB, no va importar
qualificar-la, estava allà, estava al calaix. Si hi hagués hagut
voluntat per part dels partits que estan a la MESA i que tenen
majoria, haurien pogut dir bé, esperem que passat-demà hi hagi
el pressupost i ho votarem a favor i ho tirarem endavant.

Ho dic perquè només podem fer aquestes coses, aprovar
PNL, però després hi ha fets que no es tiren endavant. No
serveix de res tenir 250.000 firmes o 100.000 si després la
Mesa del Congrés no l’admet a tràmit. És a dir, això és de
voluntats polítiques d’homes i dones que hauran de fer, no per
aconseguir 500.000, o 250.000 ja està resolt el problema. I aquí
nosaltres el que farem és votar a favor de si MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca accepten les dues esmenes que ha presentat
el PSIB.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Sra. Xelo
Huertas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el fet d’haver d’intervenir
la darrera, la majoria de coses s’han dit, supòs que és la manera
en què se sent la ciutadania quan veu que no té cap possibilitat
de canviar moltes coses.

Quant a la desafecció, jo crec que no ve únicament per la
participació, sinó també crec que hauríem de fer una autocrítica

de com exercim els polítics la representació, perquè per aquí
també ve molta part de la desafecció de la ciutadania.

Quant a la falta de cultura democràtica, estic d’acord amb
el Sr. Abril, que ens en falta moltíssima, perquè pensam que la
democràcia només és bona quan va a favor nostra i això s’ha
d’aprendre i s’ha d’ensenyar, les dues coses. 

A mi m’agradaria que això no fos només una PNL, sinó que
tengués més recorregut, ja sabem que no podem anar més enllà,
però per això mateix la segona esmena del PSOE crec que és
poc agosarada i, atès que no anirà més enllà d’una simple
intenció, jo votaré en contra de la segona esmena perquè
m’estim més el punt 2 de la PNL.

Quant a l’esmena al punt 1 hi estam d’acord i al punt 3
també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora a la
suspensión de la sesión por un tiempo de diez minutos, con lo
cual solicito a los portavoces de los distintos grupos si prefieren
que procedamos a la suspensión o si continuamos.
Continuamos.

Pues, retomada la sesión, procede ahora la intervención de
los distintos grupos proponientes para fijar la posición y señalar
si aceptan las enmiendas.

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS por Menorca tiene
la palabra la Sra. Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Per la nostra part les esmenes,
podem acceptar la 3601, si tothom hi estigués d’acord. No sé
si la Sra. Camps haurà d’intervenir per dir si accepta l’esmena
in voce. Per la nostra banda...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, tiene que ser usted la que tiene que decir si está de
acuerdo en modificar su propuesta inicial.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Torn repetir: l’esmena 3601 ens va bé, i també amb
l’esmena in voce que ha fet el Grup Podem. 

Per a l’esmena 3602 els proposam una transacció, que en
comptes que sigui de substitució sigui d’addició i es converteixi
en un quart punt, i d’aquesta manera que es faci una votació
separada i tothom es pugui expressar així com vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Entiendo que..., es decir, si usted acepta la propuesta in
voce de Podemos ningún grupo tiene que posicionarse en
contra.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, si em permet 30 segons...

EL SR. PRESIDENT:

Adelante.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, només un aclariment. Estam absolutament d’acord amb
el que demana el Sr. Morrás, que es faciliti el sistema de la
recollida de signatures, i creiem que avançam cap aquí, però
per tècnica legislativa entenem que aquest afegit no ha d’anar
mai dins la Constitució, per alguna cosa hi ha una llei que
regula açò, regula que els proposants de la iniciativa puguin
participar en el debat parlamentari, i regularà totes les formes
d’exercici d’aquesta iniciativa legislativa popular. Per tant
entenem que la Constitució no pot recollir de cap manera quin
tipus de signatura s’admetrà o no s’admetrà. Açò s’ha de
regular amb la llei corresponent.

EL SR. PRESIDENT:

No se acepta.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca tiene
la... Ah, adelante, adelante, continúe, perdón.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

És que em vull acabar d’explicar una mica respecte del
posicionament dels altres grups, també.  Per una banda volem
agrair als grups que sí que ens donen suport, evidentment, i
després fer un parell de comentaris sobre la intervenció del Sr.
Lafuente. Nosaltres reiteram la necessitat que la ciutadania sí
es pugui expressar. Ens crida l’atenció que aquest parlament,
com a expressió sobirana del poble, segons el que ha dit ell, no
pot fer segons quin tipus de petició, i a més entram dins la
disquisició de quines peticions són bones i quines no són bones.
Ens suggereixen que presentem una proposició de llei, i jo em
deman per què, després del que hem viscut ahir, és a dir, que
una mesa del Congrés dels Diputats ens pugui tirar enrere una
proposició de llei aprovada unànimement per aquest parlament
sense que es permeti ni tan sols escoltar-nos, ni tan sols açò.
Llavors quin sentit té?

Respecte a si som un partit nacionalista, o independentista,
o que ens vulguin dir, es veu que només alguns partits poden
demanar la reforma de la Constitució Espanyola. Jo no sé quin
missatge és aquest, el que ens estan enviant, de dir que segons
quins poden participar i d’altres no. Bé, també potser estaria bé
que deixassin clar quins són aquests interlocutors vàlids per a
ells. Jo continuu pensant que és evident la necessitat de
modificar aquesta Constitució per adaptar-la als nous temps que
vivim, i açò vol dir no deixar fora cap part de la població. I el

primer problema que tenim és la definició del país en què
vivim, aquest és el gran problema que tenim. I sí que
coincidesc en una cosa: la voluntat d’arribar a acords, sí, però
aplicada a tothom, no només a una part.

I, finalment, que aquest parlament pugui parlar és també
gràcies a la lluita de tota aquesta gent que va lluitar contra el
franquisme i que ens va dur cap a la democràcia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril, por un tiempo de
cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. La Sra. María José Camps tendría que decir si
acepta la propuesta de la Sra. Font en relación a los puntos 2 y
3, a la enmienda a los puntos 2 y 3, que hace la propuesta de
substituir la enmienda de substitución por una de adicción y
que se convierta en el punto 4.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Cap problema, president.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo.

(Se sent algú que diu: “Adición, no adicción”)

(Rialles)

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

En qualsevol cas, president, demanaríem la votació
separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, pues si os parece podemos, finalizado el debate,
iniciar la votación. En primer lugar votaríamos la enmienda
número 1, con la..., el punto 1 con la enmienda.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Resultado...

EL SR. SECRETARI:

9 a favor i 4 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Pasamos a votar los puntos 2 y 3.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Y votamos ahora la enmienda 3602.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 4 abstencions i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 11466/16, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca, relativa a derogació de la Llei de l’indult.

Pues pasamos ahora, a continuación, al debate de la
Proposición no de ley RGE núm. 11466/16, de los grupos
parlamentarios MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa
a la derogación de la Ley del indulto.

Para su defensa por parte del Grupo Parlamentario MÉS per
Menorca tiene la palabra la Hble. Sra. Font, por un tiempo de
diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. El dret de gràcia o indult és una causa d’extinció
de la responsabilitat penal que comporta el perdó de la pena; no
és perdonar el delicte, amnistia, sinó la pena. Que declara
indult sigui una prerrogativa de l’executiu és una conculcació
flagrant de la separació de poders, i permet que el Govern
interfereixi en la funció jurisdiccional de fer executar el que ha
estat jutjat. La detecció d’eventuals excessos en l’aplicació
efectiva d’una norma penal per part dels tribunals ha de trobar
la solució idònia i respectuosa amb la divisió de poders, amb la
revisió de l’ordenament jurídic amb caràcter general i no
individual, arbitrant-se els mecanismes de revisió de
condemnes per fer-les congruents amb els canvis en la sanció
jurídica dels delictes sempre que resultin més favorables als
condemnats.

Segons l’“indultòmetre” de la Fundació Civio, tot i que el
nombre de concessions d’indults va baixant, els delictes de

prevaricació, malversació i delictes contra el medi ambient són
els que reben més indults proporcionalment. Dos d’aquests tres
delictes tenen a veure directament amb l’exercici d’un càrrec
públic o la sostracció de doblers de les arques de les
administracions. La ciutadania exigeix avui amb més fermesa
la igualtat de totes les persones davant la llei i, en
conseqüència, que desapareguin les figures jurídiques que
permetin favoritisme, i d’una manera molt especial en una
matèria tan delicada com és la penal; amb més motiu quan
l’indult afecta persones que han delinquit mentre exercien un
càrrec públic o en el món de les finances i els negocis. 

Adoptar prevencions davant eventuals excessos resulta avui
especialment oportú atesos els casos actualment en instrucció
i que afecten altes personalitats de l’Estat i autonòmiques.
Potser la fórmula més adient fos la derogació íntegra de la llei
de 18 de juny de 1870, per la qual s’estableixen les regles per
a l’exercici de la gràcia de l’indult, reformada per la Llei
1/1988, de 14 de gener; així com l’article 130.4 del Codi Penal.
Això no obstant, a fi d’assolir el màxim consens i atenent que
és una figura generalitzada en els ordenaments jurídics
occidentals, o possibles situacions especials de caràcter social
o fins i tot polític, es proposa la revisió a fons de la figura. Des
de Jutges per la Democràcia critiquen que els governs no
fonamenten els indults, i no s’entén en quins casos es
concedeixen i en quins no, és a dir, no es respecta la seguretat
jurídica. Poc es devien imaginar els legisladors que van
redactar la llei provisional de 18 de juny de 1870, per la qual
s’estableixen normes per a l’exercici de la gràcia de l’indult,
que la seva empremta romandria gairebé inalterable fins a l’any
2017. De fet la prerrogativa de gràcia és una de les tres normes
que no es poden modificar via iniciativa legislativa popular, al
costat de les lleis orgàniques i les tributàries o internacionals. 

Tot i que en termes absoluts els indults concedits a
membres importants del món financer, policies o càrrecs
públics no són majoria, el seu nombre guanya pes en termes
percentuals ja que es dicten molt poques condemnes per
delictes de prevaricació, tortures o frau públic a l’any, mentre
que els casos de delictes menors són centenars de milers.

Per a Joaquim Bosch la diferència és clara, es pot entendre
un indult en persones amb risc d’exclusió social, amb poc
marge per no delinquir, però no els grans delictes financers
comesos des del propi Estat o des de la policia, sobretot quan
el Tribunal Europeu de Drets Humans ha acusat Espanya de no
investigar les tortures. 

Per tot això, instam el Govern de l’Estat a avaluar la
necessitat de mantenir la figura de l’indult i, en tot cas, a una
revisió en profunditat que valori. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
per un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Molt breu. Diu el magistrat Martín Pallín que l’indult és
un residu de l’absolutisme. Jo, no perquè ho digui ell, però sí
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supòs per la manera que s’ha fet servir, coincidesc amb
moltíssima gent del carrer que em plantejo si fins i tot s’hauria
de fer continuar aquest dret o aquesta figura jurídica política de
qualque manera. Segurament el dubtes sobre si s’ha de
mantenir o no venen justament per aquesta manera com s’ha fet
servir i la magnitud com s’ha fet servir. 

Només els don algunes xifres, per exemple, a l’època del
Sr. Aznar, que és quan més indults hi ha hagut durant vuit anys,
dues legislatures, es varen fer més de 6.000 indults. En els
mateixos vuit anys que va governar, per exemple, el Sr. Bush,
poden entendre que ni un ni l’altre són sants de la meva
devoció, parlam, a més d’Estats Units que és un país molt més
gran, amb deu vegades més la població que pugui tenir
Espanya, hi va haver 200. Vull dir, hi ha altres països que tenen
també aquesta figura de gràcia, però no s’ha fet un ús tan
salvatge, per dir-ho d’una manera suau, de com s’ha fet a
Espanya. 

Perquè, a més, s’ha aplicat de manera salvatge i en
situacions que, efectivament, fan escandalitzar la ciutadania.
Record, per exemple, l’any 98, quan governava el Sr. Aznar,
que el Sr. Arias Salgado era part del Consell de Ministres,
ministre de Foment del Sr. Aznar, i es va aprovar l’indult del
seu propi germà per delictes d’estafa i falsedat documental. Cit
només alguns exemples. O a l’any 98 també, el Sr. Vera i el Sr.
Barrionuevo, terrorisme d’Estat. L’any 2000 el jutge Gómez de
Liaño, a més, es va indultar moltíssima gent per allò que
arribava l’any 2000 i semblava que havíem de tenir encara més
afany de perdonar coses, al meu parer i al parer dels grups
proposants a vegades imperdonables. Fins i tot memorable
també amb el Sr. Zapatero, en funcions, s’indulta el Sr. Sáenz,
directiu del Banc de Santander, que també es poden imaginar
que molt bé no cauen aquestes situacions a la immensa majoria
dels ciutadans i ciutadanes.

En conjunt, en el transcurs de la democràcia, a l’Estat
espanyol hi ha hagut uns 20.000 indults, tot i que s’ha
d’assenyalar que en el darrer exercici, el 2016, no sé si per allò
que hi havia governs en funcions i tornava a haver un altre
ritme, ha estat l’any de tota la democràcia que menys indults hi
ha hagut. Vull dir, que encara sense fer res sembla que a
vegades milloram.

Nosaltres pensam que aquesta figura s’hauria de reservar a
supòsits i casos molt limitats i molts taxats, que, a més, s’hauria
de fer amb criteris d’equitat i de proporcionalitat i que de
qualque manera haurien d’estar sotmesos als tribunals. Vull dir,
que les decisions que es prenen en base a un indult no haurien
de contravenir allò que ha dictat un tribunal, per allò de la
separació de poders, perquè, si no, no és manera. 

Això és d’alguna manera el que planteja aquesta proposició
no de llei. Bé, si mantenim l’indult almanco que es pugui
aplicar amb seny i que aquest indult almanco no es converteixi
en un insult, permeti’m la rima, cap a la ciutadania ni cap a la
justícia. Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado la enmienda RGE núm. 3590/17, para su

defensa tiene la palabra la Hble. Sra. Mabel Cabrer, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. L’indult
és un dret de gràcia reconegut a la Constitució Espanyola, a
l’article 62, i la seva utilització no és una cosa que en aquest
moment generi polèmica, però sí que és vera que en altres
èpoques, en altres anys, idò, sí que n’hi ha hagut; vostè n’ha
mencionat alguns, i sobretot quan un govern en funcions, una
cosa inaudita, l’any 2011 va indultar el Sr. Zapatero un
conseller del Banc de Santander. 

L’indult està regulat a una llei preconstitucional, de l’any
1870, i ha tengut només una reforma, que va ser a l’any 1988,
impulsada pel Govern socialista, i que va fer mal a aquesta
figura perquè va suprimir la necessitat de motivació de l’indult,
que realment és el que interessa poder valorar als ciutadans i
conèixer per què s’ha indultat a una persona.

Ja hem dit que en aquest moment no és un motiu polèmic
perquè si miram les dades l’any 2016 es varen concedir un
0,72% de totes les sol·licituds presentades, l’any 2015 un
1,27%, molt semblant l’any 2014 que era d’1,05% de totes les
sol·liciuds. En canvi, per exemple, l’any 2009 eren xifres d’un
7,8%, o l’any 2010 d’un 6,41%.

Parlam, per tant, de xifres que han baixat molt i, a més, hem
de dir que en els darrers anys el 99% dels indults que ha
concedit el Govern del Partit Popular han tengut l’informe
favorable del Tribunal i del Ministeri Fiscal, que són dos
tràmits que se sol·liciten, i, a més, dir que en els darrers tres
anys, 2014, 2015 i 2016, no s’ha aprovat cap indult en matèria
de corrupció política. La qual cosa, ja dic, l’alarma social, idò,
ha minvat molt.

Vull dir que, a més, respecte de les Illes Balears va sortir
una informació aquest cap de setmana on estàvem a la cua
d’Espanya quant a indults, només 144 en els darrers deu anys,
per la qual cosa no som una comunitat autònoma que hagi estat
beneficiada, la nostra població, els nostres delinqüents,
d’aquesta figura. 

Vull dir que des que es va presentar la proposició no de llei
a la situació actual, idò, ha canviat un poc el debat jurídic que
hi ha a nivell del Congrés de Diputats perquè està en tramitació
en aquest moment, pendent de presentació d’esmenes, un
modificació de la Llei de l’indult en base a la presa en
consideració d’una proposició de llei presentada pel Grup
Socialista que va anar a Plenari del Congrés de Diputats el
passat 14 de febrer i que va tenir el suport, aquesta presa en
consideració, per tots els grups parlamentaris. 

Davant d’aquest canvi, és a dir, que està en aquest moment
en marxa una reforma en profunditat del que demanam aquí,
que és la figura de la llei i la Llei de l’indult, idò, nosaltres hem
presentat unes esmenes relatives bàsicament a qui hem d’instar,
és a dir, a la part primera i en els punts 2 i 3 de la PNL. En
primer lloc, nosaltres creim que hem d’instar no el Govern de
l’Estat sinó els grups parlamentaris del Congrés de Diputats
perquè durant la tramitació d’aquesta proposició de llei es
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prengui en consideració el que aprovem aquí. Per tant, és la
primera esmena que presentam.

Respecte del punt 1, que no hi presentam cap esmena,
coincidim amb la del PSOE de supressió, és a dir, que vostès
insten desapoderar el Govern que tengui aquesta competència
i sigui una comissió del Congrés de Diputats. Nosaltres no hi
estam d’acord, però no només nosaltres, sinó que en el debat en
el Congrés cap grup parlamentari no va plantejar que es llevàs
aquesta facultat al Govern, ni Podem ni PNV, ni Esquerra
Republicana ni Grup Mixt ni Partit Socialista ni Partit Popular.
Per tant, no és una cosa que estigui en el debat en aquest
moment en el Congrés de Diputats. 

Sí en canvi els punts 2 i 3 de la proposició no de llei i, per
això, nosaltres hem presentat aquestes esmenes. El punt 2 seria
a quin tipus de delictes volem limitar que no es puguin concedir
aquests indults. Vostès parlen de la corrupció política, però ja
en la mateixa proposició de llei i nosaltres en el debat el Grup
Popular en el Congrés hem plantejat que també s’inclogui dins
aquesta prohibició, el delicte relatiu a la violència de gènere,
pederàstia, tràfic sexual, violència contra menors, terrorisme,
crim organitzat o qualsevol altre mereixedor d’un fort rebuig
social. En aquest sentit presentam aquesta esmena. 

I respecte del punt tercer, que seria bàsicament relatiu a la
motivació que nosaltres plantejam, no al fet que hi hagi un
tràmit d’informació pública, que hi estam en contra i, de fet cap
grup polític al Congrés tampoc no ha plantejat aquesta
informació pública, sinó com a màxim que hi hagi una
compareixença del Ministeri de Justícia per informar, idò, cada
any o alguna cosa així, però l’important és que ara els indults
tornin a estar motivats. 

Per això nosaltres concretam un poc els motius que
s’haurien de reflectir, que seria motivar la concessió d’indults
sobre la base de criteris tals com ara informes favorables de
l’òrgan sentenciador i Ministeri Fiscal, reinserció social del
condemnat, antiguitat dels fets o de la pena, inexistència
d’altres antecedents penals, dependència de terceres persones
especialment menors que puguin quedar en desemparament,
abonament de responsabilitats civils, circumstàncies personal
d’especial gravetat, no oposició de la víctima en els delictes
contra la integritat de les persones o qualsevol altre motiu
preestablert a la llei i que justifiqui la comprensió per part dels
ciutadans de la concessió de l’indult.

Amb la qual cosa, bé, nosaltres ja diem, si s’accepten les
nostres esmenes doncs votaríem a favor dels punts 2 i 3 i en
contra del punt 1 i, si no, doncs la nostra posició serà en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se han presentado las enmiendas RGE
núm. 3603/17 i 3604/17.

Para su defensa tiene la palabra la Sra. María José Camps,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president, bon dia de nou a tots.
Efectivament moltes coses de les que volia dir ja s’han dit aquí,
no?, l’indult és una prerrogativa de gràcia que no per açò s’ha
d’entendre que sigui arbitrària i tampoc no s’ha d’entendre de
cap manera, com potser sí s’ha fet temps enrere, que sigui una
darrera instància, és a dir, que sigui complementària de... del
Poder Judicial o que pugui revisar el que ha fet, que ha dictat
el Poder Judicial.

És clar, l’exposició de motius parla de conculcació flagrant
de la separació de poders i en aquest cas si fem açò bo hauríem
de derogar l’indult, directament, que no existís; si entenem que
l’indult ha de ser una... com ha dit el Sr. Abril, no?, que ha dit
el Sr. Martín Pallín, efectivament, és un residu del poder
absolut, però que subsisteix a l’estat constitucional i que, per
tant, potser sí són necessaris en la seva... o és necessària la seva
excepcionalitat.

Però és clar, tampoc no puc estar d’acord al cent per cent
amb el que ha dit el Sr. Abril quant que no podem permetre que
l’indult contravingui el que ha dictat un tribunal, perquè açò
també seria anul·lar la premissa d’inici per a la conclusió final.
L’indult és precisament per no aplicar la pena a la qual un
tribunal aplicant la llei ha arribat a la conclusió que és així i hi
ha situacions que realment són d’injustícia social, no?, la llei
estableix una conseqüència jurídica desproporcionada o
gravosa, però realment un jutge amb la llei a la mà no pot fer
res més que condemnar, seria per a aquells casos
d’excepcionalitat que sí que hi cabria aquest indult.

A les Corts Generals, ja ho ha dit la Sra. Cabrer, s’està
tramitant una proposició de llei a instàncies del Grup
Parlamentari Socialista, la presa en consideració el passat 14 de
febrer va ser unànime per tots els grups i, per tant, crec que sí
que s’ha de fer aquesta revisió profunda d’aquesta figura i s’ha
d’anul·lar allò que la llei o la reforma del 88 va permetre, que
és la manca de justificació amb motivació de l’indult, perquè
certament hi ha situacions o hi ha condemnes que... podríem dir
que haurien de ser tolerància zero, i quant a aquesta tolerància
zero... o fets que realment repugnen a la societat, idò no hi ha
de cabre aquest indult.

En aquest cas, les esmenes que hem presentat són al punt 1
de la proposició, és suprimir-la perquè... pel que he dit abans,
no?, no creiem que sigui una conculcació de la separació de
poders, sinó que s’ha d’encaixar amb aquesta excepcionalitat,
que és per l’únic que hauria d’existir l’indult i no només perquè
no va ser objecte de debat quant a la proposició de llei que ara
s’està tramitant a les Corts Generals, sinó perquè realment en
dret comparat tampoc no existeix... no es pot concedir o
exerceix aquest dret de gràcia el mateix poder executiu,
entenem que si es limita molt i es deixa molt residual aquesta
figura de l’indult no hi ha cap inconvenient perquè la segueixi
exercint el Govern.

I és cert, com ha dit la Sra. Cabrer, que en temps anteriors
ha estat una figura polèmica perquè potser se n’ha abusat, i
m’agradaria recordar, per exemple, al 2014 com el Govern va
indultar un guàrdia civil que era fill d’un regidor del Partit
Popular, o el polèmic indult també a un conductor kamikaze
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que després la sala del Tribunal Suprem Contenciosa
Administrativa va haver d’anul·lar per ser una qüestió molt
polèmica.

Però, en aquest sentit, presentam també una segona esmena
per introduir tots aquells casos o matèries en les quals, com he
dit abans, seria tolerància zero o que repugna a la societat que
algú que hagi comès un delicte i hagi estat condemnat per
segons quines matèries se li perdoni el compliment de la seva
pena, i aquí introduiríem, i avui dia 8 de març ho diem encara
amb la veu més alta, tots aquells delictes o condemnes o...
indults quan la condemna sigui per un delicte relacionat amb la
violència de gènere. 

Aquí les esmenes del Partit Popular també es podrien
acceptar perquè..., vull dir fa un recull de casos, no?, com
terrorisme, pederàstia, tràfic sexual, violència contra menors,
crim organitzat i qualsevol mereixedor d’aquest fort rebuig
social, si el proposant ho acceptés no tendríem inconvenient a
acceptar-ho, perquè, com he dit abans, són situacions que no
mereixen aquest perdó del compliment de la condemna que
se’ls pugui imposar.

I quant a la motivació dels indults, a la proposició de llei
que es du ara a terme al Congrés dels Diputats precisament és
per açò, per tornar exigir aquesta motivació dels indults que
són necessàries i que la ciutadania necessita entendre per
acceptar-ho, no?

I per tant, creiem que aquesta modificació que ara mateix
està en marxa servirà per corregir aquestes llacunes,
insufiències, anacronismes, contradiccions generalitzades,
indeterminacions que té l’actual legislació perquè la institució
de l’indult sigui utilitzada amb les finalitats que
constitucionalment siguin legítimes, impedint que el poder
executiu envaeixi les competències corresponents al poder
judicial o que infringeixi principis de seguretat jurídica o
separació de poders, però que segueixi essent aquesta mesura
excepcional per a aquells casos que sí son necessàries.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En el turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears tiene la palabra el Sr. David Martínez, por un tiempo
de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bon dia, bon dia a tots. Parlam d’indults i nosaltres
considerem l’indult..., a més hi ha hagut una descripció molt
tècnica i molt jurídica, però entenem que l’indult podria ser una
eina que empren els poderosos per reduir condemnes o fins i tot
eliminar-les, malgrat que hi ha hagut una sentència judicial
ferma, i aquí ja entram en el debat del tema de la separació de
poders que ja s’hi han referit els diputats i diputades que m’han
precedit. I açò ja està demostrat o s’ha demostrat en certes
decisions d’indults que s’han pres des del Govern que governa
o que ha governat el qual ha interferit en les decisions judicials

i sí hi ha una clara ingerència del poder executiu en el judicial,
i açò ningú no ho amaga, a més tenim exemples molt clars dels
darrers dies protagonitzats sobretot pel Partit Popular, el
Govern del Partit Popular a nivell estatal.

Ja s’ha parlat que precedentment hi ha una proposta de llei
que s’ha admès a tràmit al Congrés dels Diputats i igual que
vàrem votar a favor el grup confederal d’Units Podem amb
Marea i les confluències aquí votarem a favor. Però sí que és
clar que bé, es tracta d’una llei que és preconstitucional,
prerepublicana i vuitcentista, és de l’any 1870, no és una llei
moderna. I sí que està bé que es pugui modificar. Ens afegim
als comentaris que ha fet el portaveu de MÉS per Mallorca el
Sr. Abril, de què és cert que hi ha molts..., hi ha gent, hi ha
molta gent que no entén això dels indults i que tal vegada es
podria derogar del tot. Però creiem ja que es modifica, s’ha de
modificar encara que sigui amb seny i sense emprar-lo per a
interessos polítics i partidistes, com s’ha emprat en alguns
casos fins ara.

Volia llegir la modificació que proposava el Partit
Socialista, amb la qual no hi estam del tot d’acord i en el seu
moment es presentaran les esmenes corresponents per part del
Grup Parlamentari d’Units Podem al Congrés. I sí que entenem
que és una proposta que es queda molt curta, ja que entenem
que la major incidència dels indults, el nombre d’indults s’ha
donat en el malbaratament, en la prevaricació i relacionats amb
la corrupció política. D’això no se n’ha parlat en aquesta
comissió i nosaltres creim que és molt important que incidim en
aquest punt.

També entenem que no s’ha de fer referència, encara que
hem votat a favor i votarem avui a favor, el tipus de delicte per
fer l’exempció a l’indult. I entenem que no és un criteri vàlid,
entenem que el criteri que podria ser vàlid hauria d’estar en
relació a la necessitat de la pena, a la prevenció general i a la
prevenció especial.

I en contestació a l’exposat per la portaveu del Partit
Popular, la Sra. Cabrer, sí que li volem dir que sí que ha estat
qüestionat al Congrés dels Diputats, a més, per Podem, el
model o com es concedeixen els indults i està en el debat. El
diputat que va defendre o va intervenir en el Congrés, el diputat
Eduardo Santos i Toll del Grup Parlamentari Units Podem, En
Comú i Marea, ha fet una exposició molt interessant i convidem
al Grup Parlamentari Popular que vagi al Diari de Sessions, o
als vídeos que estan penjats al Congrés dels Diputats i que
puguin comprovar i mirar l’exposició que es fa en aquest sentit.

Entenem des del nostre grup parlamentari que el debat sí
que està obert, no està tancat ni molt menys! I nosaltres entre
els punts que proposarem en el Congrés dels Diputats, es troba
proposar un òrgan que pugui concedir els indults, que sigui
independent del poder executiu, podria ser per diferents
fórmules, per exemple un òrgan mixt, o administració i que
també hi participi el poder judicial, com han explicat els
portaveus de MÉS per Mallorca anteriorment, que hi hagi
aquest control judicial, per evitar aquesta ingerència del poder
executiu en el judicial.

I també entenem que un dels punts importants i que no s’ha
mencionat, és el tema de reduir o regular els terminis per a la
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concessió dels indults i evitar que es puguin eternitzar en el
temps. Fins ara l’indult s’ha emprat de manera perversa pel
bipartidisme que ja està mort, que ja ha mort a les darreres
eleccions, però bé, fins ara hi ha estat, i hi ha hagut exemples
de les dues bandes, tant del Partit Popular com del Partit
Socialista, d’indults que han estat molt qüestionats i hi ha hagut
un escàndol públic a la ciutadania. I açò genera o ha generat
una sensació a la ciutadania d’una certa impunitat i
d’indignació. I a més també hi ha una desmotivació en els
jutges i en els fiscals, que tant d’esforç tenen o els costa
investigar, sobretot casos de corrupció per les pressions que hi
ha i després veuen que el seu esforç que han posat es veu en no
res quan hi ha aquests indults.

Ja s’ha fet esment a alguns exemples, ja s’ha parlat del
conseller delegat del Banc de Santander, el Sr. Sáez, que va ser
indultat pel Partit Socialista. També podem parlar dels oficials
que varen ser indultats pel Partit Popular del Yak-42, o els
condemnats pel cas Marey. I també hi ha indults recents, o
indults del Govern de Rajoy i farem uns petits exemples per
il·lustrar el que parlam. Per exemple es va rebaixar la pena el
2012 a Costancia Alvarado, secretari de la subdelegació del
Govern a Càceres, condemnat per vendre permisos falsos a
immigrants; o a l’ex-batle i a 3 regidors del Partit Popular de la
localitat malaguenya de Valle de Abdalajís, condemnats per
delictes continus de prevaricació urbanística; també hi va haver
un indult parcial a 3 condemnats per prevaricació a funcionaris
de l’Ajuntament de Rota pel cas hores extra.

I farem una porra, perquè nosaltres proposem que el següent
que sigui indultat, tal vegada potser sigui Miguel Fernández
Ordóñez, que ha estat imputat per l’Audiència Nacional per la
sortida a borsa de Bankia. A veure si guanyem la porra.

I bé, per la resta de punts, tant si s’accepten com si no les
esmenes, votarem a favor perquè entenem que és bo que es faci
aquesta modificació de la llei i com ja hem dit, en el Congrés
dels Diputats hi haurà un debat molt interessant per aquesta
modificació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra el Sr. Font, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. A nosaltres ens semblen bé les esmenes que ha
presentat el PP i les esmenes que ha presentat el PSIB-PSOE,
i si poguéssim fer un esforç tots d’integrar aquestes qüestions,
crec que hi sortiríem guanyant molt més.

D’això dels indults..., està molt de moda parlar-ne. Jo no
estic d’acord que els indults siguin només per als poderosos, és
a dir, quan un veu els indults que hi ha hagut, milers d’indults,
la ignorància només et pot dur a parlar de la capacitat que té un
home, un ésser humà de veure’n 50 que realment han estat dels
poderosos, amb la qual cosa jo hi estic totalment en contra.
Però crec que de la forma que ho redactau, quedaria clar que

els poderosos no podrien, perquè per corrupció, per violència
de gènere, per terrorisme, per prostitució, per tot això, això ja
desapareixeria, i no crec que sigui un sistema pervers. He anat
a mirar a la I República i a la II República els indults i hi havia
grups pareguts als que hi som ara dins l’Estat espanyol i dèiem
exactament el mateix, i cadascú arrimava el ascua a su sardina.
És a dir, beneitures les justes!

Jo conec un indult de prop i no és dels poderosos: un jove
pobler que es va barallar amb un magrebí, conec aquest només,
no en conec d’altre, ho dic per això dels poderosos, un jove
pobler que nom Tolo, que es va barallar amb un magrebí, va
sortir en els mitjans de comunicació fa prop de 15 anys, i un
vespre a una discussió amb una botella d’una cervesa que va
rompre, el pobler li va fer un nyarro a la cara. Molt bé, aquest
al·lot va ser condemnat a 3 anys i mig, 4 havia d’entrar a presó,
havien passat 6 o 7 anys, el magrebí i el pobler s’havien fet
amics, s’havien perdonat, varen tenir clar tots dos que va ser un
mal vespre, es veuen junts. I aquest pobler tenia un nin que
quan hi va haver el problema, aquest nin tenia 2 anys, quan
havia d’entrar a presó en tenia 9. Clar, com li explicava que
havia d’entrar a presó? Aquestes dues persones, n’Abdul i en
Tolo varen anar a veure el jutge, el jutge que els havia
condemnat i, lògicament, el jutge quan va veure que tenien
l’amistat restablerta i que ells en si s’havien condonat els
problemes, varen demanar l’indult. Era el temps de’n José
María Aznar. I fins i tot hi havia un jutge que demanava que hi
hagués aquest indult perquè era una mesura de gràcia que
s’havia corregit tot el mal, perquè eren les dues persones
afectades.

Jo conec aquest indult, com aquest sé que n’hi ha molts
d’altres, la majoria, la majoria. Per tant, ojo, jo crec que hi ha
coses que val la pena, és a dir, una persona que quan ha
d’entrar a presó i ha estat condemnat per un delicte de drogues
per a consum i resulta que quan ha d’entrar a presó s’ha
rehabilitat, no donar aquest indult som una societat que no
servim, s’ha de poder donar aquest indult. I aquestes coses jo
crec que les ha de tenir l’Estat, si Balears fos un estat
independent, voldríem tenir-les al Govern, no diguem
beneitures, no direm beneitures, és a dir, siguem grans, però
grans no d’alçada, de cervell en aquest sentit. I convé que
estigui allà.

En canvi, crec que està molt bé el que hem parlat, que és
qui realment no pot tenir l’indult, perquè si no hagués pogut
tenir l’indult un per corrupció, sigui urbanística o sigui del que
sigui, no discutiríem de segons qui, si per qüestions financeres
no discutirem segons què. Acotem bé quines són les coses que
pensam que no hi ha d’haver indult i després la responsabilitat
de l’Estat i del Govern que faci la seva feina, que crec que es
pot fer bé sense problemes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Xelo Huertas, por
un tiempo de diez minutos.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Seré breu. Per una banda, don les
gràcies al Sr. Font per la història aquesta que ens ha contat i
que no hagi entrat a dir a l’”y tú más”, perquè això també és
una desmotivació de la ciutadania i dels que escolten sempre la
repetició. Tots sabem els indults que s’han fet, sabem que hi ha
hagut indults mal fets de totes les bandes, per tant, no importa
se’ns repeteixi contínuament. 

Per una banda, és cert, Sra. Cabrer, que en aquest moment
no hi ha alarma social, però l’experiència ens diu que això es
pot tornar repetir a qualsevol moment. Crec que l’alarma social
no és tan pel nombre d’indults sinó pels casos que s’han
indultat, això és el que realment ha fet que la ciutadania
s’aixecàs.

Per una altra banda, m’ha sorprès que en el Congrés de
Diputats no hi hagi cap grup que hagi demanat la supressió de
l’indult, perquè jo sí la demanaria, jo no estic a favor de seguir
mantenint aquesta prerrogativa del Govern, ni tan sols amb
informes del Ministeri Fiscal perquè, com tots saben, és un cos
totalment jerarquitzat depenent del president del Govern. Per
tant, crec que, Sr. Font, hem de ser grans, però hem de ser
grans per dir que no necessitam els indults per fer el que
nosaltres volem. És cert, jo sé que tal com pensen ara el que
vostè ha dit, si el Govern, si fóssim independents voldríem
indult, li don la raó, però no m’agrada aquest tipus de
pensament. M’agradaria més pensar que som grans de veritat
i que no volem mecanismes per utilitzar-los a favor nostre. 

Per tant, crec que m’abstendré en aquesta proposició no de
llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos, por lo cual pedimos
a los diferentes portavoces de los distintos grupos proponientes
si quieren la suspensión o si podemos continuar. Sí. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Continuamos o...?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, bé, vull fer una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Pues, venga, suspendemos la sesión por un tiempo de cinco
minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, no, és que la volia fer així, però bé.

EL SR. PRESIDENT:

Pues... si os parece reiniciamos la sesión y toca intervenir
a los grupos proposants para fijar posición y señalar si aceptan
las enmiendas. 

Tiene, por parte del Grupo Parlamentario MÉS per
Menorca, la Sra. Font... tiene la palabra por un tiempo de cinco
minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Agraïm el suport dels grups
parlamentaris. Entrarem al tema de les esmenes, hem fet una
transacció... a veure, punt 1 de la nostra PNL, desapoderar el
Govern de l’Estat, el volem mantenir, per tant, no acceptam
l’esmena 3603 del PSOE.

Respecte del punt 2, hi havia una esmena del PP, la 36..., la
3590 perdó, hem arribat un acord al punt a) on diu: “limitar la
concessió d’indults que impedeixi la seva concessió en el cas
de delictes de corrupció política, així com delictes relatius a la
violència de gènere, pederàstia, tràfic sexual, violència contra
menors”, eliminam terrorisme, “crim organitzat o qualsevol
altre mereixedor de fort rebuig social”.

La torn a dir tal i com quedaria: “limitar la concessió
d’indults que impedeixi la seva concessió en el cas de delictes
de corrupció política, així com delictes relatius a la violència de
gènere, pederàstia, tràfic sexual, violència contra menors, crim
organitzat o qualsevol altre mereixedor de fort rebuig social”,
en aquest punt voldria afegir una fusió de l’esmena 3603 del
PSOE el qual ens afegia un punt bis de violència de gènere i
com que ja està inclòs aquí faríem un max mix.

El punt b) no l’acceptam, no perquè no estiguem d’acord
amb la seva exposició, sinó perquè per a nosaltres és important
que hi hagi aquesta exposició pública i voldríem mantenir el
nostre punt que és el.... que és el 3, sí, perdonau, sí, el punt 3
quedaria tal i com l’hem fet nosaltres. Llavors, bàsicament,
modificaríem el punt 2 amb l’esmena del PP amb la fusió de
l’esmena del PSOE. Queda clar?

EL SR. PRESIDENT:

Puede, Sra. Diputada, leer por favor en concreto cada uno
de los puntos como quedan.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

La PNL quedarà d’aquesta manera: Punt 1: “Desapoderar
el Govern de l’Estat per atribuir la competència a una comissió
específica del Congrés dels Diputats i per a un quòrum superior
a la majoria absoluta”.

Punt 2: “Limitar la concessió d’indults que impedeixi la
seva concessió en el cas de delictes de corrupció política així
com delictes relatius a la violència de gènere, pederàstia, tràfic
sexual, violència contra menors, crim organitzat o qualsevol
altre mereixedor de fort rebuig social”.
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Punt 3: “Incloure l’exigència d’una extensa motivació de
cada indult amb informació pública per a la formulació
d’al·legacions abans de la resolució definitiva”.

Així seria el nou text, com quedaria aquesta PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Entiendo que ningún grupo se opone a esta
propuesta.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

No, pero demanam votació separada dels punts.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca tiene
la.... no hace uso de la palabra...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Pues entonces... finalizado el debate pasamos a
votación la Proposción no de ley RGE núm. 11466/16.

Pasamos a votar el punto 1.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votamos el punto 2.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 0 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto 3.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 en contra; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda aprobada la Proposicion no de ley
RGE núm. 11466/16, relativa a la derogación de la Ley del
indulto. 

No habiendo más asuntos...

(Se sent una veu de fons que diu: “no, dos puntos solo”)

Sí, sí, quedan aprobados el punto número...

(Remor de veus)

Y no habiendo más... 

A ver, queda aprobado el punto... para que quede claro,
quedan aprobados los puntos 2 y 3 y no queda aprobado el 1,
pero se daba por hecho que se entendía, ¿no?, que de acuerdo
con el sentido de la votación.

Y no habiendo más asuntos a tractar, se levanta la sesión.
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