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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Xelo Huertas substitueix Sílvia Tur.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

Compareixença del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista,
expresident del Parlament de les Illes Balears i ponent de la
darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; i del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular
de Dret Penal de la Universitat de València, amb l’objecte
que exposin el seu parer respecte de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears pel que fa a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista,
expresident del Parlament de les Illes Balears i ponent de la
darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears;
i del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret Penal
de la Universitat de València, a l’objecte que exposin el seu
parer respecte de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears pel que fa a la supressió de l’aforament dels
diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels
membres del Govern de les Illes Balears.

Assisteixen el Sr. Joan Huguet i Rotger i el Sr. Antoni
Llabrés i Fuster, i la Presidència, en nom de tota la comissió,
els dóna la benvinguda. I per començar té la paraula el Sr. Joan
Huguet i Rotger per un temps de vint minuts.

EL SR. EXPRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS, JURISTA I PONENT DE LA DARRERA
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES
ILLES BALEARS (Joan Huguet i Rotger):

Bon dia, presidenta, i moltes gràcies. En primer lloc heu
d’entendre que constitueixi un motiu de satisfacció i de certa
emoció ser aquí avui per comparèixer per expressar una opinió

sobre el tema pel qual estam convocats, que és la possible
supressió de la figura dels aforaments aquí a les Illes Balears.

Si se’m permet, al company, que ens hem conegut avui, li
he demanat benevolència, perquè ell és professor de Dret
Penal, amb la qual cosa ens en pot donar una lliçó; jo no som,
encara que m’hagin qualificat com a jurista, som un aficionat
al dret, vaig acabar la llicenciatura no fa gaire, com tots sabeu,
però sí que crec que és un tema en el qual és important que ens
impliquem i que en parlem.

A partir d’aquí la meva intervenció està estructurada en tres
parts: una primera part que fa referència a l’origen, la
Constitució del 78, quins termes s’estableixen, i una segona
part després l’encaix que es dóna a l’Estatut d’Autonomia, per
acabar explicant un poc quin és el meu personal i particular
parer. He de dir que tenc un avantatge, i ho de dir per endavant:
que no és un parer improvisat sinó que ja va ser publicat a un
petit llibre l’any 2016, on proposava una sèrie de reformes tant
de la Constitució com també de lleis que afecten l’estructura de
l’Estat, i una de tantes era l’eliminació dels aforaments i, per
tant, limitar aquesta figura a casos molt concrets. 

Per tant no és que vengui aquí a improvisar, i ja faig el
primer plantejament: crec que és necessària aquesta reforma
per les circumstàncies que després veurem, però també s’ha de
tenir en compte el seu origen. Bé, encara que soni un poc
estrany l’aforament no és res més que donar una certa protecció
i uns privilegis, i el seu origen, com tots sabeu, és un origen
medieval en el qual es donaven privilegis no solament a certes
persones sinó que també donaven certs privilegis a territoris;
d’aquí vénen els aforaments quant a persones i privilegis forals
quant a territoris. En aquest sentit l’aforament en aquella època
medieval tenia un significat, i era limitar en certa manera el
poder omnipresent i omnipotent dels reis, i que per tant no
poguessin, quan ja es posaven en marxa les corts, no poguessin
intervenir amb segons quin tipus d’actuacions d’aquelles
persones que gaudien d’un dret, per dir-ho d’alguna manera, de
representativitat -ens hem de situar a l’època- davant la pròpia
societat, en aquell cas fins i tot medieval.

Fent un salt aniríem ja, perquè no importa explicar tota la
història a veure com es va contemplar a certes constitucions,
fins i tot constitucions espanyoles, etc., aniríem a la Constitució
del 78. La Constitució del 78, a l’article 71, estableix
l’aforament, però és més profund, és a dir, a l’article 71 tenim
nosaltres tres conceptes que crec que val la pena esbrinar; un
concepte és el de la inviolabilitat; l’altre, el de la immunitat,
que no és impunitat, no s’ha de confondre; i l’altre que és el
processament, en aquest cas el fòrum, com a aforat qui serà el
que s’haurà d’encarregar en un cas en què hi hagi una
imputació i s’ha d’obrir una investigació, s’ha d’obrir una
instrucció.

Per tant aquests tres termes, que són termes que estan
constitucionalitzats, per dir-ho de qualque manera, hi ha hagut
un debat doctrinal molt important, molt interessant, i ja saben
el que es diu del dret, que és un formatge gruyère que té forats
pertot, i que per tant un pot entrar dins aquest món a veure de
quina manera encaixa o no encaixa aquest privilegi -tornarem
dir- amb certs articles també de la mateixa Constitució, si hi ha
contradicció o no hi ha contradicció, quines són les sentències
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del Tribunal Constitucional que fan referència precisament a
aquestes qüestions, i si aquest és un privilegi absolut, si no és
un privilegi absolut; si és un privilegi emperò que té les seves
arestes perquè també priva d’altres drets com pugui ser una
segona instància o pugui ser el recurs de cassació si és un
imputat senador o diputat de les Corts Generals... Per tant no és
un tema, com es diu avui en dia amb un llenguatge un tant
cursi, no és un tema pacífic, és un tema que té les seves arestes.

Però, bé, a allò que nosaltres anam és..., el tema de la
inviolabilitat, per exemple, què és açò? Bé, que el Parlament és
inviolable, i com a tal els membres que conformen el
Parlament, perquè el Parlament sense membres no té funció, els
membres que conformen el Parlament a títol personal són
inviolables; per tant no és que ho siguin en tant que persones,
sinó en tant que integrants d’una institució superior que és
inviolable. Per què és inviolable el Parlament?, perquè en una
societat occidental moderna i en les democràcies la
representativitat, que és la sobirania, recau en els ciutadans,
recau en el poble, i com a tals aquests elegeixen i transfereixen
la seva representativitat als seus representants, i per tant els
representants en tant que representen aquesta sobirania en la
qual resideix el poder són inviolables perquè conformen el
Parlament.

Per què es fa açò, també?, perquè el debat pugui ser lliure,
perquè el debat sigui lliure, perquè les opinions es puguin
expressar amb total i absoluta responsabilitat i llibertat, igual
que el seu vot, i per tant aquestes expressions que es fan en el
Parlament, la inviolabilitat és una inviolabilitat des del punt de
vista, diguéssim, de l’àmbit penal o perseguibles des del punt
de vista de possibles delictes que podrien cometre si no
tinguessin aquesta condició, entre cometes quan dic açò de
delictes, la qual cosa no vol dir que no tenguin una
responsabilitat política, les expressions, indiscutiblement que
sí, però no una responsabilitat jurídica. Són dues qüestions que
han de tenir en compte; vosaltres que teniu molta experiència
en el debat sabeu que des d’un punt de vista jurídic les opinions
que s’expressen aquí no tens cap tipus de problema per
expressar les teves opinions, com vulguis i de la manera que
vulguis, sempre respectant, indiscutiblement, uns mínims. Ara
bé, políticament, en funció del teu discurs, en funció de les
teves explicacions o en funció de la teva intervenció, tindran
conseqüències polítiques, no jurídiques. Açò és el que,
diguéssim, fa el vestit de la inviolabilitat, que és en el que el
professor aprofundirà molt més i amb molt més bon criteri que
jo.

Quant a la immunitat, bé, la immunitat fa referència a tres
aspectes: un aspecte que és la detenció, la inculpació i el
procediment, perquè afecta l’esfera personal i afecta dins el que
podríem dir... en aquest cas està circumscrita únicament i
exclusivament a l’àmbit penal. No es pot detenir cap diputat
mentre no sigui un delicte flagrant, en el moment de, però no
perquè s’hagi posat una denúncia, una querella, el que sigui,
contra un diputat perquè jo he vist que havia fet tal cosa; no, no
se’l pot detenir, s’ha de tenir tot un procés. No se’l pot
inculpar, hi ha d’haver una autorització prèvia perquè se’l
pugui inculpar, i indiscutiblement no es pot obrir un procés en
el qual hi ha d’haver, també, una exigència, o en aquest cas una
autorització prèvia.

És temporal, és a dir, que aquesta, la immunitat, opera
mentre ets diputat, no opera després d’haver estat diputat si
comets un delicte. Així com l’aforament o la inviolabilitat, en
el sentit de les opinions que tu has expressat, aquest és
permanent, acabes el teu mandat i no et poden reclamar després
responsabilitats pel que tu hagis dit aquí, en el Parlament, en
aquest cas no, en aquest cas opera única i exclusivament mentre
tu ostentes el càrrec de diputat.

Bé i aquest circuit es tanca, diguéssim, amb el fur. Per què
dic açò? Perquè el que determina la Constitució, i que després
s’ha traslladat a tots els estatuts d’autonomia, quant als
parlamentaris, membres del Govern i d’altres, el que opera aquí
és que ja vénen predeterminats els òrgans judicials que t’han de
jutjar, fet aquest que podríem dir que tal vegada entra en
contradicció amb aspectes de la mateixa Constitució espanyola,
amb els articles 1, 14, 24, 66.3, etc.

A partir d’aquí, que açò és el que configura el que es podria
sostreure de l’article 71, açò després es trasllada als estatuts
d’autonomia. 

Presidenta, jo quan agaf el micròfon el tenc mal d’amollar,
no m’hagi de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts.

EL SR. EXPRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS, JURISTA I PONENT DE LA DARRERA
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES
ILLES BALEARS (Joan Huguet i Rotger):

D’acord. Amb aquesta circumstància ja tenim on anam a
beure i van a beure tots els estatuts d’autonomia, perquè també
es traslladi aquesta figura, les tres, es traslladin als respectius
estatuts d’autonomia, i podem desembarcar aquí a les Illes
Balears. A les Illes Balears el nostre Estatut es veu que és un
dels darrers que es va aprovar, va ser aprovat a l’any 1983, dia
28 de febrer de l’any 1983 i entra en vigor dia 1 de març de
l’any 1983, però hi va haver tota una etapa preautonòmica, és
molt interessant almenys per a mi, estudiar tota l’etapa
preautonòmica de conformació del nostre Estatut d’Autonomia,
les seves anades, vingudes, la Comissió dels Onze, el Pacte del
Toro, el Pacte de Ciutadella, després la resolució d’Eivissa,
etc., fins que tenim aquí ja el nostre Estatut d’Autonomia. 

I al nostre Estatut d’Autonomia hem d’anar tot d’una a
l’article 40, on fa referència al Parlament de les Illes Balears,
que diu que és inviolable, tant en quant el Parlament de les Illes
Balears és inviolable, els membres que conformen el Parlament
també en aquest sentit gaudeixen de la mateixa... gaudeixen no,
tenen aquesta preferència d’inviolabilitat en les seves
expressions.

Després han de davallar a l’article i açò es conforma i va
per donar una lectura a l’article 44.1, on a un paràgraf surt el
tema de la inviolabilitat, surt el tema del procediment de com
s’ha de processar un diputat, si és que estigui reclamat per la
justícia, i surt qui serà el responsable de dur endavant un
procediment judicial; és a dir, predetermina quin és el tribunal
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que en tot cas hauria de jutjar, que, en aquest cas, seria el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Aquí també s’ha de tenir en compte que el mateix Estatut
d’Autonomia, aquesta prerrogativa que inicialment estava
pensada pels membres que formaven part dels parlaments, del
Parlament tant estatal com autonòmic, en aquest cas el nostre,
hi ha també en el propi Estatut la mateixa prevenció per al
càrrec de president de la comunitat autònoma i per als de
consellers del Govern de les Illes Balears. Açò ho trobareu a
l’article 56.7, que fa referència a l’aforament del president de
la comunitat, i als articles 56.7 i 57.5, que s’aplica als membres
del Govern.

I passam ara al bessó de la qüestió. És possible reformar
aquest tornarem dir, entre cometes, privilegi? Jo dic privilegi
perquè és el llenguatge col·loquial que avui s’ha instal·lat dins
la societat i, per tant, la societat veu aquesta figura, una altra
cosa serà després si han d’establir un debat, el ciutadà veu
aquesta figura com “no tots som iguals davant la llei”, i açò és
un fet que, vulguem o no vulguem, per tots els casos de
corrupció que s’han substanciat en aquest país, doncs ha fet
mal, ha fet efecte i, per tant, fa que tots es trobin dins el mateix
sac. Tots els que es dediquen a la política, no fan distincions de
si són diputats, si no són diputats, són uns “privilegiats”, primer
de tot surten altres coses, que no són motiu d’aquesta
compareixença, i després són uns “privilegiats”, perquè, és clar,
ells, quan n’han feta qualcuna d’aquestes, estan ben tranquils.
Els jutjarà un tribunal que ja ve fixat i, a més a més, en aquest
tribunal hi participen directa o indirectament elegint els seus
membres, si és el Tribunal Suprem o si és el Consell General
del Poder Judicial; és a dir, açò, vulguem o no vulguem està
damunt la taula, està damunt la taula. 

I aquí entr tal vegada ja un poquet a la darrera part, per no
passar-me i és aquesta, és, personalment, quin és el
posicionament? Bé, jo crec que en el seu moment, per mor que
veníem dels quaranta anys de dictadura, la Constitució va ser
una construcció d’arquitectura no solament jurídica, sinó
d’autèntica arquitectura política i jurídica, per donar estabilitat
i garantia que realment anàvem cap a un procés democràtic en
el qual ningú no quedava exclòs; una altra cosa és el que
puguem pensar quaranta anys després en certs temes. Però en
aquell moment es va fer un autèntica..., és la meva opinió, estic
expressant la meva opinió, una autèntica obra d’enginyeria.
Tant és així, que si un repassa les actes del Congrés dels
Diputats com es conformen, com no es conformen, les entrades,
les sortides i el pacte final que després hi va haver entre la
UCD i entre el Partit Socialista, amb la concurrència activa i
fonamental del Partit Comunista en aquell moment, liderat per
Santiago Carrillo, però que sabeu que hi havia en Solé Tura, fa
que hi hagi una Constitució que avui puguem dir, i vagi per dit
en aquell moment, que és de moment amb totes les experiències
de constitucions a Espanya, és l’única que va ser consensuada
per totes les forces polítiques i és l’única constitució que no es
va fer després d’un procés electoral de qui guanya les
eleccions, imposa la seva pròpia constitució.

A partir d’aquí es van haver d’encaixar moltes coses, una de
les quals era garantir, en aquest cas, no solament el tema dels
representants del poble, en aquest cas diputats i senadors, sinó
que, a més a més, s’estableix una fortalesa, perquè no hi havia

experiència i, per tant, s’havia de donar sortida, dels partits
polítics. A posta per açò avui trobareu articles, termes i tal, que
bé, que hem passat d’una democràcia a una partitocràcia, que
fa falta la reforma de la Llei electoral, etc., açò ja són
conseqüències després del devenir de quaranta anys. Però en
aquell moment sí que s’implanta aquesta norma que és el que
de vegades fins i tot a qualque vot particular s’ha substanciat,
si està prou ben localitzat el que vol dir i suposar el tema de
l’aforament. No ens posam ara amb la inviolabilitat o la
imputació, sinó simplement quin és l’òrgan judicial que ha
d’entendre de les causes que es puguin substanciar en un
representant de la sobirania popular, en aquest cas dels electors.

Per què altera les regles l’aforament? Perquè altera no
solament quant al tribunal, sinó que altera la competència
territorial, la competència objectiva i la competència funcional.
És a dir, en aquest cas, açò que... i, per tant, podria dir que xoca
un poc amb l’article, aquell que els he mencionat abans, que
tots som iguals davant la llei, o amb l’article 24, que tots tenen
el mateix dret a tenir un procés judicial obert, sense un tribunal
predeterminat, etc., doncs açò ho altera. No solament ho altera,
sinó que constitucionalitza quin és el tribunal que ha de jutjar.
És clar, (...), ja no és allò de dir “no, no, si afecta a un del
Parlament de les Illes Balears, Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears”; ni tribunal de primera instància, ni..., no, ja
el predetermina i el predetermina per llei.

Inconvenient. Bé, inconvenient en pot tenir un, segons des
de quin punt de vista es miri, un o dos; jo per defensar-me diré
“no!, açò que jo estigui aforat és un inconvenient per a mi
perquè em lleva una segona instància”; açò queda molt bé dir-
ho. Per a qui és un inconvenient és per a aquell que pugui ser
imputat i l’arrossega un imputat que sigui parlamentari, perquè
la causa general es veurà en el mateix òrgan judicial i per tant
aquell senyor o senyora es veurà arrossegat al tribunal
predeterminat perquè n’hi ha un que és aforat, val?, i li lleva la
possibilitat d’una segona instància, a aquest, o si és diputat o
senador el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Amb
un entrebanc també aquí: que si deixa de ser diputat la causa
passa al tribunal ordinari que li correspon, amb la qual cosa
s’alenteix molt. Tot açò són aspectes que s’han de tenir en
compte.

Conclusió -crec que complirem amb el requisit. Jo crec...,
no puc dir una altra cosa perquè no puc anar en contra del que
vos he dit, jo crec que és una cosa que s’ha de modificar. Ja ho
vaig expressar en aquest petit llibret, pàgina 79, eliminació dels
aforaments i deixar-los només circumscrits a la família reial,
presidents de les principals institucions de l’Estat, una, dues,
tres, quatre, cinc i sis, punt. Açò serien els aforaments quant a
l’àmbit de l’Estat. A l’àmbit de comunitat autònoma es pot
discutir si aquí deixam un únic aforament, que seria l’aforament
del president o la presidenta del Govern de la comunitat
autònoma, o si els eliminam tots. No em correspon a mi dir què
s’ha de fer i què no s’ha de fer, però en qualsevol cas, es faci el
que es faci, implica açò una modificació de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia.

Una opinió, que no un consell, jo ja no tenc edat per donar
consells però sí per emetre opinions, una opinió: es faci el que
es faci, feu-ho per unanimitat i emprau totes les hores que facin
falta. Una reforma d’aquestes característiques no pot servir
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d’una guerra -és una opinió, eh?- no pot servir d’una guerra
d’uns contra altres i veure qui és més papista que el papa, i per
tant fer d’aquesta modificació una guerra política o de vuelo
gallináceo, que m’agrada dir a mi, de curt termini, de rèdits...
de possibles i presumptes rèdits electorals que normalment
solen sortir malament, i vos parla un que té experiència, perquè
a vegades es fan modificacions pensant que tindries un rèdit
electoral i després és tot el contrari. Recordau aquella
modificació de la Llei electoral, que passàrem del 3% al 5%,
basta recordar açò per no citar altres exemples que em puguin
dir “en Joan continua essent un partidista del carajo i només
treu...”; no, no, aquest el vam fer nosaltres, el pecat és a
l’origen. Per tant a vegades es fan modificacions que un pensa
una cosa i és tot el contrari, mentre que si estan consensuades
obliguen a tots.

I ara, si m’ho permet la presidenta, i que tenim aquí el
nostre lletrat autèntic artífex també de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, pot donar prova que hi va haver moltes sessions,
moltes reunions alçades d’aquesta comissió, aquí dins mateix,
que semblava que s’havia de rompre la reforma de l’Estatut de
2007, i el 2007 totes les forces polítiques van ser capaces de
conformar una modificació de l’Estatut d’Autonomia per
consens, independentment del posicionament de vot que qualcú
va fer en el Parlament, però al final crec que açò és el que dóna
garantia d’estabilitat i de permanència.

I acab. Avui per avui l’aforament no solament -ho dic així
perquè quedi constància- no solament crec que és una obligació
política, per no parlar d’una obligació ètica i moral, perquè açò
són conceptes molt particulars, però sí que és d’una obligació
política afrontar aquest problema no només a la nostra
comunitat autònoma sinó a la resta de parlaments, i
indiscutiblement també a nivell estatal, a nivell nacional,
perquè si féssim una comparativa no s’aguanta dret, no
s’aguanta dret si es fa una comparació amb Alemanya, França,
Itàlia i altres estats del nostre entorn. Però, alerta, no ens
autoflagelemos, que diuen en castellà, no ens martiritzem
nosaltres mateixos, perquè de polítics, que són molts, quant a
càrrecs autonòmics hi ha 1.500 aforats, quant a diputats i
senadors 616; però és que tenim 5.502 aforats que pertanyen a
membres de la justícia; en tenim 2.407 que pertanyen a fiscals;
tenim 33 càrrecs judicials com són tots els membres del Consell
General del Poder Judicial, com són tots els membres del
Tribunal Constitucional, açò per no entrar, perquè ja és un altre
tipus d’aforament, per no entrar en el que són diguéssim els
agents i les forces de seguretat de l’Estat i militars, i açò, que
ja van a una altra característica. Per tant Espanya és un país
d’aforament, de privilegi, que supera les 20.000 persones que
d’una manera o l’altra estan aforades, i que per tant d’una
manera o l’altra s’altera aquesta constitucionalització que tots
som iguals davant la llei i que per tant tots tenim els mateixos
deures i els mateixos drets a l’hora de rendir comptes davant la
justícia.

Estam parlant de l’aforament, no de la impunitat i la
inviolabilitat; són els altres dos termes diferents.

Per la meva part, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara donarem la paraula al Sr.
Antoni Llabrés Fuster.

Comentar que el Sr. Huguet s’ha extralimitat cinc minuts,
amb la qual cosa el Sr. Llabrés també els tindrà, com no podria
ser d’altra manera.

Per tant, li donam la paraula per aquest temps de 25 minuts.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Antoni Llabrés i
Fuster):

Bé, moltes gràcies i bon dia. Jo en primer terme igualment
vull manifestar el meu agraïment per la invitació a comparèixer
en aquesta comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, un
agraïment que és més profund en la meva condició de
“transterrat”, o parcialment “transterrat”, perquè des de fa més
de vint anys som professor de la Universitat de València, i
encara que no he perdut mai el vincle, i crec que més o menys
em sent concernit per la realitat d’aquesta terra i de l’activitat
parlamentària d’aquesta cas, és ver que he viscut una part
important de la meva vida adulta fora d’aquí, i ara des de fa poc
per raons personals estic a cavall, diríem, entre els dos
territoris.

Bé, a l’agraïment hi afegiré satisfacció, perquè crec que es
tracta d’una iniciativa important, perquè ni més ni menys és una
iniciativa de reforma de l’eina normativa fonamental de la
comunitat autònoma com és l’Estatut d’Autonomia. 

L’objectiu de la compareixença és donar parer sobre la
supressió de l’aforament. Jo intentaré centrar-me exclusivament
en això, i això m’ho permet bàsicament l’exposició didàctica i
magnífica del meu predecessor, del Sr. Huguet, sobre l’origen
històric de les tres prerrogatives i sobre la fonamentació
constitucional, i em permetrà anar més directament al gra i
parlar, repetesc, exclusivament de l’aforament.

Jo avanç ja des de l’inici d’aquesta breu intervenció que
som partidari, som favorable a aquesta proposta, a aquesta
supressió de l’aforament, i intentaré donar una sèrie de raons,
algunes de tipus més polític, diríem, d’altres més exclusivament
jurídiques, i finalment voldria acabar amb un contrapunt,
diríem, de dret comparat, veurem altres sistemes, altres
ordenaments jurídics del nostre entorn com resolen aquesta
qüestió, perquè crec que sempre és positiu fer una mirada a
altres sistemes normatius del nostre mateix context polític,
cultural, històric, etc., no?

Bé, en primer terme, una consideració prèvia, em permetran
l’obvietat, però crec que és procedent en aquest context, que és
sobre la viabilitat legal de la iniciativa. Bé, aquesta és una
iniciativa que pretén un objectiu que es pot assolir
exclusivament amb la reforma de l’Estatut, això és una
obvietat, simplement modificant l’article 44, l’incís que fa
referència a l’aforament dels parlamentaris, el 56.7 en relació
amb el president del Govern i el 57.5 pel que fa als membres
del Govern, seria suficient per aconseguir el que es pretén. Per
tant, no és necessària una reforma de la Constitució, perquè
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s’ha dit, ho sabem, la Constitució únicament recull l’aforament
de diputats i senadors, 71.3, i del president i membres del
Govern central, article 102.1, davant del Tribunal Suprem.

Però és que ni tan sols és imprescindible una reforma de la
Llei Orgànica del Poder Judicial que, com sabem, és la norma
que atribueix competència jurisdiccional als distints òrgans dins
l’òrgan penal. L’article 7.3.3 apartat a) de la Llei Orgànica del
Poder Judicial estableix que correspon a la Sala Civil i Penal
del Tribunal Superior de Justícia, i llegesc textualment: “les
causes penals que els estatuts d’autonomia reservin al
coneixement dels tribunals superiors de justícia”; i a l’article
71.1.2ª, determina que “correspon a la Sala Penal del Tribunal
Suprem la instrucció i l’enjudiciament de les causes, també, que
determinin els estatuts d’autonomia.”

Bé, aquestes dues referències separades a l’Estatut
d’Autonomia, evidentment al nostre cas, en el cas de l’article
44, com sabem, tenen com a causa la doble possibilitat i és que
el fet delictiu comès pel parlamentari tengui lloc al territori de
la comunitat autònoma, i aleshores està aforat davant el TSJ, o
tengui lloc fora del territori de la comunitat autònoma, i
aleshores qui té competència és el Tribunal Suprem.

Però si... qui ha de reservar, qui ha de disposar, qui ha
d’establir, aquests són els termes que utilitza la Llei Orgànica
del Poder Judicial, aquests dos verbs, reservar o determinar,
aquest aforament, és l’estatut, i l’estatut no diu res perquè se
suprimeix aquest incís de l’article 44, aleshores aquesta
previsió legal de la Llei Orgànica del Poder Judicial quedaria
buida de contingut.

 Bé, no només això, sinó que tampoc no seria necessari,
posteriorment a aquesta reforma, modificar el Reglament del
Parlament, perquè, curiosament, el Reglament del Parlament,
al Títol II, l’Estatut dels diputats i les diputades, conté un
Capítol II, que es diu precisament De les prerrogatives
parlamentàries, que únicament fa referència als articles 11 a 13
a la inviolabilitat i a la immunitat, a les dues primeres
prerrogatives, però no diu res de l’aforament. Per tant, no faria
falta cap intervenció.

Per finalitzar aquesta primera part o amb aquest
plantejament inicial sobre el marc legal de la proposta, sí que
voldria fer dues consideracions o dos suggeriments, simplement
perquè la comissió els pugui tenir, si ho considera oportú, els
pugui tenir en consideració, els pugui prendre en consideració.

Un primer seria la possibilitat d’introduir a la iniciativa una
disposició transitòria que reguli què passarà quan entri en vigor
aquesta modificació de l’Estatut amb aquells procediments que
afectin aforats que s’estiguin substanciant en aquell moment. La
supressió de l’aforament suposarà un canvi automàtic de
l’òrgan jurisdiccional competent o si es continuarà fins al final
d’aquest procediment, no?, amb una sentència absolutòria o
amb una sentència condemnatòria?

Un possible criteri, hi ha altres solucions, evidentment, les
dues extremes que acab d’apuntar, però un possible criteri
intermedi seria el que, des de fa uns anys ve... la tendència
almenys dels darrers anys del Tribunal Suprem, i és considerar
com a punt... diríem de no retorn, quan s’ha produït l’obertura

del judici oral; és a dir, una vegada que s’ha produït obertura
del judici oral, encara que l’aforat en perdi la condició, perdi
l’estatus d’aforat, es continua el procediment per part del
mateix òrgan jurisdiccional que n’ha vengut coneixent. Si
estam en una fase prèvia, en canvi, sí que es produeix, perdent
la condició d’aforat, la pèrdua de competència per part de
l’òrgan jurisdiccional especial, i la reconducció a les vies
ordinàries, al tribunal ordinari. Aquesta seria una primera
consideració a valorar, potser. 

I una segona seria l’oportunitat d’analitzar, també, si valdria
la pena estendre aquesta supressió de l’aforament, pel que fa a
la responsabilitat penal dels parlamentaris i dels membres del
Govern, a la responsabilitat civil, a la responsabilitat civil per
fets comesos en exercir les seves funcions també d’aquestes
persones, perquè actualment aquesta responsabilitat civil és
atribuïda ex lege al Tribunal Superior de Justícia en virtut del
que disposa l’article 73, en aquest cas 73.2.a) de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.

I aquí sí que hi hauria una diferència important en la
responsabilitat penal, perquè, així com he dit fa un moment en
el cas de la responsabilitat penal el que diu la Llei Orgànica del
Poder Judicial és que s’estarà al que disposin els estatuts
d’autonomia, en el cas de la responsabilitat civil, expressament
atribueix aquesta competència al Tribunal Superior de Justícia.
Per tant, en aquest cas, lògicament, faria falta qualque cosa
més, faria falta una modificació d’aquesta llei orgànica del
Poder Judicial a través de la iniciativa legislativa que la
Constitució preveu per a les assemblees legislatives de les
comunitats autònomes, per tenir aquesta equiparació en la
supressió d’aforament penal i aforament, entre cometes, no és
pròpiament un aforament, ja ens entenem, per la responsabilitat
civil.

Què passa si no es fa i es deixen les coses tal i com es
troben en aquests moments? Bé, el que hi hauria seria una certa
dislocació entre el que seria l’exigència de responsabilitat civil
derivada del delicte, ex delicto, per als parlamentaris i els
membres del Govern, que passaria a substanciar-se davant del
Jutjat Penal o de les Audiències Provincials, respectivament,
segons els casos, i la responsabilitat civil no derivada del
delicte pels fets comesos en l’exercici del seu càrrec, que
continuarien essent competència del Tribunal Superior de
Justícia.

Crec, simplement per harmonia competencial que seria
positiu tal vegada estendre aquesta supressió també a la
responsabilitat civil.

És cert que si, evidentment, això s’introdueix a una
modificació a l’Estatut d’Autonomia, no fa falta que la Llei
Orgànica del Poder Judicial es modifiqui en el sentit de
preveure una accepció a aquest 73.2.a) en funció del que digui
el mateix estatut, que és una llei orgànica l’Estatut,
jeràrquicament per tant igual que la del Poder Judicial,
posterior, seria d’aplicació prevalent, però lògicament per
evitar un conflicte entre regulacions seria desitjable que sí que
es pogués, paral·lelament, produir aquesta modificació mínima
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, de manera que les
comunitats autònomes que volguessin aquesta equiparació la
poguessin tenir en funció del que disposi el seu estatut, i
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aquelles que no volguessin fer cap tipus de canvi en aquest
sentit, doncs, evidentment, se seguirien acollint al que disposa
la Llei Orgànica del Poder Judicial, amb caràcter general per a
tots.

Dit això, feta aquesta consideració des del punt de vista del
marc legal, sí que volia entrar en aquestes raons que comentava
abans que per a mi avalen, són raons sòlides que avalen la
supressió de l’aforament. 

No entraré en la inviolabilitat i la immunitat, crec que són
dues prerrogatives..., perquè aquí les paraules són importants,
el terme prerrogativa o el terme privilegi marca la frontera
entre el que resulta admissible constitucionalment, per no
vulnerar el principi d’igualtat, i el que resulta absolutament
inacceptable per suposar, en el cas de l’aforament, una
vulneració del principi d’igualtat processal entre aforats i no
aforats.

Jo particularment consider que la inviolabilitat i la
immunitat són dues prerrogatives que tenen tota la raó de ser,
crec que la jurisprudència constitucional ho va deixar clar,
abans hi hem fet referència, cal preservar al màxim la lliure
formació de la voluntat de les assemblees legislatives. Els
parlamentaris s’han de poder expressar lliurement sense temor
a possibles o eventuals represàlies per les seves paraules, el
marge ha de ser generós, la inviolabilitat és una causa personal
d’exclusió de la pena, per tant, és l’única de les prerrogatives
que té una naturalesa penal substantiva.

I la immunitat, jo la posaria en un segon escaló, la
immunitat també ajuda al fet que la voluntat de la cambra o la
correlació de forces, la correlació de majories i minories dins
una cambra, no es vegi alterada per una possible utilització
espúria de l’acció penal a través de..., en el cas de la comunitat
autònoma, com sabem, la immunitat és restringida perquè no
existeix el suplicatori, a través en el nostre cas d’una detenció
per motivacions polítiques tant d’origen governatiu com
d’origen judicial, no hi entrarem.

La prerrogativa, en canvi, de l’aforament, jo crec que és
perfectament prescindible, se situa a un nivell diferent de les
altres dues.

Bé, he dit que hi havia una sèrie per a mi de raons que
expliquen que..., fins i tot hi ha hagut autors que consideren que
les prerrogatives i en concret l’aforament que no està previst a
la Constitució, tots els altres, tota la resta, numèricament són
nombrosos, serien inconstitucionals per vulnerar el principi
d’igualtat. No m’atreviria a ser tan rotund, tan taxatiu, però sí
que almenys crec que sobre ells plana una ombra d’uns certs
dubtes de constitucionalitat.

Bé, raons de naturalesa, diríem, més política o sociopolítica,
comentava abans, dues bàsicament. En primer terme, la
primera, crec que el manteniment de l’aforament projecte una
imatge de desconfiança amb el normal funcionament de
l’Administració de Justícia, és a dir, l’atribució de la
competència a un òrgan superior, en aparença, s’explica per la
major qualificació que podrien tenir els seus membres a l’hora
de conèixer determinades causes de naturalesa política o causes
en què hi ha implicades persones que es dediquen a l’activitat

política. Crec que això dins un estat de dret consolidat és una
idea que s’hauria de rebutjar i considerar que... o partir del punt
de partida del pressupòsit que qualsevol jutjat d’instrucció, i
després per resoldre qualsevol jutjat del penal o qualsevol
audiència provincial, estan perfectament capacitats, sense
matisos, per conèixer de qualsevol causa penal per complexa
que pugui ser. Per tant, en aquest sentit diríem que l’aforament
entra en conflicte amb la confiança que ha de tenir la ciutadania
amb el jutge natural, predeterminat per la llei i competent,
objectiu, funcionalment i territorialment.

Segona raó de naturalesa política, crec que l’aforament
introdueix inevitablement, i això s’ha dit abans, i també
injustament, certes distorsions en el procediment de selecció
d’una part dels seus magistrats, és aquest terç de la Sala Civil
i Penal que indirectament o mediatament és elegit per part dels
parlamentaris, encara que sabem que el nomenament directe el
fa el Consell General del Poder Judicial a partir de les ternes
presentades pel Parlament.

Per què representa això un problema o una distorsió?
Perquè els magistrats són triats per persones que eventualment
poden ser investigades per ells mateixos amb posterioritat. Crec
que això és negatiu per a tots els actors, és negatiu per als
parlamentaris, perquè es projecta la imatge, es transmet la
imatge que poden no seleccionar en funció de criteris estrictes
i objectius de professionalitat o de qualificació, sinó que trien
amb la mirada posada en el futur, en un futur retorn de favors
per part de magistrats agraïts i accessibles, eh?, estic parlant
d’imatge, de transmissió d’imatge simplement, però crec que
també és negatiu per part dels propis magistrats perquè la seva
rectitud és injustament posada sota sospita per part de l’opinió
pública, injustament, ho he dit i ho puntualitz, i ho repetesc,
sobretot quan han de conèixer de causes en què està implicat un
parlamentari que pertany a un grup polític dels que han
promogut el seu nomenament.

Això serien raons diríem de tipus més polític o sociopolític.
Ara entraré breument -no sé com vaig de temps- en les raons de
tipus jurídic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinze minuts.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Antoni Llabrés i
Fuster):

Quinze minuts, perfecte. 

LA SRA. PRESIDENTA:

N’hi quedarien deu.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Antoni Llabrés i
Fuster):

Gràcies.
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Raons de tipus més jurídic, des del punt de vista processal
penal. En primer terme, el manteniment de l’aforament suposa
una desnaturalització del paper que juguen determinats òrgans
jurisdiccionals. És a dir, el Tribunal Suprem, per exemple, no
ha estat concebut per actuar en instància única, en única
instància, es veu obligat, ho veiem en aquests casos que tots
coneixem, mediàtics, es veu obligat a nomenar un dels seus
magistrats, en funció del jutge instructor, que no podrà formar
després sala per dur a terme una tasca que no li és pròpia, no li
és habitual, com és la de la instrucció penal. 

Una cosa semblant passa en el cas del Tribunal Superior de
Justícia. En el cas del Tribunal Superior de Justícia, a més, es
dóna la particularitat que la reforma de la Llei d’enjudiciament
criminal, de 2015, la Llei 41/2015, ha introduït un nou recurs
d’apel·lació davant de les sentències que dictin en primera
instància les audiències provincials, que va entrar en vigor pocs
mesos després, el mes de gener, febrer de 2016, i que en
aquests moments ja s’està deixant notar i es deixarà notar
sobretot en càrrega de treball per part del tribunal d’aquesta
Sala de Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia. És a dir,
dit d’una manera senzilla i col·loquial, la supressió de
l’aforament penal pel Tribunal Superior de Justícia no li
suposarà una disminució de la càrrega de treball, al contrari, a
partir d’ara tendrà una càrrega de treball molt més intensa.

En segon terme. S’introdueixen a l’aforament distorsions jo
crec que innecessàries en el procés penal, per què? Abans s’ha
apuntat aquesta idea, jo ara hi incidiré una mica més. Què passa
amb aquells casos en què coincideixen aforats i no aforats? Hi
ha dues possibilitats, o bé l’òrgan jurisdiccional superior atreu,
arrossega els casos de... la situació processal dels no aforats, la
qual cosa suposa per a ells un greuge, perquè no tenen dret a la
segona instància; o bé l’altra solució, que és la que està en
aquest moment, des de fa 2013, 2014 tendent al Tribunal
Suprem, és a trencar el principi de continència i permetre
l’escissió en dues causes diferents, ara ho veiem, per exemple,
en el cas del procés contra els dirigents independentistes
catalans, com hi ha una escissió entre una causa que s’instrueix
en el Tribunal Suprem, i una altra a l’Audiència Nacional, i
parlam bàsicament dels mateixos fets, amb els riscs processals
que això pot suposar de resolucions contradictòries, etc.

I una tercera possibilitat que hi ha, que és que hi hagi
aforats davant òrgans jurisdiccionals diferents, és a dir, aforats
davant el Tribunal Suprem i aforats davant el Tribunal Superior
de Justícia d’una comunitat autònoma. Crec que són distorsions
que s’haurien d’eliminar per al bé del correcte funcionament
del procés penal. 

Per últim, tercera raó de caràcter jurídic que he comentat.
Crec que aquesta figura s’ha utilitzat de manera fraudulenta,
dissortadament, és cert que no amb caràcter general, però sí hi
ha hagut excepcions que jo crec que són en la ment de tots, s’ha
utilitzat a conveniència intentant cercar una situació processal
que per ventura s’ha considerat avantatjosa per a la persona que
en aquell moment estava sent investigada o encausada general
segons ha convengut en cada moment, em referesc,
evidentment, al cas del parlamentari que es perpetua en el
càrrec simplement per continuar beneficiant-se d’aquesta
situació processal o bé d’aquelles persones no aforades que
adquireixen la condició de parlamentaris exclusivament amb el

beneplàcit lògicament del seu partit enmig d’un procés ja
iniciat, o d’aquells que perden la condició dimitint
oportunament en el moment processal que més els ha
convingut. És a dir, una perllongació forçada de la condició
parlamentària o unes modificacions sobrevingudes en l’estatus
d’aforat, en un sentit o en un altre, adquirint o perdent l’estatus
d’aforat, cercant mantenir o perdre un òrgan jurisdiccional
concret. 

Abans comentava ja que el Tribunal Suprem de qualque
manera fa uns anys va intentar mitjançar, intentar evitar els
casos més greus d’aquest ball competencial i acordar que, quan
s’hagi obert el judici oral, ja no pugui haver-hi un canvi de
jurisdicció, de jurisdicció de competència, d’òrgan
jurisdiccional competent, i continuï un principi del dret
processal que és el de la perpetuació de jurisdicció una vegada
que s’ha començat a instruir una causa, no?, la perpetuatio
iurisdictionis.

Bé, raons, per tant, de caràcter polític, raons de caràcter
jurídic, i ara volia acabar, molt breument, amb un darrer
argument que he anunciat abans, que és el contrapunt del dret
comparat, que a mi, personalment, és un argument que sempre
m’ha paregut potent, no en aquest cas, sinó en general,
examinar com encaixa la legislació espanyola en un punt
concret, amb el concert d’ordenaments jurídics del que podríem
considerar el nostre entorn.

En aquest cas la conclusió ja l’avanç, el cas espanyol
constitueix una anomalia, una anomalia que crida
poderosament l’atenció. No faré un repàs exhaustiu,
simplement de forma molt telegràfica, de forma sintètica, si ens
situam oest i est, Portugal i Itàlia, observam que a Portugal i a
Itàlia hi ha una única persona aforada en tot el país, una única
persona, que és el president de la República. En el cas de
Portugal està aforada davant del Tribunal Suprem i només hi
està per delictes comesos en l’exercici de les seves funcions, i
en el cas d’Itàlia hi està davant de la Cort Constitucional, que
actua, en aquest cas, amb un règim de jurat mixt magistrat-
ciutadans.

A França, per exemple, que és un cas especialment
rellevant, perquè les prerrogatives parlamentàries daten a
l’època moderna, encara que l’origen evidentment és el Bill of
Rights anglès, en època moderna daten de la Revolució
Francesa, així com les hem heretades altres legislacions, idò bé,
a França està aforat el president de la República i ho està, a
més, davant d’un tribunal de naturalesa política que està
conformat exclusivament per parlamentaris que es diu l’Alta
Cort, i el president i els ministres del Govern que ho estan
davant d’un altre tribunal que és la Cort de Justícia de la
República, que està format per ciutadans i per magistrats de la
Cort de Cassació, que seria l’equivalent al nostre Tribunal
Suprem. És a dir, són 16 persones les que estan aforades a la
república francesa.

En el cas dels Estats Units, per exemple, no existeix cap
aforament, no hi ha cap aforament. A Estats Units hi ha -tots ho
coneixem- l’impeachment, que no és pròpiament..., no existeix
una figura que serveixi per dirimir la responsabilitat
exclusivament penal, sinó que més aviat es tracta d’un procés
de naturalesa politicoinstitucional, és una responsabilitat
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política, i que es vehicula a través del legislatiu, aquesta
exigència de responsabilitats. Només s’ha donat en tres
ocasions a Estats Units: el president Andrew Johnson, segle
XIX, per un cas d’un nomenament irregular d’un alt funcionari;
i els casos que coneixem tots, d’en Nixon i d’en Clinton, per
perjuri i per obstrucció a la justícia; cap dels tres no ha acabat
amb la inhabilitació del president. En el cas d’en Clinton i d’en
Johnson, perquè el Senat va votar favorablement als seus
interessos -calen dos terços per a la destitució-, i en el cas d’en
Nixon, ho recordau, perquè va dimitir abans, va dimitir abans.
Per tant no hi ha tengut recorregut aquesta possibilitat
d’impeachment.

I el cas que segurament té més transcendència per a
nosaltres, perquè és el model que per als constitucionalistes i
sobretot per als penalistes i per als processalistes més
importància té, és el cas d’Alemanya; en el cas d’Alemanya no
existeix un sol cas d’aforament, un sol cas d’aforament judicial;
existeix un cas d’aforament però que torna a ser polític, de
naturalesa politicoinstitucional, que és el del president, del
Bundespräsident, del president de la Federació, que segons les
lleis fonamentals de Bonn se sotmet també a un procediment
per part del legislatiu que no s’ha activat mai, no hi ha
precedents en el cas d’Alemanya, a diferència d’Estats Units.
Però per exemple el canceller o la cancellera, el Bundeskanzler,
té aforament. No tenen aforament els diputats del Bundestag ni
del Bundesrat, i no en tenen evidentment els dels parlaments
autonòmics, els dels parlaments dels ländern, que sí que tenen
inviolabilitat i immunitat, com nosaltres, curiosament no
reconeguda per la Constitució sinó reconeguda en el cas
alemany pel Codi Penal. 

Per tant m’atur aquí, simplement amb aquestes referències
comparades. Si comparam el cas espanyol amb aquests altres
estats del nostre entorn que tenen un sol aforament o no en
tenen absolutament cap és evident que la nostra situació s’ha de
qualificar, lògicament, d’anòmala; no estan aforats fora de
l’Estat espanyol ni diputats de les corts generals ni molt manco
diputats en els parlaments o les assemblees legislatives de
caràcter inferior. Això contrasta amb els nombres que s’han
donat anteriorment; els nombres conservadors parlen de
10.000, 12.000 aforaments comptant els membres de la
judicatura i els dels Ministeri Fiscal, i els nombres més
generosos fins i tot, com s’ha apuntat, parlen -comptant els
membres dels cossos i les forces de seguretat- de més de
200.000, fins i tot...

(Se sent el Sr. Huguet i Rotger de fons que diu: “10.000,
11.000")

10.000, 11.000 serien probablement els nombres més
conservadors. 

Bé, en resum, i ara sí que acab, i agraesc la paciència dels
que m’han escoltat, crec que aquesta iniciativa que es porta a
aquesta comissió és una iniciativa convenient, és una iniciativa
necessària, crec que està avalada per raons sòlides, poderoses,
de naturalesa política, també de naturalesa jurídica, i crec que
ens ajudaria, contribuiria un poquet a equiparar-nos a aquests
estats del nostre entorn que acab d’esmentar. Per això vull
acabar felicitant aquest parlament i bàsicament els membres
d’aquesta comissió i d’aquesta ponència que en aquests

moments estiguin tramitant aquesta iniciativa, i desitjar-los que
puguin culminar aquesta tramitació i conduir a bon port, i que
finalment aquesta supressió dels aforaments es pugui convertir
en una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llabrés. Per tal ara de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris, i començam pel Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom.
Moltíssimes gràcies, Sr. Huguet i Sr. Llabrés per la seva
exposició.

Per la nostra part venim a escoltar avui i a aprendre, i a
escoltar les exposicions dels ponents. Per tant tal vegada només
una pregunta o una reflexió respecte de si consideren que el fet
que les modificacions estatutàries les faci cada comunitat
autònoma sense una coordinació estatal pot ser un problema
legal o no, o consideren que no existeix cap tipus de problema
que cada comunitat autònoma, a través del seu parlament, faci
la iniciativa legislativa per a la modificació del seu estatut,
bàsicament perquè el Sr. Llabrés ha introduït el tema de la
responsabilitat civil i la contradicció que podria existir respecte
d’un article de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i si açò seria
cap inconvenient.

I bàsicament crec que..., volem agrair la seva exposició.
Crec que és molt important que en tasques legislatives
delicades com aquestes els diputats puguem comptar amb
l’opinió i l’experiència de persones com vostès, que ens poden
il·lustrar i poden fer que la qualitat legislativa del que surti
d’aquesta cambra sigui molt millor. I vull donar-los les gràcies
en nom del Grup Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias a los dos ponentes, al Sr.
Huguet y al Sr. Llabrés por ambas exposiciones, que han sido
muy ilustrativas. 

Indudablemente, Sr. Huguet, la justicia no está siendo igual
para todos ni para todas, y se viene demostrando, se viene
demostrando día a día y en los últimos años está siendo así.
Parece que aunque los aforamientos vengan desde la edad del
medioevo parece que la Constitución del 78... queremos pensar
que a lo mejor también los aforamientos podrían ser una

 



898 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 56 / 21 de març de 2018 

especie de protección política respecto a las actuaciones que los
diputados y las diputadas podían tener en la propia actividad en
las cámaras, esa protección frente a la situación que se venía de
represión, pero ciertamente se ha pervertido y está únicamente
sirviendo de escudo a cacos y maleantes, y está sirviendo de esa
protección a tahures, tahures del oeste que se guardan ases en
la manga, como hemos visto hoy en la prensa, que incluso
Urdangarín tiene ases en la manga para librarse de la cárcel, y
por eso decimos que la justicia parece que no es igual para
todos, por eso que son actuaciones más propias de tahures del
oeste que no de... de honorabilidad que parece que corresponde
a miembros de la Casa Real. 

Nos ha ilustrado bastante y nos parecen acertadas las
aportaciones del Sr. Llabrés respecto a la posible disposición
transitoria que hace hacia los procedimientos que están en
marcha, que se están substanciando, y al acoplar la
responsabilidad civil correspondiente a esos procedimientos,
porque entendemos que sí han de tenerse en cuenta a la hora
de... de que no decaigan en las actuaciones que se puedan estar
siguiendo respecto a esas personas que están aforadas en ese
momento. 

Y tenemos una pregunta para el Sr. Huguet. Es favorable a
que los aforamientos sean suprimidos, pero sin embargo ha
hecho una salvedad, o así lo he entendido, respecto a la posible
presidencia de la comunidad autónoma; me ha parecido
entender que podría haber una salvedad respecto a la presidenta
de la comunidad autónoma, ¿podría explicar en este caso por
qué esa salvedad?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair la
presència del Sr. Joan Huguet i del Sr. Antoni Llabrés, que jo
crec que amb els seus coneixements i la seva experiència ens
han fet intervenció que jo vull catalogar a més de brillant, sobre
el tema dels aforaments, ens ha situat a tots. Jo crec que si
qualcú venia amb qualque dubte, que crec que no, perquè hi ha
efectivament com s’ha comentat, prou unanimitat i decisió per
part dels distints grups parlamentaris, en el sentit de dur
endavant aquesta supressió dels aforaments, d’aquest anomenat
efectivament “privilegi”, que avui per avui disposen encara o
disposam els diputats, diputades i molts d’altres membres dels
governs i del Congrés dels Diputats, etc., com deia, si algú
venia amb qualque dubte, crec que avui es post haver esvaït
totalment, que no crec que fos el cas.

En qualsevol dels casos, sí que crec que és important dir, i
ja m’avanç un poc a la pregunta que feia el portaveu del Partit
Popular, que les Illes Balears tiri endavant aquesta iniciativa,
crec que independentment del que es decideixi fer a nivell
estatal, que veig que hi ha en aquest sentit un major
immobilisme, una major resistència en aquest sentit, i

efectivament, aquesta comparació que ens feia el Sr. Antoni
Llabrés, en relació a quina és la situació que hi ha a Espanya i
a altres països del nostre entorn democràtic, doncs expliquen el
per què, per què hi ha aquesta resistència, perquè parlam de
moltíssims casos, que és un cas únic el cas espanyol, un cas
prou anòmal, com l’ha titllat el Sr. Antoni Llabrés.

I com deia, crec que és important que en aquest cas des dels
parlaments regionals, me pareix que ja és Múrcia que ha dut
una iniciativa similar, que les Illes Balears també, com en molts
altres temes, siguem punta de llança i efectivament facem obrir
aquest debat i, si no s’obre de dalt a baix, l’obrim en aquest cas
de baix cap amunt. Per tant, evidentment el nostre grup en
aquest sentit serà partidari lògicament de la supressió i la
tramitació d’aquesta supressió de l’aforament.

I per la meva banda no tenc cap pregunta, o cap qüestió,
crec que de les exposicions que han fet tant el Sr. Joan Huguet,
com el Sr. Antoni Llabrés ha quedat molt clara la posició
partidària de la supressió i, en tot cas, sí que ens han apuntat
algunes qüestions que jo crec que els grups parlamentaris
lògicament, a l’hora de tramitar aquesta reforma de l’Estatut
d’Autonomia, serà interessant que tenguem present i que
tenguem en compte, com puguin ser les implicacions que pot
tenir sobre la Llei Orgànica del Poder Judicial o, efectivament,
aquesta transitorietat que apuntava el Sr. Antoni Llabrés, o fins
i tot l’abast com apuntava el Sr. Joan Huguet, l’abast on s’ha de
veure, també hem de decidir efectivament, si abasta tots els
membres que actualment són aforats, tant parlamentaris com
del Govern, o efectivament es fa alguna excepció, com
apuntava el Sr. Joan Huguet. Però en tot cas entenc que serà en
el debat dels grups parlamentaris, en el si de la ponència de la
comissió i posteriorment plenari, els que haurem de lògicament,
en ares d’aquest consens i unanimitat que ens apuntava el Sr.
Huguet, aconseguir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair la
presència del Sr. Huguet i del Sr. Llabrés que hagin vengut a
aquesta compareixença per debatre aquesta modificació de
l’Estatut en l’aforament. Crec que hi ha unanimitat de tots els
partits per poder eliminar, com dic, aquests aforaments i és
possible que començàs a causa de la dictadura, però crec que
és el moment de poder modificar-ho.

Com han dit la resta de companys, nosaltres avui veníem a
escoltar-los, a escoltar-los per intentar elaborar el millor text
possible per fer aquesta reforma en el nostre Estatut i els
possibles dubtes que hi havia, els dubtes legals ja han estat
demanats. 

Per tant, res més, simplement agrair-los una vegada més la
seva presència aquí. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Bé, agrair
també lògicament l’assistència avui, la intervenció i l’aportació
del Sr. Huguet i del Sr. Llabrés, crec que han estat aportacions
molt clarificadores i que crec que en el nostre grup l’únic que
fa és reforçar la voluntat i la convicció d’acabar amb aquesta
“anomalia”, per utilitzar el terme del Sr. Llabrés o la percepció
de “privilegi” que utilitzava el Sr. Huguet, d’eliminar aquesta
figura. Crec que és una obligació, la nostra obligació avui fer
un esforç per recuperar la credibilitat i la confiança de la
ciutadania, i aquesta modificació crec que pot anar molt
positivament en aquest sentit, eliminant amb acord, amb
consens, amb unanimitat, una figura que nosaltres consideram
obsoleta, innecessària i fins i tot injusta.

I efectivament, s’ha de fer per unanimitat i per consens i, de
fet, avui som aquí perquè hi és aquesta unanimitat de principi,
i jo vull pensar que també de final, perquè l’àmbit d’acord hi és
i, a més, per una cosa molt senzilla: tots els grups polítics que
avui tenim representació en aquesta cambra, dúiem aquest tema
en el programa electoral. Tots els grups polítics ens hem
pronunciat públicament en la proposta d’eliminar l’aforament.
Una altra cosa és que hi pugui haver matisos i debat lògic en
una ponència per veure com es redacta, o com es fa efectiu.
Però la voluntat política hi és i, per tant, estic convençut que ha
d’arribar a bon terme.

Hem de recordar, però, que tanmateix aquesta modificació
després ha d’anar..., és una llei orgànica, ha d’anar al Congrés
dels Diputats, per tant, serà necessari que finalment sigui
validada i allà en el Congrés dels Diputats no sigui només
l’única, com bé es recordava hi ha altres iniciatives d’altres
parlaments que també han iniciat aquest camí, i crec que
l’aposta del Parlament de les Illes ha de ser una aposta de
sumar-se a aquestes iniciatives, que estic segur que, prest o
tard, faran que també es produeixin modificacions a altres
nivells i que s’acabi eliminant aquesta figura no només a una
comunitat autònoma, sinó al conjunt de l’Estat i acaba amb
aquesta anomalia, estranyesa dins el context europeu, que un
quan ho mira, la veritat és que sorprèn molt.

Res més, una alta vegada agrair-los la seva presència i esper
que d’aquí uns mesos puguin veure pel Diari de Sessions, que
efectivament aquestes aportacions s’han convertit en un text
que s’aprova i s’aprova per unanimitat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Huertas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies Presidenta. Bé, com tots, no puc deixar d’agrair-los
la seva presència aquí, tant al Sr. Huguet com al Sr. Llabrés i
l’exposició que, sota el meu punt de vista ha estat molt
didàctica, crec que tots hem après prou i ens han obert els ulls
en diverses coses.

Per altra banda, jo crec que sí que és cert que l’eliminació
dels aforaments ens farà un poc més iguals a tots quant a la llei,
però no del tot, perquè a mesura que un va recorrent es trobarà
amb la mateixa situació que es troba ara, que qualcun dels que
poden resoldre són nomenats pels mateixos que jutgen. Per
tant, ho consider una passa, però no la definitiva. M’agradaria
saber si vostès també consideren que s’han de fer més passes en
aquest sentit.

Per altra banda, també m’ha sobtat molt que tots estam
d’acord que s’ha utilitzat d’una manera fraudulenta, però ningú
no ha fet absolutament res per acabar amb això, i crec que, si
tots estam d’acord que una cosa es fa malament, hauríem
d’haver fet abans alguna cosa per solucionar-ho. Per això
mateix, no puc estar d’acord amb el que ha dit el Sr. Llabrés,
que és negatiu per a tots els actors, perquè si ells ho sentissin
d’aquesta manera, segurament ja haurien fet qualque passa
perquè això no passàs. Vull dir, jo sí que crec que és negatiu
per a tots perquè els posa en situacions molestes, però crec que
els actors no ho senten d’aquesta manera.

I per altra banda res, agrair-los molt que hagin assistit, i jo
també esper que això s’aprovi per unanimitat de tots els grups.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i a totes. Com no pot ser d’una altra manera,
primer de tot agrair la presència dels dos compareixents, el Sr.
Huguet i el Sr. Llabrés.

Jo crec que compartim la idea que tenim una visió conjunta,
diguéssim..., política de tots els grups parlamentaris que som
aquí representats de modificar aquesta situació en relació amb
els aforaments i evidentment tenim constituïda, hem pres la
decisió política de suprimir aforaments i hem constituït aquesta
ponència primer per enriquir argumentalment i després per
acabar d’afinar determinades coses que tal vegada tècnicament
idò, algú, qualque grup pot tenir determinats dubtes.

És veritat que s’ha iniciat dins el conjunt de les comunitats
autònomes iniciatives semblants, el coneixement que en tenc és
que l’única comunitat autònoma que ja té una proposició de llei
al Congrés de Diputats és la regió de Múrcia, i que hi ha
procediments oberts a Cantàbria, Madrid, Comunitat
Valenciana i La Rioja, que es troben en una situació més o
manco semblant a la nostra, però crec que, vull dir...,
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compareixences com les d’avui donen sentit a la constitució
d’aquesta ponència.

Crec que els suggeriments que ha fet el Sr. Llabrés, amb les
dues qüestions de la disposició transitòria o el tema de la
responsabilitat civil, justifiquen per exemple la constitució
d’aquesta ponència. I crec que, evidentment, tots vàrem aprovar
la iniciativa, tots crec que som conscients que qüestions com
aquestes s’han de fer per unanimitat amb el temps que
necessitem.

Però, ja que som aquí jo crec que hauria... podríem parlar
una mica més de temes de si ha d’existir qualque excepció o no
dins la nostra comunitat autònoma. És un tema que el Sr.
Huguet ha particularitzat en el president o presidenta de la
comunitat autònoma, és una qüestió que és oberta,
efectivament. 

I una altra qüestió seria, ho dic, ja que som aquí, crida
l’atenció que quan es va redactar la Constitució Espanyola, la
Constitució preveu un nombre limitat d’aforaments i la gran
majoria de persones aforades, diguéssim, són inconstitucionals,
estan fora del que diu la Constitució, no? I no ho sé, és que no
sé per què és això? No sé si els que varen fer la Constitució
pensaven que les autonomies no tendrien cambra legislativa, no
ho sé, però crida l’atenció que quan es fa la Constitució es crea
un marc, podríem parlar de si hi haurien de ser els diputats i els
senadors, però hi són, i crida l’atenció que, fent una constitució
que té un àmbit territorial molt determinat, que possiblement hi
hagi assembles legislatives, idò no hi hagi aquesta previsió ja
constitucionalment. I que, com tantes altres coses que passen a
Espanya, es fa la norma, però després les coses s’inflen, no?

No ho sé, si tenen qualque opinió en aquest sentit, perquè
també va un poc en el sentit que si ara giram dins un
procediment de regeneració democràtica d’aquest privilegi,
eventualitat, el que sigui... crec que és important.

I una altra consideració és la que ha fet el Sr. Lafuente, és
a dir, que és política, no és tècnica, és a dir, si tots hauríem
d’anar una mica en el mateix camí, la Constitució ja marca uns
nivells, però després... té sentit el que ell ha dit, crec jo, i... bé,
parlam de polítics, però les persones que són aforades, les
10.000, no són polítics, hi ha moltes altres coses, no? Venc a
dir..., el concepte és el mateix, igual que els sistemes de com
s’elegeixen els magistrats, etc., crec que és tot un procés que va
en conjunt.

Amb això, què vull dir? Que políticament crec que no s’ha
de veure només el tema d’aforaments com a un privilegis
d’unes persones que durant un temps fan de polítics, sinó com
a una cosa de més... aprofundiment de filosofia de dret, perquè
evidentment una lectura que es pot fer és que els aforaments
l’únic que fan és crear desigualtat entre els espanyols, no? 

I bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per contestar ara les preguntes i
aquestes observacions que han anat formulant els diferents
portaveus, tenen la paraula els compareixents. En primer lloc,

seguirem el mateix ordre inicial, el Sr. Joan Huguet i Rotger,
per un temps de deu minuts.

EL SR. EXPRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS, JURISTA I PONENT DE LA DARRERA
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES
ILLES BALEARS (Joan Huguet i Rotger):

Sí, moltes gràcies, intentaré ser breu. La intervenció del
grup parlamentari o del portaveu del Grup Parlamentari
Popular, bé, no puc estar més d’acord amb un tema i és que tant
de bo el tema dels aforaments es resolgués amb una...
diguéssim... consens i harmonització de tot el que implica
l’aforament a nivell d’Espanya, des del Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, les Corts i les comunitats autònomes,
tan de bo fos així!

Molt em tem que no ho serà, molt em tem que no ho serà,
perquè, és clar, ja ho he dit a la meva primera intervenció, aquí
parlam dels aforaments dels polítics, i amb açò enllaç amb el
que deia el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, sí, sí,
però n’hi ha molts d’altres i d’aquests no en parlam, però és
que afecten institucions bàsiques de l’Estat i que, per tant,
implicarien també modificacions.

Per tant, el tema de l’aforament, els que ens fem o els que
es fan un poquet l’harakiri, i m’han de perdonar, en un
llenguatge col·loquial, més papistes que el Papa, som els
polítics o sou els polítics, i la resta què? I la resta què? Amb la
qual cosa sembla que, i perdonau el llenguatge col·loquial, la
bèstia negra és el polític, i la resta què? Per tant, no puc estar
més d’acord que seria molt convenient que açò s’afrontés com
a un gran tema d’Estat i que, per tant, harmonitzéssim el tema
dels aforaments com ho tenen harmonitzat o ho tenen resolt
més o manco els països del nostre entorn respecte dels quals
n’ha fet la comparativa el professor. En açò estic totalment
d’acord.

La segona qüestió és quant a la intervenció del portaveu del
Grup Parlamentari Podem, jo he posat l’exemple i és que no...
i he dit que no podia anar en contra de les meves paraules que
vaig pronunciar o vaig escriure fa un any, on limitava els
aforaments... -si tu em demanes una opinió personal avui, ja
l’acab de donar-, crec que seria necessària una harmonització
de tots els aforaments i de tots els estaments. Si açò no és
possible, el que no veig justificat és que eliminem tots els
aforaments de tots els polítics d’una comunitat autònoma i
seguim mantenint aquesta anomalia a altres àmbits. I per tant,
si hi ha d’haver un grau de protecció, ho pos com a un punt de
discussió, no de pronunciament, ja vaig dir que tal vegada aquí
a les comunitats autònomes es podria mantenir l’aforament del
president o presidenta de la comunitat.

Si diem tots, diem tots, però simplement era una eina, com
molt bé ho ha agafat el portaveu, el Sr. Barceló, que serà de
discussió i serà la comissió que haurà de determinar si hi ha
d’haver cap excepcionalitat o no hi ha d’haver cap
excepcionalitat, simplement en aquest sentit.

Després hi ha una altra qüestió i l’altra qüestió és la que fa
referència, hi ha fet referència el professor a la seva
intervenció, i és la següent: s’ha de tenir en compte, que els
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estatuts d’autonomia són lleis orgàniques i que, per tant, si
s’elimina l’aforament de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i es posen aquestes consideracions particulars, quant al
tema civil o a altres qüestions, que em sembla fantàstica
l’aportació d’aquesta disposició transitòria, afectarà les Illes
Balears, no condicionarà fora de les Illes Balears, no
condicionarà fora de les Illes Balears. Per tant, ens podem
trobar, com molt bé explicava, amb un procés que s’iniciï aquí
i que pugui tenir conseqüència o ramificacions fora, i després
poden crear el dubte de quin tipus s’aplica a un cas concret que
s’hagi pogut produir a Balears, però que tingui conseqüències...
Per exemple, que es pugui produir un tipus d’aforament a
qualcú de les Illes Balears, que ja no tendria aforament, però
que es trobi dins una causa que sigui arrossegada a nivell
estatal per un aforament d’un diputat o d’un senador, es podria
produir, on entraríem en aquest cas? O sigui, aquí no tendria el
seu aforament, però l’hauria de tenir, com ja està previst, a
nivell de Tribunal Suprem.

Per tant, i concloc, i açò per a tots, el desitjable és que fos
una modificació indiscutiblement a nivell de totes les forces
polítiques i de tot l’Estat, açò seria el desitjable. Però també
vull fer un advertiment, per què no es va fer açò? -i, entrant ja
a la darrera part del Sr. Thomàs-, perquè en el moment que es
confecciona la Constitució, teniu en compte que l’estat de les
autonomies, vulguem o no vulguem, hi havia dues autonomies
molt potents amb projecció i una altra que hi anava darrera, que
eren País Basc, Catalunya i Galícia, la resta no se sabia què.
Qui s’hagués imaginat que Madrid, Madrid, província de
Madrid, es convertís en comunitat autònoma? Açò no estava
previst. Per tant, van deixar, en aquest cas, que si, si anau al
Diari de Sessions veureu que hi havia el debat si es tancava o
no es tancava aquest procés, que fossin els Estatuts
d’Autonomia que determinessin cada un el seu propi
ordenament, sempre indiscutiblement dins el marc de la
Constitució.

I així ho han fet els Estatuts d’Autonomia, els Estatuts
d’Autonomia, vull dir, tampoc no es preveu a la Constitució
que totes les comunitats autònomes tendran defensor del poble,
tampoc no preveu la Constitució que totes les comunitats
autònomes tendran el seu propi Tribunal de Comptes, aquí
Sindicatura de Comptes, no ho preveu la Constitució. Tampoc
no preveu la Constitució si tendran un període de sessions de
quatre, de vuit o de sis mesos, tampoc no ho preveu, això
deixaven que fossin precisament les comunitats autònomes que
prenguessin aquestes determinacions.

I concloc, quina és la dificultat? Que tothom, una volta han
passat tants d’anys, és molt gelós de les seves competències.
Fixau-vos què va passar, i em posicion com Joan Huguet, jo
estaré d’acord amb l’intent de fer algunes lleis d’harmonització
a nivell estatal, parl de la primera etapa, ja tant d’UCD com
quan ho va intentar el Partit Socialista, però les comunitats
autònomes varen dir: no, no, açò és una competència nostra i
d’harmonitzar res, aquí la desenvoluparem nosaltres. Per tant,
aquesta harmonització només es podria produir si hi hagués un
acord entre totes les forces polítiques. De quin tipus, de
modificació, s’ha de fer, com s’ha de fer i a qui ha d’implicar
el tema dels aforaments. Si no és així, cada comunitat
autònoma farà la seva pròpia modificació, per què? Per una raó
molt senzilla, perquè és qui té la competència tal com li dóna

la Constitució, de com formar l’Estatut d’Autonomia si li vol o
no li vol que encara contempli aquest aforament, però açò
també podrà donar o podria donar contradiccions
indiscutiblement a nivell que desaparegui l’aforament d’una
comunitat autònoma i es mantenguin aforaments a nivell
estatal.

Quant al Poder Judicial, que també s’havia demanat, bé,
crec que és una... crec que es necessita també una autèntica
reforma del Poder Judicial, indiscutiblement que sí. Per què?
Perquè ens agradi o no ens agradi també està sota sospita de
politització en funció dels interessos i criteris dels partits
polítics que es posen d’acord tant per elegir els membres del
Tribunal Constitucional com del Poder Judicial i, per tant,
també que poden determinar i influir en la carrera de jutges i
magistrats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula ara també, per un
temps de deu minuts, el Sr. Llabrés. 

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Antoni Llabrés i
Fuster):

Moltes gràcies. Crec que no els consumiré aquests minuts
aquesta vegada en compensació per l’extensió anterior i
sobretot perquè la majoria d’aportacions han estat reflexions,
han estat consideracions, però no... preguntes concretes n’hi ha
hagut unes poques que aquestes sí que intentaré respondre.

Bé, crec que la reflexió o la pregunta que ha fet el Sr.
Lafuente és encertada, és a dir, ha estat una pregunta, una
consideració de tipus polític, però amb una implicació tècnica
evident. És desitjable que aquesta supressió de l’aforament es
faci amb caràcter general i que tengui abast estatal i que afecti
tots els parlamentaris autonòmics o tots els membres de
governs autonòmics? Lògicament sí, lògicament sí, però això
exigiria una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial en
el punt 173.3 a), que comentava abans, i, per tant, una voluntat
política de les Corts Generals de dur endavant aquesta
modificació.

Què pot passar si no arriba aquesta uniformització i hi ha
comunitats autònomes que per iniciativa pròpia van suprimint
els seus aforaments de manera particular als seus estatuts? En
principi, no hauria de passar res greu, excepte alguns casos
particulars que es podrien produir que serien, i aquí matisaria
la intervenció del meu predecessor, no aquells casos en què
puguin conviure com a encausats un ja no aforat autonòmic
amb un aforat, diputat, senador davant el Tribunal Suprem,
perquè això continuarà passant, perquè l’aforament davant el
Suprem és a la Constitució i això, en principi, sembla que una
reforma de la Constitució no es troba en aquests moments a
l’horitzó. 

Però sí que podria passar, sí que podria passar, és una
hipòtesi si volen una mica de laboratori, entre un no aforat
autonòmic i un aforat autonòmic,
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Per exemple, uns fets que siguin investigats per part de
distints òrgans jurisdiccionals en què es vegin implicats un
parlamentari autonòmic d’una comunitat autònoma on s’hagi
suprimit l’aforament i un parlamentari d’una comunitat on
encara existeixi l’aforament i, per tant, sigui substanciada la
causa davant el Tribunal Superior de Justícia d’aquesta
comunitat; o arrossega cap al TSJ de l’altra comunitat, ens
arrossegaria o es trencaria el principi de continència, que, com
apuntava abans, sembla que és la tendència dels darrers anys
del Tribunal Suprem, amb conseqüències lògicament
processalment distorsionadores, com pot ser l’existència de dos
procediments paral·lels que poden acabar amb resolucions
contradictòries.

Però crec que sí que està ben vista aquesta precisió, té una
implicació tècnica que pot plantejar aquest problema.

Desconec, sincerament, dins la història judicial d’aquests
quaranta anys, si hi ha hagut molts de casos en què s’hagin vist
implicats aforats parlamentaris autonòmics o membres de
governs autonòmics amb la mateixa causa. Aforats, en el sentit
que apuntava el Sr. Huguet, sí. Sí que n’hi ha hagut...

(Se sent de fons el Sr. Huguet i Rotger de manera
inintel·ligible)

..., però no estaven aforats ja...

(Se sent de fons el Sr. Huguet i Rotger que diu: “sí, hi
havia aforats”)

..., a l’Audiència provincial, no?

(Se sent de fons el Sr. Huguet i Rotger que diu: “No, aquí
va venir al Tribunal Superior de Justícia i després a València
que també devia haver (...))

Bé, és veritat, alguna peça, és veritat, es va trencar la
continència en aquests casos.

Bé, simplement sí, s’ha de constatar aquesta possibilitat.

Allò de la responsabilitat civil que apuntava jo abans, era en
un sentit diferent, és a dir, si no es modifica el que preveu la
Llei Orgànica de Poder Judicial, al 73.2.a), sobre
responsabilitat civil, no passaria res greu. L’únic que passaria
és que es produiria una situació una mica paradoxal i és que la
responsabilitat civil, derivada del delicte del parlamentari, seria
coneguda per un jutge d’instrucció, per un jutjat penal i per una
audiència provincial, en funció dels casos, i, en canvi, la
responsabilitat civil, no derivada del delicte, seria coneguda per
un òrgan superior com és el Tribunal Superior de Justícia. És
una mica paradoxal, però tampoc no suposa res greu.

Crec que seria positiu, no obstant això, intentar parificar les
dues situacions, l’exigència de responsabilitat penal i civil
derivada del delicte i la responsabilitat civil no derivada del
delicte.

La pregunta de la Sra. Huertas, crec que ultrapassa una mica
pròpiament l’objecte de la compareixença, crec que posa el dit
a la nafra o posa el dit a una de les nafres importants. Jo, la

veritat és que em veig incapacitat per respondre-la en un
termini, diguem, raonable de temps. Simplement -simplement-
em limitaré a apuntar que el procediment actual de l’elecció
dels magistrats del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional,
del Tribunal Superior de Justícia i del president de les
Audiències Provincials per part del Consell General del Poder
Judicial, amb la composició actual del Consell General del
Poder Judicial, consider que no és satisfactòria. En això
coincidiria amb aquesta precisió, però no podria esplaiar-me
com a mínim de manera sintètica amb poc temps.

I una última reflexió, per part del Sr. Thomàs, jo crec que
també... té raó, ha estat una consideració molt raonable la que
ell apuntava i és una reflexió que es podria traduir per l’ordre
pel qual començam a desvestir-nos d’aquests aforaments potser
no és el més lògic.

Per què? Doncs perquè crec que és una situació indesitjable
que tota una presidenta de la comunitat autònoma deixi d’estar
aforada o un parlamentari i, en canvi, continuïn aforats en
aquesta comunitat autònoma centenars de persones que
exerceixen altres funcions, que també són molt respectables,
però que no es troben a un nivell superior; no es troben a un
nivell superior, per exemple, al meu parer, que els de la funció
legislativa, ja no entram ni en l’executiva, no, dels de la funció
legislativa, perquè crec que -abans ho he dit- les prerrogatives
parlamentàries de la inviolabilitat i la immunitat crec que són
fonamentals; fonamentals per la formació lliure de la voluntat
de la cambra. No són prerrogatives exclusivament personals
perquè són en virtut de la funció que exerceixen els
parlamentaris, sinó que són garanties per a tots els ciutadans
que hem votat aquests parlamentaris, que ens representen i que
expressen la nostra voluntat, la voluntat popular.

Per tant, són garanties per a tots, que els nostres
representants es puguin expressar lliurement i puguin
conformar majories i minories i prendre decisions i legislar de
manera absolutament lliure de temors de qualsevol eventual
intromissió dels altres poders.

Per tant, no és un ordre lògic començar pel legislatiu i
començar per l’executiu. Crec que té tota la raó. Ara,
evidenciar això crec que tampoc no hauria de paralitzar la
iniciativa perquè... per qualque punt s’ha de començar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llabrés. 

I una vegada acabat el debat, volem agrair la presència tant
del Sr. Joan Huguet com del Sr. Antoni Llabrés.

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