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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, iniciamos la
sesión de hoy y, en primer lugar, solicitaría si se producen
substituciones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Silvia Limones substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al único punto del orden del día de hoy que
consiste en el debate de las proposiciones no de ley RGE núm.
4254/17 y 4944/17. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4254/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
clàusules sòl, jutjats i entitats financeres.

Iniciamos con el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 4254/17, presentada por el Grupo Parlamentario MÉS per
Mallorca, relativa a cláusulas suelo, juzgados y entidades
financieras.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Abril, por un tiempo
de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom, no consumiré el meu temps perquè crec
que els termes de la proposició no de llei són molt senzills i
molt clars. Ja fa sis mesos que presentàrem aquesta iniciativa,
tres mesos abans que es dugués a terme o s’aplicàs la decisió
del Consell General del Poder Judicial que els jutjats de
primera instància assumissin els litigis relacionats amb la
restitució, diguem, dels drets dels consumidors de cara a aquest
abús de les clàusules sòl en matèria hipotecària.

Es varen crear a partir de dia 1 de juny arreu de tot l’Estat
i en el nostre cas a les Illes Balears quatre jutjats, el de Palma,
el de Maó, el de Ciutadella i el d’Eivissa que -insistesc- no són
jutjats a part per gestionar aquestes demandes ciutadanes i de
consumidors per defensar els seus drets davant els abusos
bancaris, després a més -recordin- que el Tribunal Superior de
Justícia a la Unió Europa dictaminàs i renyàs el Regne
d’Espanya per la mala praxis relacionada justament amb les
clàusules sòl, insistesc no són jutjats a part, són jutjats de
primera instància que s’han especialitzat, però que tampoc no
s’han dotat de més recursos de què disposaven en termes
generals, tot i que ens consta que fins i tot que des d’aquí, des
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es va
treballar per evitar que es generàs un col·lapse.

La qüestió és que aquests jutjats es varen posar en marxa
dia 1 de juny i a mitjan juliol ja hi havia només en el cas de les
Illes Balears més de 400 demandes en tràmit, desconeixem les
dades en la setmana o en els dies en què duem a terme aquest
debat, però molt previsiblement sigui bastant superior.

Està clar que si ens atenem a allò que el president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ens conta cada
vegada que ve... o la Fiscalia també, no?, però sobretot el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears cada any quan
ve a aquesta comissió a exposar justament la situació i
presentar la memòria anual de la situació de la justícia, de
l’Administració de Justícia a les Illes Balears, està clar que les
necessitats són moltes, que els jutjats de primera instància estan
prou col·lapsats, i allò que és positiu per una part, i és que la
justícia respongui per un abús que hi ha hagut, en aquest cas
per part de les entitats financeres, té la part negativa i és que
evidentment col·lapsa una justícia que, en el cas de les Illes
Balears, pens que és l’administració pitjor dotada de recursos,
no només ho dic jo, sinó que ho diu -insistesc- el president del
Tribunal Superior cada vegada que ve i compareix a aquest
parlament per contar-nos l’evolució de la feina d’aquesta
administració.

Hi ha hagut algun avanç en la situació també de les
clàusules sòl més enllà del tema dels jutjats, però també emanat
de decisions judicials, en aquest cas del Tribunal Suprem, que
el mes de juliol, amb posterioritat a l’elaboració o presentació
d’aquesta proposició no de llei, també va dictaminar que les
costes, que no els costos, d’aquests processos les havien
d’assumir les entitats financeres, que és un avanç en relació
amb la situació inicial.

Tot el que vagi en aquesta línia va bé, però evidentment una
cosa és assumir les costes i una altra és assumir els costos que
això genera i els recursos que s’haurien de posar i que em tem
que no s’hi han posat per, realment, poder atendre aquest
volum de demanda que a les totes necessita un reforç als jutjats,
si més no als quatre jutjats que els he esmentat.

I d’això va la nostra proposició no de llei, de dir: bé, les
entitats financeres i la banca han estat exquisidament tractades
per les administracions públiques. Aquest estiu també el mateix
Banc d’Espanya deia que 60.600 milions d’euros del que ha
estat l’operació de rescat bancari, és a dir, el 80% dels doblers
públics que s’han assignat a aquesta operació de rescat ja es
donen per perduts. 

Per tant, el mínim que poden fer aquestes entitats financeres
és assumir no només les costes, que és el que ha dictaminat el
Suprem aquest estiu, sinó, el que planteja la nostra proposició
no de llei, el cost que per a l’Administració de Justícia i
indirectament per a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes
representa el poder afrontar  aquests litigis, i això és
senzillament el que planteja la nostra proposició no de llei, que
en un tema en què s’està comentant a fer justícia la justícia
segueixi funcionant, però que el cost d’aquests processos
l’assumeixin les entitats financeres.

Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado la enmienda RGE núm. 10242/17, para
su defensa tiene la palabra el Sr. Lafuente, por un tiempo de
diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, vegem... nosaltres
hem presentat una esmena amb la voluntat que el resultat de la
PNL sigui... més concret i més adequat al que veiem en la seva
filosofia, però que veiem que la petició... idò... tal com està
redactada doncs pocs afectes pràctics tendria i, a més, crec que
hi ha una sèrie de qüestions que, com a mínim, d’acord amb la
normativa, en l’explicació que es fa de la PNL i en la resolució,
idò... no tenen una concordança amb la normativa d’aplicació
en aquests casos.

En primer lloc, la competència per jutjar reclamacions de
clàusules sòl no és nova als tribunals de primera instància, sinó
que ve donada per la Llei de procediment civil i és dels jutjats
de primera instància perquè són procediments ordinaris, el que
crea el Consell General del Poder Judicial és un reforç per a la
previsió de l’allau de demandes en aquest cas. Per tant, no se li
atribueix amb aquesta decisió.

En segon lloc, el tribunal de la Unió Europa no fa cap crida
al Reino de España, sinó que el que fa és una matisació a una
sentència del Tribunal Suprem respecte de les clàusules sòl, a
la sentència de maig de 2013, i el que diu és el tema de la
retroactivitat que era el que estava en debat. El Tribunal
Suprem va dictar una sentència en què va dir que la
retroactivitat només era a partir de les reclamacions i el
Tribunal de la Unió Europea el que diu és que la retroactivitat
té sentències, és a dir no... serà des del moment de la firma.

Però també hi ha una qüestió important: tant el Tribunal
Suprem com el Tribunal de la Unió Europea no diu que totes
les clàusules sòl siguin nul·les o no siguin existents, sinó que el
que diu... no diu açò. L’important és el procediment de
negociació, estam parlant de contractes hipotecaris firmats
davant... amb escriptura pública i l’important no és en sí que un
contracte d’una clàusula sòl sigui per si... que és el diu la
sentència del Tribunal Suprem, sinó... és important llegir les
sentències si hem de fer una PNL sobre aquest tema, el que diu
és que si en el procediment de contractació hi ha hagut un vici
important en la contractació que fa que la persona que ha
contractat no ha tengut tot el coneixement adequat, açò és nul,
però açò és nul qualsevol contracte per un vici de consentiment,
de clàusules sòl o del que sigui, però no totes les hipoteques de
clàusules sòl són nul·les. De fet, n’hi ha moltes que s’han
declarat vàlides pels tribunals.

Posaré un exemple, vegem, si una empresa multinacional,
posem El Corte Inglés, ha firmat un contracte hipotecari per
comprar un local amb una clàusula sòl i l’ha firmat amb una
caixa petita, per exemple una petita que tenim a Balears, i ha
posat una clàusula sòl aquest contracte és plenament vàlid
perquè no li podràs dir a El Corte Inglés, amb tots els seus
assessors que tenen, etc., que ha firmat... perquè ha firmat

precisament amb una entitat fins i tot amb una capacitat
econòmica inferior a la que tenen ells, és evident.

Per açò, dir que totes les clàusules sòl són nul·les i que hi
ha hagut un abús per part del Govern d’Espanya i tot açò, és, a
part d’una inexactitud legal jurídica i de facto total i absoluta,
la redacció evidentment està mal feta. 

Després dir que qualsevol entitat en un procediment sense,
que posa la PNL, sense sentència hagi d’assumir les despeses
també és una barbaritat perquè si l’entitat no té una sentència
condemnatòria, tal com posa la PNL, no pot assumir les
despeses, és que ni assumirà les costes ni assumirà les despeses.
És més, qui assumirà les despeses serà qui hagi posat la
demanda incorrectament, per exemple qualsevol societat que
hagi posat una demanda d’anul·lació de clàusules sòl, i després
hi ha la distinció entre la normativa que li és d’aplicació si el
demandant és consumidor i usuari o si no té la característica de
consumidor i usuari. Per tant, la petició està mal feta perquè és
radicalment diferent si la normativa que se li aplica és un
consumidor i usuari, d’acord amb la normativa de consumidors
i usuaris, que si és una societat mercantil que, en l’exercici de
la seva funció mercantil, fa un crèdit hipotecari, que hi ha cents
i mils de crèdits hipotecaris fets per societats mercantils en
clàusules sòl que són plenament vàlides i legals. La clàusula sòl
en si, segons sentència del Tribunal Suprem, és totalment
vàlida en el mercat hipotecari i és plenament negociable, el que
s’ha de fer és, amb les garanties de la persona que firma açò, ha
de complir la normativa comunitària, de les normatives
comunitàries de coneixement previ del que està firmant. Aquí
és on hi ha el vici de nul·litat de la possible clàusula sòl. Per
tant, analitzar i dir açò en una PNL, idò, vaja, és incorrecte. 

La nostra petició, clar, que pagui les despeses el sistema que
està en el règim jurídic perquè es paguin les despeses és anar a
les taxes, a les taxes judicials, perquè si no seria totalment
il·legal, és que si no ho fem a través d’un tribut idò seria a
través de les taxes. El que proposam és la redacció dient, bé, si
l’entitat financera demandada que no ha de pagar taxes perquè
és demandada i la Llei de taxes només posa taxes a les entitats
mercantils que posin demandes, l’entitat financera demandada
és condemnada a costes i és condemnada perquè la clàusula sòl
és declarada nul·la per un vici de consentiment perquè ha estat
negociada incorrectament d’acord amb la sentència del
Tribunal Suprem ratificada per la sentència del Tribunal de la
Unió Europea, idò, que aquesta entitat financera hagi de pagar
les taxes judicials, d’acord amb la Llei de taxes perquè, si no,
no hi ha eina jurídica per aplicar-li a aquesta entitat financera
com paga les despeses d’aquest procediment. 

Per tant, entenc que la intenció de la PNL no sembla
correcta, la redacció des del punt de vista tècnic i jurídic i de la
realitat prou desastrosa, és així, i la petició inviable. Per açò, li
proposam aquesta esmena a la totalitat de la resolució perquè
aquesta bona intenció, crec, de la PNL pugui tenir efectes
possibles. 

Respecte de la proposta que fa... de l’esmena que fa el
PSOE, dir una cosa, jo crec que també igual és correcta la seva
intenció, però crec que no seria massa correcte que un
parlament insti el Consell Judicial, el Consell General del
Poder Judicial, que és l’òrgan del govern dels jutges i, per tant,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710242


786 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 47 / 13 de setembre de 2017 

l’òrgan del Poder Judicial, a fer una modificació. Crec que,
home, si hi ha divisió de poders idò haurien de respectar les
decisions dels jutges, em sembla molt bé, la reivindicació dels
advocats a través dels seus col·legis demanant al Poder Judicial
una qüestió, però que el poder legislatiu li diguem que la
solució internat que ha adoptat el Poder Judicial en aquest tema
no és correcte crec que és una ingerència inadequada d’un
poder legislatiu davant el Poder Judicial. Per tant, crec que no
seria molt correcte.

Aquesta és la nostra posició, crec que d’aquesta manera
contribuïm que aquesta intenció positiva de la PNL quedi
correctament plasmada i que si l’entitat financera és
condemnada a costes i és condemnada perquè ha fet una
incorrecta comercialització pagui d’acord amb la Llei de taxes
el cost del procediment judicial. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado la enmienda RGE núm. 10347/17, para
su defensa tiene la palabra la Sra. Camps, por un tiempo de
diez minutos. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Per començar he de dir que el
Grup Parlamentari Socialista no compartim aquest acord del
Consell General del Poder Judicial, de 25 de juliol de 2017,
amb aquest pla d’urgència per a l’especialització dels jutjats en
relació amb aquelles matèries que tenguin a veure amb
clàusules sòl contingudes dins contractes hipotecaris. I no hi
estam d’acord perquè creiem que és una decisió absolutament
injusta i antisocial i, així mateix, el Grup Parlamentari
Socialista en el Congrés dels Diputats ha presentat una
proposició no de llei també en un sentit similar al que ara
explicaré. 

És una decisió injusta i antisocial perquè realment aquest
acord ve a crear l’especialització d’un jutjat per província, per
capital de província. Clar, en el cas de les Illes és cert que
estableix pel fet insular un jutjat especialitzat a cada una de les
illes, però realment creiem que és una mesura absolutament
injusta per als consumidors que perden el seu fur en el jutjat de
la seva residència i han d’anar a la capital de província a litigar.
Ja dic, a les Illes hi ha un a cada una de les illes.

Però, per altra altra banda, creiem que és perjudicial tant
per a l’Administració de Justícia, perquè crea un jutjat
especialitzat, per exemple a Maó hi ha tres jutjats de primera
instància, el Partit Judicial, i un, només un, rep totes les
demandes hipotecàries en relació amb clàusules sòl. Clar, però
realment no deixa de rebre tampoc altres demandes per altres
matèries i el que fa és col·lapsar un jutjat concret i tampoc no
es garanteix que resolgui en temps la demanda del demandant,
en aquest cas el consumidor perquè el jutjat no té capacitat
suficient per absorbir tota aquesta allau de demandes que li pot
arribar. Per tant, perjudicial per l’Administració de Justícia, que
col·lapsa i, a la vegada, consegüentment perjudicial per als
consumidors. 

Sí que he de dir que l’argumentació del Sr. Lafuente
respecte de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea efectivament és aquesta de la retroactivitat, és a dir, no
totes les demandes per clàusula sòl que entren en el jutjat tenen
garanties de ser estimades sinó que només seran estimades
aquelles que realment tenguin motius per ser-ho. 

Per tant, és cert que el redactat de la proposició de llei de
MÉS per Mallorca, és clar, parla de quan un ciutadà o
ciutadana exerceixi el seu dret amb relació al retorn de
clàusules sòl abusives, però tal vegada el jutjat no li donarà la
raó. Per tant, en el cas que no li doni la raó no hi hauria costes
per a l’entitat demandada perquè no estaria condemnada i, per
tant, tampoc no seria just que hagués d’assumir aquesta despesa
perquè la demanda no seria estimada. Per tant, aquí sí que
jurídicament s’hauria de corregir aquest redactat, per tant, igual
seria bo proposar una redacció perquè sortís endavant aquesta
proposició no de llei, transaccionada amb el text original de la
proposició i les esmenes que hi ha presentades. 

En aquest acord, en aquest pla d’urgència i acord del
Consell General del Poder Judicial s’hi va oposar el Consell
General de l’Advocacia, que representa 83 col·legis
d’advocats, i demanava que es revoqués aquest acord.

Per tant, nosaltres demanam amb la nostra esmena, Sr.
Lafuente, jo crec que no l’ha llegida amb deteniment, perquè el
que diem és que: el Parlament de les Illes Balears insta... -
perdó-, el Parlament de les Illes Balears rebutja l’acord pres pel
Consell General del Poder Judicial, però a qui insta és al
Govern d’Espanya, no al propi Consell General del Poder
Judicial perquè òbviament no seria correcte fer-ho d’aquesta
manera.

Per tant, nosaltres rebutjam aquest acord, donam suport a
l’acord del Consell General de l’Advocacia, de 19 de maig, que
exigeix mantenir la competència residenciada en els jutjats dels
partits judicials, és a dir, que tots els demandants puguin
demandar al jutjat competent del seu domicili, sense perjudici
de les mesures d’especialització i reforç de les demarcacions
que fossin convenients, en cas jo crec que s’haurien de reforçar
tots, a Balears especialment, és cert que cada vegada que
compareix el president del Tribunal Superior posa de manifest
aquesta manca de recursos que hi ha, amb més mesures a
segons quin tipus d’especialització, amb la seva corresponent
dotació pressupostària, perquè en aquest cas a Balears no tenim
la competència transferida. 

Per això mateix instam el Govern d’Espanya a dur a terme
les actuacions necessàries que permetessin deixar sense efecte
aquest acord del Consell General del Poder Judicial, perquè
creiem que no és una mesura realment bona per pal·liar tota
aquesta allau de demandes que sí que podrien venir donades
per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea per aquest reconeixement de retroactivitat en les
clàusules sòl.

Per tant nosaltres ara, en aquest punt en què estam, clar,
demanaríem que s’aprovés la nostra esmena, però crec que
seria important potser fer un exercici per poder transaccionar
i fer un text que recollís una proposta que fos acceptada per tots
els grups. Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Començarem pel final, i és que
donarem suport a aquesta iniciativa. L’entenem necessària,
necessària perquè la relació que ha tingut des de sempre la
societat civil, la relació judicial, amb tot el comportament de
les entitats financeres sempre ha estat molt tortuosa, i sempre
ha pagat els plats trencats la part més feble.

60.000 milions d’euros va costar el rescat bancari, i ara una
de les majors estafes a la majoria de la població que han
suposat les clàusules sòl, las cláusulas suelo, ara també ha de
ser l’Estat, és a dir, nosaltres amb els impostos, els que paguem
els costos judicials d’aquesta estafa. Per tant entenem que no
som nosaltres que n’ha de pagar aquest cost, ha de ser qui ha
estafat, ha de ser qui ha provocat aquest robatori a la majoria
de la població. Perquè el Tribunal Superior de la Comunitat
Europea clar que fa diferència entre quins tipus de clàusules
sòl, o quins objectes de contracte estan vinculats a aquesta
estafa. Clar que fa menció al fet de si és una societat mercantil
o no és una societat mercantil, però és diferent, Sr. Lafont...
Lafuente, perdó...

(Rialles)

Perdó. Sr. Lafuente, és diferent, i a més a més vostè ho ha
de tenir clar, perquè no es pot comparar El Corte Inglés
negociant amb un banc amb les famílies, els petits empresaris
i moltes persones vinculades a una societat empresarial petita,
mitjana, que no pot negociar amb el banc, i ha de tenir clar, i
segur que ho té clar, el que suposa el concepte de contracte
d’adhesió, és a dir, una de les parts no té cap capacitat de
negociació amb l’altra part. Passa en contractes bancaris, passa
en contractes amb energètiques, amb telefòniques, de
comunicació..., passa en molts de contractes en què els
consumidors estem en clar desavantatge respecte de la
corporació que pretén estafar-nos, també en el cas de les
entitats financeres amb les clàusules sòl. Clar, és clar que ni
Blesa ni Rodrigo Rato negociaban cláusulas suelo, pero hay
mucha gente que ha sufrido las consecuencias precisament de
les clàusules sòl que imposaven aquests dos personatges.

Per una altra banda el Partit Socialista... Bé, he de dir que
a més a més ens pareix correcta l’esmena que presenta el Partit
Popular, que els bancs paguin les taxes judicials que suposa
l’objecte del procés que s’inicia per conseqüència de la seva
estafa. Després tenim la postura i l’esmena del Partit Socialista,
que ens pareix que amb la seva posició el que procura és que
no hi hagi un jutjat especialitzat en estafes i delictes bancaris,
un jutjat que ens pareix totalment necessari; per què?, perquè
a veure si pensem que aquesta situació de les clàusules sòl
queda tan sols aquí. No, el Tribunal Superior de Justícia
Europea el que va dir i el que va procurar és que moltes
d’execucions hipotecàries que es varen donar amb contractes
de cessió amb estafa, amb clàusules sòl, poden ser il·legals, i

això podria suposar la retroactivitat de moltes d’execucions
hipotecàries, és a dir, fa falta un jutjat especialitzat en delictes
bancaris, en estafes bancàries, com hi ha jutjats especialitzats
en violència de gènere. Ens farà falta, perquè hi haurà molts de
casos i ja hi ha demandes en marxa en funció d’aquestes
resolucions del Tribunal Superior de Justícia Europea, que com
a conseqüència de declarar il·lícites aquestes clàusules sòl
poden devenir les execucions hipotecàries ejecutadas como
consecuencia de estas cláusulas suelo o de estas cláusulas en
los contratos de adhesión en ilegales también los lanzamientos
judiciales.

Per tant considerem necessari que aquests jutjats existeixin.
Clar que potser al senyor..., a la família Rato, a la família
Botín, perdó, que tan bona relació té amb el Partit Socialista,
aquest jutjat no li convengui. He de recordar, o vull recordar,
que UCI, Unión de Créditos Hipotecarios, o Inmobiliarios,
perdó, es una filial del Banco de Santander que más sangre ha
hecho en la población española, y el Banco de Santander tiene
mucha relación con el Partido Socialista. 

Bé, per tant, necessitem jutjats, necessitem que els bancs
paguin els costos judicials d’aquesta estafa i per tant donarem
suport a aquesta PNL. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, avui pensam
que s’ha dut a aquesta comissió un tema molt complex perquè,
tot i que estam totalment a favor que s’investigui fins al final la
possible mala praxi que s’hagi pogut fer en l’exercici en relació
amb totes les clàusules sòl, es demana modificar l’assumpció
dels costos de l’administració de justícia. Pensam que la
despesa ja la paga l’administració amb els imposts de tots per
tots els procediments que hi arriben. Podríem estar a favor que
es fes un gravamen més als beneficis de la banca, però que es
faci ben fet i de forma general, i no amb excepcions puntuals
com ara és aquesta. 

Creiem que no es pot posar una espècie de taxa a una de les
parts processals en funció de si es tracta d’un banc o d’una
persona física o jurídica, perquè entenem que això aniria en
contra del principi d’igualtat. Si després guanya la sentència
aquest banc, el que no és correcte és fer-lo pagar a priori, que
pagui si perd; seria un tu sí i un tu no que correria el risc de ser
aleatori i injust. Per això, repetesc, estaríem a favor d’un
gravamen específic i més elevat per a la banca, però d’una taxa
feta a mida perquè seria molt complicat que fos equitativa. Si
es manté talment la proposició no de llei no la podríem votar a
favor. 

He de dir, respecte de les esmenes del Partit Popular, del
Grup Parlamentari Popular i del Grup Parlamentari Socialista,
que la del Grup Parlamentari Popular va encaminada a aquesta
línia, que sigui si una vegada es perd i hi ha una sentència que
pagui els costos o la taxa que s’hagi pogut fer; i al Grup
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Socialista no l’he entès igual que el Grup Parlamentari Podem,
jo entenc que el que volen és que hi hagi jutjats especialitzats
però que estiguin repartits a tots els jutjats, com ara, i que no es
posin en un punt específic provincial, com s’ha fet segons diu
l’esmena.

Per tant, repetesc, si queda talment així com està
presentada, ens abstendrem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. La sentència del
Tribunal Suprem núm. 419/2017, d’aquest mateix estiu, va en
la mateixa línia del que proposa MÉS per Mallorca i diu així
literalment: Banc condemnat per clàusules abusives, pagament
de costes judicials. El Tribunal Suprem estableix com a criteri
general que el banc condemnat per clàusules abusives pagui les
costes judicials de tot el procés. La Sala primera argumenta que
si el consumidor, malgrat guanyar el litigi, hagués de pagar les
seves despeses a les primeres instàncies es produiria un efecte
dissuasiu. La Sala Primera del Tribunal Suprem, reunida en ple,
s’ha pronunciat per primera vegada sobre la imposició de
costes de les instàncies anteriors després de l’estimació del
recurs de cassació interposat per un particular amb la
consegüent obligació de restitució de la totalitat de les
quantitats cobrades de més en virtut de la clàusula sòl declarada
nul·la, amb complet efecte retroactiu, després d’ajusta la sala
la seva doctrina al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La norma general en la imposició de costes és el principi de
venciment, de manera que la no imposició de costes al banc
demandat suposaria en aquest cas l’aplicació d’una excepció a
aquest principi en perjudici del consumidor. Si el consumidor,
malgrat vèncer el litigi, hagués de pagar les seves despeses a les
instàncies, es produiria un efecte dissuasiu invers, que altres
consumidors no promoguessin litigis per quantitats moderades,
és a dir, una sentència que (...) la protecció del consumidor. El
Tribunal Suprem, en sentència de 9 de maig de 2013, va
dictaminar que les clàusules sòl eren abusives i que s’havien
incomplert els requisits de transparència i manca d’informació
als signants del funcionament de la clàusula i del límit de
variació d’interès que s’estipulava. 

En aquest país les coses s’han fet molt malament, i es va
optar per protegir por encima de nuestras posibilidades els
bancs. L’any 2016 el Tribunal de Justícia Europea va dictar una
sentència sobre les clàusules sòl i la banca va perdre. Tot i
aquesta sentència la setmana passada sortia la notícia que la
banca es nega a tornar les clàusules sòl a hipoteques que van
ser modificades. Aquest és el nou tripijoc de la banca. Aquesta
negociació ve donada per l’especificitat del Decret Llei aprovat
el passat mes de gener. Aquest decret va ser la resposta de
l’executiu al dictamen de l’Acord de Luxemburg del passat
desembre, en el qual decretava que la banca ha de retornar allò
cobrat per clàusules opaques amb retroactivitat total, i no tan
sols des del maig de 2013, com havia fixat el Tribunal Suprem.

Les grans entitats financeres i l'Asociación Española de Banca
es van sortir amb la seva amb aquest decret llei, ja que
demanaren que el decret no es tramités com a projecte de llei
perquè el sector considerava que un debat polític perllongat
durant setmanes sobre un assumpte d’especial sensibilitat social
com és aquest podria ser motiu d’escarni públic, la qual cosa
malmetria, encara més, la seva deteriorada reputació, i és que
aquí cal recordar que el Banc d’Espanya dóna per perduts els
més de 60.000 milions d’euros del rescat de la banca.

Per tot l’explicat donam suport a la iniciativa de MÉS per
Mallorca. Pel que fa al nostre posicionament respecte de les
esmenes, les veiem bé però voldríem escoltar el Sr. Abril si fa
alguna altra proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Tur, por un tiempo
de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Jo no em centraré ja en la problemàtica,
que crec que ha quedat clarament exposada i que evidentment
compartim, i ens solidaritzam amb les persones que estan patint
d’una manera molt greu les conseqüències de l’aplicació
d’aquestes clàusules clarament abusives. Però sí que m’ha
quedat clara també una altra cosa, i és que a les diferents
exposicions s’ha posat de relleu que hi ha matisos que són
importants i que si realment pretenem que la resolució que avui
s’adopta aquí tingui algun efecte, o com a mínim surti amb una
redacció coherent i solvent és necessari que..., o com a mínim
jo demanaria al Sr. Abril que consideri la possibilitat de
treballar una transacció -supòs que sí que ho farà- perquè
certament amb la redacció de la proposició no de llei que ha
presentat MÉS per Mallorca coincidesc amb la majoria
d’intervinents que hi ha un punt feble, que seria el fet de
demanar -o com a mínim ho consideram nosaltres així- de
demanar que els bancs assumeixin les costes dels procediments
judicials independentment de si finalment es condemna cada
banc que es trobi implicat en un d’aquests procediments. 

Això per una banda. Després també he de dir que
malauradament, tot i que també compartim el desig que els
bancs algun dia arribin a pagar cadascun dels euros dels quals
han estat receptors, això no passarà, segurament, i crec que ho
tenim ja assumidíssim, però en tot cas crec que tampoc no és
realista esperar que a través del pagament de totes les costes
judicials puguin reparar el dany que ja han ocasionat i que és
irreparable. Per tant, tot i que segurament sobre el paper queda
molt bé, sabem que és una mesura poc realista, per això pens
que és important refer la redacció per demanar una cosa
realista.

Per altra banda tampoc no pens que sigui molt realista, o
com a mínim no crec que sigui molt útil a l’hora de demanar,
a l’hora de pretendre agilitat en aquesta mesura, que el Partit
Popular pretengui que previ a qualsevol... acció es demani la
modificació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de
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regulació de determinades taxes, perquè imaginin-se vostès, si
abans que es demani als bancs que es facin càrrec de les costes
quan siguin condemnats en ferm hem de modificar una llei, o
l’Estat ha de modificar una llei, ens podem asseure i esperar
tranquil·lament, perquè això evidentment és un brindis al sol,
Sr. Lafuente.

Com vostè vulgui, però si vostè ha fet una explicació molt
clara de les diferències, jo crec que ho hem entès tots.

Sr. President, això serà la tònica a partir d’ara del Partit
Popular?, que intervenen i interrompen quan els altres parlam?
Pregunt.

EL SR. PRESIDENT:

Puede continuar, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bé, com li dic, jo crec que no és realista esperar
que s’hagi de modificar una llei per començar a demanar
responsabilitats als bancs quan siguin condemnats en ferm i
hagin de fer front a les taxes o a les despeses que legalment
se’ls puguin atribuir.

Per tant, ja acab. Pel que fa a la proposta del Partit
Socialista, la proposta del Partit Socialista no entra en despeses,
però sí que fa referència a com s’han d’atribuir responsabilitats
a les diferents instàncies judicials, i jo aquí puc compartir els
arguments a favor i els arguments en contra de crear
especialitats, per tant tampoc no crec que tengui el suficient
grau de coneixement de la realitat judicial de les Illes Balears
o de les institucions judicials de Balears com per dir què és
millor. En tot cas el que tots volem és que les instàncies
judicials existents puguin atendre el major nombre de
demandes i amb la major celeritat i eficiència possibles, i en
això compartim objectius.

Per tant sí que els dic que m’abstendré si no hi ha una
modificació de la redacció, i si vostès són capaços, que estic
segura que poden, evidentment, de pactar una redacció
integradora de tots els elements que s’han plantejat de forma
objectiva i coherent aquí, Gent per Formentera i Socialistes de
Formentera votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de diez minutos, por lo cual solicito al grupo proponente si
suspendemos o si podemos continuar con la sesión.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Pues tiene la palabra, por tanto, si continuamos la sesión, el
Sr. Abril, por un tiempo de cinco minutos para que fije
posición.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, voldria dir tres coses en relació amb els diferents
arguments que s’han anat donant i fer dues propostes de
transacció en base a les esmenes presentades, i també com a
conseqüència d’aquest debat.

Primera qüestió. Allau, n’hi ha. Pensin que les dades que els
he donat abans de més de 15.000 demandes el mes de juliol
arreu de l’Estat i més de 400 en el cas dels jutjats especialitzats
a les Illes Balears, que al cap i a la fi son els jutjats de primera
instància i que per tant estan duent els seus casos ordinaris, és
real, i són dades prèvies a la sentència del Suprem que diu que
les costes les han d’assumir els bancs. És molt previsible que si
una persona que vol reclamar té, entre cometes, la tranquil·litat
que aquestes costes han de ser assumides per l’entitat financera
s’hagi animat a presentar una demanda, si tenia dubtes. Per
tant, tot i que no tenim les dades de quines han estat les
demandes posteriors és bastant probable que aquesta allau
denunciada pels mateixos jutjats i a cada seu judicial, fins i tot
a través dels mitjans de comunicació, supòs que també pels
canals corresponents al Ministeri de Justícia, és una allau que
genera necessitats reals. Ho dic perquè ho tenguem tots molt
clar, perquè crec que es reforça el sentit del que almanco es
pretenia demanar amb aquesta proposició.

Segona qüestió. Podem si vol, Sr. Lafuente, descafeïnar
l’expressió “el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va
renyar el regne d’Espanya”. El que sí és molt clar és que el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser taxatiu i va dir
que el Tribunal Suprem mai -d’Espanya- no hauria d’haver
limitat la devolució de les clàusules sòl abusives a una data, que
és la data aquesta de maig de 2013, perquè jo crec que tothom
entén des del sentit comú que si hi ha hagut un abús és des del
moment que hi ha hagut la firma que permet i dóna lloc a
aquest abús. De fet, la directiva europea que empara el dret dels
consumidors en aquesta qüestió és de l’any 93, la Directiva
93/2013, per tant, l’Estat espanyol i l’Administració de Justícia
Espanyola tenia eines i normatives europees que permetien
emparar els consumidors i qualque vegada inclinar una mica
més la balança cap als que al final hem acabat pagant el rescat
bancari i no al revés, i no ho va fer. D’aquí la renyada, o com
se li vulgui dir. En tot cas, és una determinació molt clara del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Tercera qüestió, sobre el bé i el mal. No totes les clàusules
sòl, efectivament, tenen per què ser abusives, però
objectivament la immensa majoria dels bancs i sobretot de les
antigues caixes han estat condemnades per pràctiques abusives
en les clàusules sòl. Per tant, aquí a mi personalment i crec que
a la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes se’ns generen
dubtes sobre l’aplicació d’aquest principi d’igualtat, s’ha parlat
en el debat davant la justícia, i, per tant, nosaltres sí pensam,
encara que la proposició inicialment estigui expressada amb
aquests termes tan laxes, que no passa res si els bancs han
d’assumir, perquè ja els han pagat amb el rescat i sabem que
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aquests doblers no ens els tornaran mai, que hagin d’assumir les
costes d’una situació de la qual s’han estat beneficiant i que
tanmateix l’hem pagada entre tots, més enllà del que pagam
amb els nostres imposts perquè funcioni l’Administració de
Justícia. 

Dit tot això i fetes aquestes apreciacions, la proposta que
faria als grups que han plantejat esmenes seria la següent: o
sigui, nosaltres mantendríem el punt de la proposició no de llei,
l’únic punt que tenia aquesta proposició no de llei, en els
mateixos termes, a la proposta d’esmena del Partit Popular i del
Partit Socialista els faria una proposta de transacció, però
perquè totes dues fossin d’addició. És veritat que al final les
tres poden sonar reiteratives, però no tenen perquè ser
contradictòries. És una mica allò de dir, a veure si ens fan cas
a alguna de les tres coses, no? Però, insistesc, poden resultar
reiteratives, però no contradictòries.

A la del Partit Popular li plantejaria senzillament llevar la
referència de “... a través del Ministeri de Justícia” perquè com
molt bé saben les taxes es poden modificar perfectament a
través del pressupost general de l’Estat, que suposadament
s’han de presentar en el Congrés de Diputats a final d’aquest
mes, per tant, bastaria una simple esmena o una determinació
del Govern en el pressupost general de l’Estat per modificar
aquesta taxa en conseqüència. Per tant, crec que seria
innecessària la referència de “... a través del Ministeri de
Justícia”, tota la resta ho deixaria igual, tanmateix és el Govern
de l’Estat evidentment que ho ha de fer i ho ha de determinar. 

En el cas del Partit Socialista els plantejaria llevar la
primera i la darrera frase de l’acord, en quin sentit?, de la
proposta d’esmena, llevar la referència “... a rebutjar l’acord
pres pel Consell General del Poder Judicial” perquè entenem
que aquest acord té la part bona que ha creat aquests jutjats, se
suposa que els consumidors ara estan més emparats del que
estaven abans, suprimir aquest acord d’entrada pot generar
indefensió. En la mateixa línia s’hauria de suprimir la darrera
frase de “... així mateix insta el Govern de l’Estat a dur a terme
les actuacions necessàries que permetin deixar sense efecte
l’acord...”, però li afegiria... o sigui, l’esmena començaria amb
“dóna suport a l’acord del Consell General de l’Advocacia” si
ens quedam amb l’acord del Consell General de l’Advocacia
que pensam que per ventura és fins i tot més sensat del que era
l’acord del Consell General del Poder Judicial que s’aplica, i
acabar la frase amb un “... i després en la seva corresponent
dotació pressupostària insta el Ministeri de Justícia a aplicar
aquest acord”, és a dir, l’acord del Consell General de
l’Advocacia.

Però que tant una esmena com l’altra fossin d’addició i que
es poguessin votar els tres punts per separat. Això és la
proposta que els faria si els sembla bé. Podem fer un recés. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Corresponde, por tanto,
solicitar al resto de grupos si están de acuerdo con la propuesta
que hace el Sr. Abril. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Per la nostra part sí, president. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Por nuestra parte pediríamos un receso para poderlo
comentar porque, en todo caso, seríamos favorables también a
introducir alguna modificación en la propuesta inicial de MÉS
para que fuese como mínimo coherente. 

EL SR. PRESIDENT:

Pues, suspendemos la sesión por un tiempo de dos minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pues si os parece podemos continuar con la sesión. Por
parte del Sr. Abril, le damos dos minutos para que pueda fijar
posición... como ha quedado con el resto de grupos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no... senzillament en la votació demanaríem que es fes
en els mateixos termes que hem plantejat en les propostes de
transacció abans.

Quedaria un punt 1, que seria el punt original de la
proposició no de llei presentada per MÉS per Mallorca; un punt
2, que seria l’esmena transaccionada amb el Partit Popular, i un
punt 3 que és l’esmena transaccionada amb el Partit Socialista,
si volen els torn a llegir com quedaria, seria que “El Parlament
de les Illes Balears dóna suport a l’acord del Consell General
de l’Advocacia del passat 19 de maig que exigeix mantenir la
competència residencial al jutjat del partit judicial sense
perjudici de les mesures d’especialització i reforç a les
demarcacions en què fossin convenients amb la seva
corresponent dotació pressupostària i insta el Ministeri de
Justícia a aplicar aquest... o a complir aquest acord”, i es
votarien els tres punts per separat.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, m’agradaria, si m’ho permet, només demanar-li: i el
punt 1..., perdó i el punt de l’esmena del Partit Popular com
quedaria exactament?

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Simplement se suprimeix la frase o l’expressió “a través del
Ministeri de Justícia”, s’insta el Govern de l’Estat a promoure
la modificació de la llei, etc.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, ¿el resto... todos los grupos están de acuerdo?
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Pues acabado el debate, pasamos a la votación y primero,
inicialmente votamos la Proposición no de ley RGE núm.
4254/17.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidamente pasamos a la votación de la enmienda del
Partido Popular.

Votos a favor? Unanimidad.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdó, president, a la votació anterior ha dit 4 vots... 4
abstencions i 9 a favor i jo m’he abstès, per tant, són 8 vots a
favor i 5 abstencions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, repite por favor la votación primera, de la (...)

EL SR. SECRETARI:

Sí, perdón, sería 8 vots a favor; cap en contra; 5
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Y finalmente pasamos a votar la enmienda número... del
Partido Socialista.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 4254/17, relativa a cláusulas de suelo, juzgado y
entidades financieras.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4944/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
creació d’una ponència de reforma de l’Estatut
d’Autonomia per suprimir l’aforament.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4944/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a creació d’una ponència de reforma de
l’Estatut d’Autonomia per suprimir l’aforament.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui duem a debatre un dels
acords pel canvi que es varen signar al començament de
legislatura i és l’eliminació de l’aforament.

Des de MÉS per Menorca volem recordar la igualtat i
protecció de totes les persones davant la llei sense cap tipus de
distinció, així ho manifesten els diferents tractats internacionals
ratificats per l’Estat espanyol, la mateixa Constitució i l’Estatut
d’Autonomia emparat en aquestes instàncies superiors.

L’aforament implica alterar les regles de competència
judicial penal, objectiva, funcional i territorial, tot això en
benefici de determinades persones que no poden ser
investigades als jutjats d’instrucció corresponents i sí davant
tribunals superiors, la qual cosa deixa en una delicada posició
la jurisdicció ordinària (...) en els aforaments que aquesta
jurisdicció manca de la independència de la qual ha estat
investida o que pogués ser fàcilment influenciada per les
pressions polítiques i mediàtiques a les quals pogués veure’s
sotmesa tant a favor com en contra de l’aforat.

Pel que fa a la independència de les institucions que pretén
l’aforament, aquesta queda lluny quan ens fixem en la
composició manifestament polititzada del Consejo General del
Poder Judicial i les seves competències en matèria d’ascensos,
nomenaments, provisió de places, etc.

La comparativa amb altres països resulta sorprenent i
escandalosa i resulta difícil trobar una explicació racional en
aquest assumpte.

L’aforament dels diputats autonòmics es contempla per llei
a les Illes Balears des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia
del 1983. Tanmateix les coses han canviat molt des de llavors
i avui és àmpliament acceptat tant des de la societat civil com
des de les formacions polítiques que no està justificat seguir
mantenint aquest tractament diferenciat i especial per als
representants polítics... -perdonau-, públics en l’aplicació de la
justícia.

La supressió de l’aforament és un compromís adquirit per
totes les formacions parlamentàries tot just iniciada l’actual
legislatura. Va ser el 14 d’octubre de 2015 on, per assentiment,
s’aprovà una resolució que emplaçava iniciar tràmits legislatius
per suprimir l’esmentat aforament.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704944
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En aquest sentit cal recordar que aquesta és la tercera
vegada que proposam aquesta iniciativa i fins ara no s’ha pogut
fer res i és que, tal com he dit al començament, és un
compromís de totes les forces parlamentàries i que, a més, està
subscrit als acords pel canvi.

És evident que és una figura obsoleta i innecessària i que
cal suprimir-la i no serem els primers, Múrcia ja ha aprovat la
reforma del seu estatut i ja estat admès a tràmit per la cambra
baixa, cert que encara queda per endavant una tramitació llarga,
però Múrcia ha donat el sus per empènyer la resta de
comunitats a eliminar aquest privilegi.

Per cert, val a dir que el PP va votar a favor a l’assemblea
de Múrcia mentre que al Congrés dels Diputats s’hi va abstenir.

Per açò demanam que el Parlament de les Illes Balears
acordi crear una ponència per tal d’estudiar i proposar un text
de modificació de l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb el que
preveu l’article 139 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que suprimeixi el règim d’aforament als diputats i
membres del Govern de les Illes Balears i que afecta els articles
44.1, 56.7 i 57.5 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

És crear una ponència, senyors, senyories, voldríem el seu
suport i veurem avui és el dia, si avui sí toca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Cabrer,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
nosaltres vàrem iniciar aquesta legislatura... i es va iniciar amb
un debat d’investidura que es va celebrar dia 20 i 30 de juny de
l’any 2015 i on la portaveu del Grup Parlamentari Popular
precisament va fer una proposta i la proposta va ser que es
reformàs l’Estatut d’Autonomia per llevar els aforaments.

A partir d’aquí el Grup Parlamentari Popular votarà que sí
a aquesta proposició no de llei perquè creem aquesta ponència,
perquè bàsicament s’aprovi o es redacti el text, que és prou
senzill, de llevar l’aforament dels membres del Govern i dels
diputats de les Illes Balears que és l’únic o els únics aforaments
que consten dins el nostre estatut d’autonomia amb la qual cosa
serà un text prou senzill, però que per ventura es podran
analitzar temes que interessen i que també s’estan plantejant a
nivell nacional. 

A nivell nacional és un debat que, efectivament, també està
en marxa, però és molt més complex. Tenc les dades a nivell
nacional i hi ha 2.000 aforats a tota la nació entre càrrecs
públics i càrrecs electes, que això seria el que al principi a
nivell nacional s’hauria de suprimir l’aforament, perquè després
n’hi ha 15.000 entre jutges i fiscals i 263.000 que pertanyen als
cossos de seguretat de l’Estat, la qual cosa a nivell de l’Estat

amb la reforma constitucional només es llevarien 650, s’ha de
reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial, del Tribunal de
Comptes, del Tribunal Constitucional, del Consell General del
Poder Judicial, és a dir, hi ha una feina per unificar, perquè tal
vegada crec que si hi ha una voluntat i unanimitat política més
o manco a tot Espanya, i també la té el Partit Popular amb els
pactes que té d’investidura amb Ciutadans, doncs, és que es
pogués uniformar a nivell de tota Espanya, no només cada
comunitat autònoma doncs té la seva competència per fer
aquesta proposta i que després s’aprovi la llei orgànica al
Congrés, però a nivell nacional seria el que caldria doncs
aquesta anàlisi que es fa; que també es plantegi en aquesta
anàlisi que només es llevaria l’aforament, però en la
inviolabilitat per les opinions que tenim els diputats dins la
cambra, que som lliures, doncs si això significaria llevar un
tipus... crear un tipus de delicte o distingir entre delictes
relacionats amb la vida pública o no relacionats amb la vida
pública.

És a dir, hi ha un debat molt més ample la qual cosa
significa que el tema després s’ha de concretar i estudiar si
l’aforament és total o si, per exemple, pel tema de les opinions
tal s’ha de mantenir. Jo... no és que nosaltres ni vulguem ni ho
plantegem, però dic que és un tema que per ventura nosaltres
podrem estudiar o no, o simplement anul·lar els dos articles que
fan referència a l’aforament i deixar tal qual la inviolabilitat i
ja serà a nivell de l’Estat si es planteja o no aquest tipus penals,
perquès és una reforma del tipus del Codi Penal.

Bé, en definitiva i per abreujar, és veritat que a Múrcia s’ha
aprovat per unanimitat. Ahir al Congrés a l’inici de la
tramitació l’abstenció del PP va ser evidentment positiva en el
sentit que ens abstenim, però ara s’ha de fer un debat molt més
assossegat dins la reforma estatutària; no sé si Canàries també
la té entrada; Andalusia la fa o la té pactada, i ara supòs que en
breu entrarà a les Illes Balears, perquè supòs que aquesta
ponència serà més o menys àgil perquè quedi en poc temps
aprovada aquesta proposta de reforma, amb la qual cosa sí.

I res, esperem que fructifiqui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Avui debatem
a aquesta comissió la proposició no de llei del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca que demana la creació d’una
ponència per tal d’estudiar i proposar un text de modificació de
l’Estatut d’Autonomia per suprimir l’aforament dels diputats i
diputades i membres del Govern de les Illes Balears. Des del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears votarem a favor, com
no podia ser d’una altra manera, així com ho vàrem fer a la
comissió de dia 14 d’octubre de 2015, on també es va aprovar
per unanimitat. Dins del punt 3 de la resolució que es va
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aprovar es recull l’acord que avui pren forma i que segurament
s’aprovarà també per unanimitat. 

No repetirem els arguments que ja vam esbrinar en aquella
comissió, però sí que farem referència als punts que trobem que
són importants per donar arguments a favor de posar en marxa
aquesta ponència per eliminar els aforaments. Dir que, tal com
ha dit la portaveu de MÉS per Menorca, forma part dels acords
pel canvi signats per Podem, PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca i Gent per Formentera. 

Avui fem una passa més per donar compliment a aquest
acord i demanam, i el Partit Popular ja ha donat el seu vot
favorable, a la resta de grups que queden per intervenir que
votin també a favor.

Només indicar que per què demanam aquesta eliminació?
Hi ha una gran majoria de ciutadans que no entenen aquesta
existència d’aforaments i no entenen aquests privilegis que hi
ha per a uns pocs. La gent demana que desapareixi aquesta
figura i tal vegada en un principi podia tenir un sentit, però ara
ja no té aquest sentit perquè alguns partits polítics, entre els
quals el Partit Popular, ho ha emprat per amargar corruptes en
aquesta figura d’aforament.

Bé, simplement comentar que nosaltres estam a favor
d’aquesta eliminació, votarem a favor i estam en contra que
continuï existint. Ja es va dir a la comissió, però creiem que
també és important repetir-ho, que aquí, a l’Estat espanyol som
dels pocs on encara roman aquesta figura de l’aforament ja que
a la resta de països europeus, o a la majoria de països europeus,
no hi existeix i ja és hora de modernitzar-se i fer-la
desaparèixer. 

Precisament aquesta iniciativa forma part de la lluita contra
la corrupció d’entre els quals ahir al Congrés dels Diputats els
diputats d’Units Podem varen presentar 137 esmenes a la Llei
integral anticorrupció. Això és un exemple d’aquesta
preocupació que es té tant a nivell autonòmic com a l’Estat
espanyol de lluitar contra la corrupció, de la qual forma part
aquesta desaparició dels aforaments.

Ja per acabar, estam contents que aquí a Balears es facin
passes per fer realitat la desaparició dels aforaments i esperam
i desitjam que la ponència que avui aprovarem sigui
enriquidora i serveixi per donar un suport contundent i sòlid
cap a la desaparició dels aforaments i ús contrari als interessos
generals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com ha plantejat la companya de MÉS per Menorca, menys
debats i ¡hágase!, no?, si realment ara sembla que hi ha
voluntat per part de jo crec que tots els grups polítics l’han

expressada, si no avui en un altre moment, que realment s’acabi
amb els aforaments. No va ser així la passada legislatura on el
Grup Parlamentari MÉS va presentar també aquesta iniciativa,
o una iniciativa amb uns termes semblants, i va ser rebutjada
per part de la majoria aclaparadora del Partit Popular.

L’aforament pot tenir sentit, jo crec que hauria de ser el seu
sentit originari, quan es tracta de protegir la integritat dels
diputats o diputades, en el nostre cas, o dels membres de
l’executiu, si parlam només d’allò que és aplicable en funció
del nostre Estatut d’Autonomia, una protecció de la integritat
davant d’eventuals amenaces d’altres poders, especialment jo
diria més que d’altres poders polítics, que també hi poden ser
i que estan succeint coses a l’Estat espanyol en aquests
moments, també de poders econòmics. Jo crec que aquest
hauria de ser l’únic sentit que té l’aforament, realment que els
diputats i diputades, en el nostre cas, poguéssim fer la nostra
feina sense tenir pèls a la llengua, podent dir les coses com són,
denunciant allò que s’ha de denunciar i tot el que surti d’aquí
passa de ser un dret a ser un privilegi, que és el que ha estat en
la immensa majoria dels casos en què s’ha aplicat aquesta
qüestió, tant a les Illes Balears com fora de les Illes Balears, i
dins les Illes Balears ha estat molt clar que aquesta qüestió s’ha
utilitzat per protegir casos de corrupció, de presumpta
corrupció.

I per tant s’ha convertit en un privilegi perquè la justícia
actuàs de diferent manera per jutjar gent com nosaltres, per
coses que no tenen res a veure amb aquest protegir la integritat
d’una feina digna i per la qual se’ns paga, d’allò que haurien de
fer els diputats, les diputades o els membres dels executius.

M’estalviaré exemples, que tots i totes saben que n’hi ha
hagut molts, dins i fora de les Illes Balears, n’hi ha que fins i tot
aquest privilegi tampoc no els ha salvat de la mort, s’han mort
abans de poder gaudir d’aquest privilegi, igual que també hi ha
casualment jutjats que es cremen. Amb això vull dir que hi ha
vida i mort més enllà també dels aforaments.

I que també a l’aforament s’hi pot renunciar de manera
voluntària, pràctica a la qual estam molt poc avesats i molt
manco pel que fa a judicis de casos de corrupció.

Evidentment, i com no pot ser d’una altra manera, votarem
a favor d’aquesta proposició, estam segurs que la ponència es
crearà, el que ens preocupa, sincerament, i ho dic des de
l’escepticisme, vistes les proves científiques que tenim fins
aleshores, és que, evidentment, això ha d’acabar amb una
proposició de llei que modifiqui el nostre Estatut d’Autonomia
que haurà de ser elevada al Congrés dels Diputats i a les Corts
espanyoles i, evidentment, l’experiència que tenim fins ara en
tot allò que hem elevat al Govern de l’Estat és prou frustrant.

Només això. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La Sra.
Font ho ha dit, que estava dins els acords pel canvi, nosaltres
no estam dins aquests acords, però també la postura d’El Pi
davant el tema dels aforaments sempre ha estat molt clara, ja
vàrem dir en el programa electoral de les generals del 2015 que
si entràssim al Congrés dels Diputats proposaríem que dins
l’àmbit polític només hi pogués haver aforats el president
d’Espanya i els presidents de les diferents comunitats
autònomes. Per tant és evident que els diputats i les diputades
i els membres del Govern no poguessin ser aforats.

Ara bé, el que no compartim és la fórmula, és a dir, que hi
hagi d’haver una ponència per haver de consensuar aquest text.
Pensam que seria més ràpid consensuar entre tots un text i
poder-lo dur a aprovació perquè no passi el que ha dit la Sra.
Cabrer, que dins la ponència surtin altres temes i enredi aquesta
ponència i no s’aprovi el més aviat possible. Per tant nosaltres
seríem més partidaris de consensuar un text puntual, i si es vol
parlar de modificació de l’Estatut per altres termes ja dur-ho en
ponència i fer una ponència a part. Si ho manté així nosaltres
ens abstendríem, però positivament perquè pensam que és
important i el que voldríem és que es pogués fer més aviat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Per les raons que s’han explicat
anteriorment per part de diferents representants d’altres grups
és obvi que hem de fer una passa en aquest sentit. També és
cert que nosaltres, Gent per Formentera i Partit Socialista de
Formentera, no som signants dels acords pel canvi, però sí que
els donam suport en la gran majoria de punts, i en tot cas estam
absolutament d’acord a dur endavant aquesta iniciativa que, de
fet, pensam que ja s’havia d’haver dut a terme fa molt de
temps.

Però en tot cas, endavant. Donam suport a la creació de la
ponència i esperam que pugui fer una bona feina i sobretot que
quan arribi la proposta allà on ha d’arribar, tal com ha dit el Sr.
Abril, serveixi d’alguna cosa perquè, si no, malauradament
haurem estat fent molt de discurs però haurà tengut molt poc
recorregut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que aquí els que no
estan dins els acords pel canvi estan dins el canvi, almenys en
aquest tema, i crec que és bo, a pesar que consider que això ho
duem aquí una vegada més per un motiu dolent, i és que els
polítics no hem sabut fer ús d’allò que teníem, que ens podia
ajudar en un moment determinat, perquè a part d’això vol dir
que en determinats moments sí que pot necessitar un polític un
suport especial perquè ha aprovat una llei especial, perquè ha
aprovat una cosa que afecta un determinat col·lectiu, però com
que som en una societat que s’ha corromput des dels estaments
més alts fins al més baix de tot, fins a l’ajuntament més petit,
idò això no pot seguir essent així. Igual que podríem dir: “mira,
escolta, no té res de dolent que la gent vagi amb una pistola pel
carrer”; si no en fa un ús per matar, per fer mal, però en un
moment determinat això es va haver de prohibir, igual que va
haver de prohibir el dret de cuixa que hi havia a l’Edat Mitjana,
i tot això realment és un problema.

Com es faci d’aquí endavant per prohibir aquests
aforaments, que nosaltres evidentment hi estarem d’acord? Idò
s’ha de buscar el millor camí, però el que camí que ens dugui
a aprovar-ho nosaltres, que s’aprovi a Madrid com toca, perquè
ja tenim experiència que llavors, per una raó o per l’altra,
perquè s’embolica, perquè es mescla amb altres temes, pot
quedar en aquells llimbs, i mentre queda als llimbs hi ha algú
que se n’aprofita injustament, com és el que ha passat. 

Per un altre costat vull dir que el Govern veim que en
aquesta legislatura està dant passes en aquest sentit que són
importants. Nosaltres veiem que el Govern ja ha fet, com
deia..., perdonau, m’he despistat, deia que havien fet passes
importants com la publicació de les despeses de qualsevol
conseller, limitar la quantia o els obsequis que pugui rebre un,
haver de fer les declaracions de béns i patrimoni, informar de
l’agenda institucional, que tot això, mirat per si sol, em torna a
dur al primer que he dit: tot per si sol és ridícul, però és
necessari perquè aquest és el càstig que ens hem d’imposar per
l’actitud que hem tengut o que han tengut aquells que han estat
companys nostres dins el món de la política. Ho dic perquè crec
que això ha de quedar molt clar, tot això és culpa dels que ens
han precedit o de nosaltres mateixos en determinats casos.

Per tant des del Partit Socialista donarem suport, com no
pot ser d’altra manera, a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula ara per
contradiccions el grup proposant, per tant la Sra. Font, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Seré molt breu. Primer de tot vull agrair el suport de tots els
grups parlamentaris; ho esperava, però és d’agrair.

Segona, sí que he de dir que també compartesc
l’escepticisme del Sr. Abril i del Sr. Tarrés respecte de

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 47 / 13 de setembre de 2017 795

l’arribada a la Mesa del Congrés dels Diputats; esperem -
creuem els dits- que sí que aquesta vegada sí que vulguin jugar
amb nosaltres. 

Un matís per al meu estimat El Pi: no és una ponència
d’estudi, és per estudiar; no és d’estudi en pla que vingui tot un
seguit de professionals a..., no, és reunir-nos, pactar text i
endavant. No sé si així podem aconseguir que canviï el seu vot
cap a un sí i tinguem ja aquí doncs un gran dia.

Ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Acabat, idò, el debat, passam a
votar la proposició no de llei RGE núm. 4944/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, 12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4944/17, relativa a creació d’una ponència de
reforma de l’Estatut d’Autonomia per suprimir l’aforament.

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