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LA SRA. PRESIDENTA:

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. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

Compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo, catedràtic
de Dret Constitucional  de l a Universitat de les Illes
Balears i conseller i  expresident del Consell Consultiu;
del Sr. Gabriel Garcias i  Planas, professor ti tul ar de
Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears i
president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de les Illes Balears; i  del Sr. Francisco López i Simó,
catedràtic de Dret Processal de la Universitat de les Illes
Balears, 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 Oliver Araujo, catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat de les Illes Balears, conseller
i expresident del Consell Consultiu; del Sr. Gabriel Garcias i
Planas, professor titular de Dret Penal de la Universitat de les
Illes Balears, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears; i del Sr. Francisco López i
Simó, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de les
Illes Balears, 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.

Assisteixen, per tant, el Sr. Joan Oliver i Araujo, el Sr.
Gabriel Garcias i Planas i el Sr. Francisco López i Simó. La
presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda als
tres, i l’ordre que tenim establert seria que en primer lloc
parlaria el Sr. Joan Oliver Araujo; en segon lloc, el Sr. Gabriel
Garcías i Planas; i  en tercer lloc, el Sr. Francisco López i
Simó; per un temps de 20 minuts cada un d’ells.

Per tant ara mateix té la paraula el Sr. Joan Oliver Araujo
per un temps de 20 minuts.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I CONSELLER
I EXPRESIDENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES
ILLES BALEARS (Joan Oliver i Araujo):

Senyors diputats, senyor lletrat, bon dia a tots. 

A la carta que em va trametre el Molt Honorable Sr.
President del Parlament de les Illes Balears, datada el passat
dia 6 d’abril, se’m deia literalment que la meva compareixença
davant aquesta comissió era per tal que exposés el meu parer
respecte de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, en concret
pel que fa a la supressió de l’aforament dels diputats d’aquest
parlament i dels membres del Govern de les Illes Balears, és
a dir, la supressió de l’incís final de l’article 44.1 i de l’article
57.5 de l’Estatut d’Autonomia, preceptes que, com és sabut,
estableixen que, per a ambdós grups de polítics pertocarà
decidir-ne la inculpació, l’empresonament, el processament
i el judici al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
dins l’àmbit de la comunitat Autònoma, i al Tribunal Suprem
quan els fets es produeixin fora de dit àmbit territorial. 

L’aforament dels membres de les assemblees legislatives
i dels governs de les comunitats autònomes no és objecte de
regulació a la Constitució. No obstant això, la Llei Orgànica
del Poder Judicial, en els  seus articles 57.1.2. in fine i 73.3.a,
estableix que la Sala Segona del Tribunal Suprem i les sales
civils i penals dels diferents tribunals superiors de Justícia
tenen competència en les causes penals el coneixement de les
quals els fos atribuït pel corresponent Estatut d'Autonomia. El
que la Llei Orgànica del Poder Judicial configura en aquest
article és, per tant, un aforament per remissió, en la mesura en
què permet que sigui el propi Estatut d’Autonomia,
manifestant e l parer conjunt del parlament autonòmic i les
Corts Generals, el que determini quins són els subjectes que,
a efectes autonòmics, estaran aforats. Evidentment, és una
possibilitat que es dóna als estatuts d'autonomia, en cap cas no
és una obligació. 

Cal dir, com a qüestió metodològica de la meva exposició,
que aquests aforaments dels diputats del nostre parlament i
dels consellers del nostre govern comparteixen la mateixa
naturalesa jurídica que els dels altres mils d’aforaments que
estan fixats a nombroses normes de l’ordenament jurídic
espanyol i  que, per tant, els arguments a favor de la seva
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supressió són comuns a tots ells. En aquest sentit, la meva
intervenció voldrà tenir el dit caràcter de globalitat.

Voldria iniciar la meva intervenció sobre els aforaments i
la seva possible eliminació amb dues frases del professor Juan
Luis Gómez Colomer, catedràtic de Dret Processal de la
Universitat Jaume I de Castelló, i possiblement el millor
tractadista espanyol sobre aquesta matèria, frases que entenc
encertades i que comparteix. La primera diu així:
“L’aforament és un privilegi processal innecessari i
possiblement inconstitucional a l'Espanya democràtica del
segle XXI”. I la segona frase d’aquest autor diu: “La
consciència social espanyola actual considera l’aforament
com un abús dels poderosos, en concret, una injustificada
protecció processal penal dels polítics”. Doncs bé, jo
comparteix totalment aquestes afirmacions i intentaré explicar
el per què.

El Diccionari Jurídic Català, publicat per l’il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, defineix el terme “aforat”
com a “persona sotmesa a una jurisdicció privilegiada”. De
forma més tècnica podríem definir l’aforament com les regles
de dret processal penal en virtut de les quals s'atribueix la
competència per conèixer i fallar a tribunals penals superiors
als fixats per als casos usuals quan s'enjudicia un alt càrrec,
autoritat o funcionari públic. Per tant, l’aforament implica que
en lloc de conèixer la causa penal el jutge ordinari, que és el
competent per a la resta dels ciutadans, en coneix l'Audiència
Provincial, el Tribunal Superior de Justícia o el Tribunal
Suprem, d'acord amb la competència objectiva i funcional que
estableixen la Constitució o una llei orgànica. L’aforament
s'incardina, per tant, en la determinació de la competència
processal penal, significa una alteració de les regles de la
competència judicial, en virtut de la qual un tribunal
determinat legalment i només ell, només ell, és el competent
per enjudiciar persones que gaudeixen d'aquest privilegi, que
es configura, a més, com un dret de l'imputat a ser sotmès
exactament a aquell tribunal i a ser enjudiciat només per ell. 

Diguem ara que l’existència de l’aforament es vol
justificar en atenció a les elevades funcions polítiques o
judicials que tenen encomanades els qui gaudeixen d’aquest
privilegi, que no poden quedar al mer caprici o a la
irresponsabilitat dels ciutadans, sobretot de les seves
venjances polítiques, que s’amaguen en una malintencionada
instrumentalització del Dret Penal, per la qual cosa els que
defensen els aforaments pensen que és necessària una
protecció especial per la seva funció. Se suposa que a major
jerarquia de l'òrgan judicial, major qualitat i independència del
tribunal i, per tant, millor enjudiciament de la qüestió. 

Doncs bé, pel que fa al nombre d’aforaments a Espanya, si
ens referim únicament als que tenen origen polític, podríem
estar parlant de més de 2.000 persones; si afegim altres camps
com el judicial o fiscal, podríem arribar a més 10.000; i si
comptam els membres de les forces i cossos de seguretat, que
són uns 250.000 a tot l’Estat i que també estan aforats, la xifra
és realment escandalosa: unes 260.000 persones estan
aforades a Espanya. Tots ells estan aforat davant un tribunal
superior al que seria en principi el seu jutge ordinari

predeterminat per la llei. Això és senzillament un disbarat i
una aberració jurídica, que no ocorre a cap altre país del
nostre entorn cultural i jurídic.

Al meu parer, el privilegi de l’aforament vulnera el principi
d'igualtat davant la llei que consagra l'article 14 de la
Constitució i, per tant, hauria de ser suprimit de l'ordenament
jurídic al més aviat possible. Aquesta vulneració del principi
constitucional d'igualtat es produeix, principalment, per tres
raons.

La primera és de naturalesa política, i és per mor de
l'indubtable manca de confiança en els tribunals de justícia que
tenen els qui pertanyen a les classes polítiques i a certs cossos
funcionarials. És evident que quan les altes autoritats,
funcionaris i càrrecs públics estan privilegiats amb
l’aforament, el que volen, el que volen, és tenir la garantia que
no els instruirà la causa qualsevol jovenet o joveneta que acaba
de prendre possessió com a jutge en un petit poble, ni tampoc
que els jutjarà qualsevol tribunal provincià, que a saber quines
motivacions ocultes poden tenir els seus membres en contra
del polític que ha de respondre davant ell. No, tots al Tribunal
Suprem, i alguns al Tribunal Superior de Justícia de la seva
comunitat autònoma, de manera que cap poderós vol per a sí
la mateixa justícia que imposa per a la gent del comú. Això és,
simplement i clarament, una vulneració amb majúscules del
principi d'igualtat processal. I el pitjor és que els polítics que
volen autoprotegir-se darrere de l’aforament gaudeixen d'un
cert suport doctrinal, que disfressa el fons veritable de la
qüestió amb la fal·làcia que en realitat no són ells els
protegits, sinó les institucions que representen, que no poden
funcionar sense aquesta protecció exorbitant, donat el treball
excels que realitzen. Fins i tot ells mateixos han establert una
prohibició de renunciar a l’aforament, perquè ningú no deixi
en evidència els altres aforats renunciant a tan desprestigiat
privilegi.

La segona raó és de naturalesa jurídica, ja que amb
l’aforament es doten de competències processals determinats
tribunals que, en cas contrari, no tindrien justificada la seva
existència. Si la competència per enjudiciar els alts càrrecs,
les autoritats i els funcionaris públics de la comunitat
autònoma no s'hagués atribuït a la Sala Civil i Penal del
Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma,
aquests òrgans jurisdiccionals -disset en tot l’Estat- no es
podrien haver justificat quan es van crear, perquè, què haurien
fet llavors en l'àmbit penal?; senzillament, res. L’aforament
serveix, doncs, per donar treball. Però també jurídicament
implica aquesta institució alguna cosa molt seriosa quan es
contempla el Tribunal Suprem, ja que la seva extensíssima
competència per conèixer de causes contra aforats l’allunya,
i molt, del que ha de ser l'essència de la seva funció, el nucli
central de la seva existència, que és la formació de
jurisprudència, alguna cosa impossible d'aconseguir
tècnicament quan coneix en única instància i no parteix,
almenys, d’una sentència prèvia que li hagin fixat els fets i els
resultats probatoris obtinguts. 

La tercera raó, finalment, és purament pragmàtica, i gira
entorn de la necessitat que els membres de la classe política
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tinguin sempre present que la seva actuació no és immune a
l'imperi de la llei; molt al contrari, està subjecta en tot
moment al control judicial. En efecte, sovint els protegits per
l’aforament, quan desenvolupen les tasques pròpies del càrrec,
pensen que són gairebé lliures per realitzar-les. El control de
la seva labor diària pràcticament no existeix, perquè per ser
portats per un acte seu davant el Tribunal Superior de Justícia
o el Tribunal Suprem ha d'estar molt clar el fet punible. Se
senten veritablement importants, i  és sabut que els que són
poderosos no solen sofrir els problemes diaris dels altres. La
repercussió externa d'això és enorme, fins a tal punt que entre
nosaltres està ben estesa i consolidada la idea que una autoritat
és important només si està aforada; si no està aforada és
perquè és un polític d'ínfima categoria. Això és senzillament
una burla al sistema judicial espanyol, perquè no es vol aplicar
al poderós la mateixa norma prevista per al ciutadà comú. 

Aquests arguments en contra dels aforaments que acabo
d'exposar no poden ser considerats exagerats o irreals, ni molt
menys extremistes. El Dret comparat demostra que és
possible limitar els aforaments com a molt a un, a tot estirar
a dos: el Cap de l'Estat i el President del Govern, i ningú més.
Cert és que perquè això fos possible a Espanya caldria
reformar la Constitució, però si no es reformés i se
suprimissin tots els altres aforaments que no es regulen en
ella, quedarien reduïts a tres institucions constitucionals: el
President del Govern, els ministres del Govern i els
parlamentaris estatals, diputats i senadors, és a dir, com a molt
serien unes 600 persones. Sense reformar la Constitució no
n’hi hauria cap més, i ja hauríem progressat molt, malgrat que
encara estaríem lluny dels països que ens són més pròxims.

Per què és possible que Itàlia i Portugal només contemplin
un aforament?, el dels seus respectius presidents de la
República?; que a França només estiguin aforats el president
de la República i els membres del Govern?; que a Alemanya no
hi hagi ni un sol aforament? Com ha arribat Espanya a tenir-ne
centenars de milers? Si ho pensam amb serietat, comprovam
que en aquests països les altes institucions constitucionals
funcionen perfectament sense el privilegi personal de
l’aforament, no només perquè ho consideren inadmissible, i
així les seves constitucions fan gala d'una fe cega en el
principi d’igualtat com a valor superior de l'ordenament
jurídic, sinó també perquè practiquen aquesta igualtat a l’àmbit
judicial, cosa que els espanyols no volem, no sabem o no
podem fer. 

Per tot això crec, amb el professor Juan Luis Gómez
Colomer, que els aforaments, excepte els prevists  a la
Constitució, són inconstitucionals, tots ells sense excepció.
A més, donant un altre pas, crec que caldria reformar la
Constitució i deixar només els  aforaments del Rei, que, al
mateix temps, deixaria de ser inviolable, cosa prou sana, i el
del president del Govern, doncs pens que hi ha raons
poderoses per dispensar-los aquesta protecció privilegiada.

En aquesta matèria, per tant, l’ordenament jurídic espanyol
ha de canviar, en honor d'un veritable enteniment del principi
d'igualtat processal, molt més democràtic  que el que ara
tenim. Si el canvi no es produeix, el sentiment dels ciutadans

que a Espanya el poder és impune creixerà tant que portarà al
convenciment generalitzat que el nostre estat de dret està en
veritable perill.

I vaig acabant.  Durant 35 anys tot ha estat molt tranquil, és
a dir, tots els beneficiats defensaven aferrissadament el seu
privilegi, negant cínicament que ho fos, amb l’emparament
d’una doctrina del Tribunal Constitucional ambigua,
equivocada i al meu parer molt antiquada. Aquesta situació va
canviar quan el partit polític d'Unión, Progreso y Democracia,
UPyD, va presentar el 2013 a la Mesa del Congrés dels
Diputats una proposició no de llei relativa a la supressió dels
privilegis d'inviolabilitat, immunitat i aforament dels polítics
i altres càrrecs públics. La iniciativa no va tirar endavant, però
va deixar una petjada social important, perquè des de llavors es
va començar a parlar públicament, sobretot als mitjans de
comunicació social, de l’aforament com a privilegi personal
d'uns pocs elegits i notables, i les coses van començar a
canviar, sobretot quan es va constatar que l’aforament no
existia als països que prenem sempre com a model i  que, a
més, és innecessari. Des d’aleshores, la seva supressió ocupa
un lloc destacat a les propostes polítiques de regeneració
democràtica. Aquesta discussió continua viva avui i per això jo
som amb vostès aquest matí. 

De fet, la qüestió, lamentablement, és lluny de ser tancada
a favor de la supressió dels aforaments. Més aviat diríem que
aprofitant la delicada situació política actual sembla que
estigui dormida, encara que algun intent polític com el
d’aquesta cambra hi ha de remoure el tema. Tanmateix, si no
ho resolem aviat aprofundirà encara més la desconfiança de la
ciutadania, que percep molt clarament que el poderós no
desitja perdre els seus privilegis, important-li poc o gens una
tal violació del principi d'igualtat. La justícia per al poble
seguirà sent diferent, per tant, de pitjor qualitat i tan lenta, cara
i impredictible com demostra dia a dia que ho és. 

Som partidari, per tant, en el tema de l’aforament d'una
reforma radical, com mereix ser també radical el respecte al
principi d'igualtat.

Qued a la seva disposició per a qualsevol pregunta  o
comentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver Araujo, per la seva exposició. I
té ara la paraula el Sr. Gabriel Garcías i Planas, per un temps
de vint minuts.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I PRESIDENT DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE
LES ILLES BALEARS (Gabriel Garcías i Planas):

(Inici de la intervenció no enregistrat)

... de la meva terra sense dedicar-me a la política els digui
quatre paraules sobre l’aforament.
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Agraesc als diputats, a les diputades, a la presidenta de la
Mesa i a totes les autoritats que hi ha aquí, als lletrats, als
companys de taula, que hagin pensant en mi perquè ja dic que
no m’he dedicat mai a la vida política.

Jo estic talment en contra de l’aforament, per les raons que
diu el professor Joan Oliver, perquè crec que ataca el principi
d’igualtat. El que jo em plantej..., jo tenc dubtes de tot, no
estic segur de res.  És un privilegi?, és com diu la doctrina una
prerrogativa?, realment és un avantatge o no ho és? Jo no ho
sé, perquè si a un diputat nacional el jutja el Suprem ja no pot
apel·lar. Bé, però, els jutges en saben més; ja ho veurem. Si el
jutge veu..., a mi el que m’importa és que el jutgi un jutge just;
no sé si és un avantatge, ara que és evident, perquè per què l’ha
de jutjar un òrgan distint dels altres? Tothom té una persona,
un jutge natural designat per la llei. Llavors jo crec que
l’aforament no té sentit i a més, com deia el professor Oliver,
països com Portugal, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, França, el
redueixen al mínim, per què tant d’aforat? A més, si nosaltres
anam a l’article 44 de l’Estatut, l’únic que ens diu és que no
han d’obeir cap mandat i que hi ha una inviolabilitat per les
opinions parlamentàries i pel vot, fenomenal, faltaria més! El
paràgraf segon diu que és intransferible, i després hi ha una
espècia d’immunitat parcial per a aquells casos, que ja crec
que empra paraules que no hauria d’emprar l’Estatut, d’això els
processalistes en saben molt més que jo, però diu: “no
podrán ser detenidos ni retenidos”, què punyetes és això de
“retenidos”? El tema “retenidos” la doctrina..., alguna part de
la doctrina diu que “retenido” no existeix. Què vol dir? A
veure, vine aquí un moment, això què és. Però diu “retenidos”.

Llavors, avui en dia el Tribunal Superior de Justícia en això
va ser un dels pioners, per a les primeres diligències d’un
aforat deia que li prengués declaració el jutge natural, ell volia
o no volia declarar, perquè deia que el Tribunal Superior de
Justícia, mentre cometi un delicte d’aquests que no són
d’opinió, ni de vot, el podia prendre el jutge natural; després,
si ja hi ha inculpació, processament, o judici és una altra cosa.
Això sempre i quan els delictes es cometin dins la comunitat
autònoma, si són fora, doncs a la Sala Segona del Tribunal
Suprem. 

Un dels problemes fonamentals que planteja també
l’aforament, des del meu punt de vista, és quan hi ha un aforat
i un que no ho és. Quan hi ha un aforat i un que no ho és, o dos
que no ho són, què passa? Bé, es diu això que diuen els
castellans, el que puede lo más, puede lo menos, llavors té
una vis atractiva el Tribunal Superior i, normalment, si els fets
-alerta amb això-, si els fets són els mateixos el que no és
aforat anirà amb l’aforat. Ara bé, el Tribunal Suprem, a una
sentència de 22 d’octubre de 2004, va dir que quan els fets es
poden diferenciar, es poden jutjar per separat, quan els fets
són distints.

Jo crec que la idea de l’aforament, i això encara quedant
curts, perquè l’aforament a nivell nacional requereix també, a
més de jutjar-lo un òrgan superior, l’autorització de la cambra,
i si no estic equivocat del que he llegit per preparar-me això
aquests dies, perquè no és el meu fort, hi va haver aquí una
proposició no de llei d’un diputat, Riudavets, que es proposà

i es rebutjà que hi hagués, a més de l’aforament, una
autorització de la cambra per donar el plàcet al processament
o..., etc., em sembla. És a dir, jo crec que totes aquestes coses
avui en dia no tenen gaire sentit.

Per tant, una persona aforada que avui cometi un flagrant
delicte haurà d’anar a un tribunal superior i, ara bé, però hi ha
un àmbit temporal, si aquesta persona comet un delicte que no
són d’aquests d’opinió i de vots, sinó un delicte normal, un
flagrant delicte, fixau-vos aquesta bogeria, si deixa de ser
diputat ja va a un tribunal ordinari, el que li toca; si passa,
mentre li tramiten un delicte normal a diputat, va a un tribunal
superior, i què és això? En què és la competència. Però fixau-
vos que aquestes bajanades, o coses que podríem nosaltres
bajanades, com poden ser, per exemple, que la cambra no doni
una autorització per processar una persona, un home o una
dona que ha comès un delicte, pensem en un senador o en un
diputat, pensem en l’article 173..., o 71 o 73 de la Constitució,
que parla de l’autorització de la cambra per donar el plàcet,
després, aquesta falta de autorización administrativa para
procesar pot ser per a la defensa una causa de artículo de
previo pronunciamiento de l’article 666 de la Llei
d’enjudiciament criminal, si no ha donat aquest plàcet.

Crec, no vull ser llarg, que l’aforament avui té molt poc
sentit , ni evita les denúncies falses que se segueixen
cometent. No és vera que sempre el Tribunal Suprem tengui
una preparació més estupenda i sigui un òrgan col·legiat,
perquè del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior hi ha un
ponent, que la instrucció és unipersonal. Que l’article 102 de
la Constitució ens parla de l’aforament del president del
Govern, dels membres del Govern i després la Llei Orgànica
del Poder Judicial ho ha estès a més gent, no tenc per què dir
qui són, el president del Constitucional, a no sé què, al
president del Tribunal de Comptes, bé, ho ha estès a més gent.

Per què l’aforament? Crec que avui no té cap sentit. A
Europa pràcticament és el mínim.

I finalment vull dir una cosa, hi ha un llibret o un article
que he trobat sobre Las nuevas fronteras del derecho en la
Unión Europea. Hi havia un jurista francès que deia, en
castellà ho he de dir, perquè ho va dir..., “las fronteras
acabarán por ser cicatrices de la historia”. La Unió Europea
diu: què passa amb els aforats?, en aquest treball d’aquest
autor francès, què passa amb els aforats? Home, diu: el que no
pot ser és que només siguin aforats a una comunitat autònoma
i a l’altra comunitat autònoma no, que vengui un senyor aquí de
Múrcia per exemple, o que vengui un senyor de la Unió
Europea i hagi de ser jutjat pel Suprem perquè Espanya ho diu
i en canvi allà no, és a dir, hauria d’haver-hi una uniformitat.

Aquesta és la meva opinió, de ni més ni manco, dels
aforats, perquè crec que avui no té cap sentit. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gabriel Garcías i Planas per la seva
exposició. I té la paraula ara el Sr. Francisco López i Simó, per
un temps de vint minuts.
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EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET PROCESSAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Francisco López
i Simó):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, y muy buenos días a
todos. En primer lugar, yo también quiero expresarles a todos
ustedes mi más sincero agradecimiento por la invitación a
comparecer hoy ante esta comisión, para exponer mi opinión
acerca de la posibilidad de suprimir los aforamientos de los
diputados del Parlament y de los miembros del Govern de las
Illes Balears. Es un honor y un privilegio de veras estar hoy
aquí para darles mi punto de vista sobre un tema tan importante
y tan actual como este.

Bien, he escuchado con atención las intervenciones muy
claras y profundas que acaban de realizar mis compañeros de
facultad, los profesores Oliver Araujo y Garcías Planas, y
también he tenido ocasión de hojear hace unos días, a través
del Diario de Sesiones de esta comisión, las exposiciones
igualmente claras y profundas que hicieron aquí ante ustedes
el Sr. Huguet i Rotger y el profesor Llabrés i Fuster, en la
sesión celebrada el pasado día 29 de marzo. Y debo señalarles
que mis predecesores, los que han intervenido hoy y los que
lo hicieron el día 21 de marzo, la verdad es que ya han puesto
sobre el tapete prácticamente todas las ideas, desde luego las
más fundamentales, en relación con el tema de los
aforamientos que yo quería trasladarles en mi intervención.
Por tanto, a fin de evitar reiteraciones y en aras de la brevedad,
de la economía procesal, como decimos los procesalistas, voy
a aligerar bastante mi exposición y si a caso al finalizar, creo
que hay un turno de preguntas, podemos debatir cuanto deseen.

Por tanto, me voy a limitar a plantear una serie de
cuestiones, las que a mi juicio son más interesantes, en
relación con los aforamientos y voy a tratar de responder de
manera muy sintética, de manera telegráfica a estas
cuestiones.

Bien, la primera cuestión evidentemente es ¿qué son los
aforamientos? Y el profesor Oliver ha utilizado la definición
que da el profesor Gómez Colomer, autor, junto con el
profesor Esparza Leibar, de una obra, El Tratado
Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, publicada en
2009 y que sin duda la obra de referencia en este tema para los
juristas españoles. Bien, para el profesor Gómez Colomer, lo
repito muy rápidamente, como ya ha señalado el profesor
Oliver, que le ha citado, los aforamientos constituyen reglas
procesales en virtud de las cuales se atribuye competencia
objetiva y funcional a tribunales penales superiores en la
jerarquía judicial a los fijados para los casos usuales, cuando
se enjuicia a un alto cargo, autoridad o funcionario público, de
cualquier poder del Estado o de las comunidades autónomas.

Bien, en el plano técnico-jurídico el aforamiento se
incardina, por tanto, en la competencia de los tribunales del
orden penal. El aforamiento entraña el establecimiento de
reglas especiales de determinación de la competencia
procesal penal, aunque como veremos también hay algún caso
de plena importancia en que el aforamiento entraña reglas
especiales de determinación de la competencia procesal civil,

no penal. Se trata de reglas especiales porque, sencillamente,
por la sencilla razón de que se apartan de las reglas ordinarias,
representan excepciones a las reglas ordinarias de
determinación de la competencia procesal penal. Dicho de
otra forma, el aforamiento significa, también lo ha señalado el
profesor Oliver, una alteración de las reglas usuales,
habituales, sobre competencia objetiva, competencia
funcional y competencia territorial de los tribunales del orden
penal. 

Ahora bien, esto, el que estemos aquí ante reglas
especiales de determinación de la competencia procesal
penal, no supone en absoluto, y remarco esto porque a veces
se confunde, esto no supone en absoluto que el aforamiento
vulnere el principio constitucional y al mismo tiempo el
derecho fundamental del acusado, consagrado en el artículo
24.2 de la Constitución, del juez legal o juez natural o, por
emplear la expresión que utiliza dicho artículo 24 de la
Constitución, el principio de derecho al juez ordinario
determinado por la ley. No hay vulneración de este principio,
de este derecho para nada, puesto que todas las normas que
contienen un aforamiento nos dicen previamente, con
anterioridad al inicio del proceso, ante qué concreto tribunal
causará efecto esa protección. Así, por ejemplo, un diputado
de Las Cortes será enjuiciado por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, ese es su juez legal o natural; un presidente
autonómico, por poner otro ejemplo, será enjuiciado por la
Sala de lo Civil, de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la comunidad autónoma correspondiente, este es su juez
legal o natural.

Por eso, insisto, dicho principio constitucional de juez
ordinario predeterminado por la ley, no es precisamente el
que está en juego aquí, y esto lo entiende así toda la doctrina
procesal española, y así lo ha reconocido también, de modo
reiterado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional.

Por otra parte, este concepto jurídico procesal, el
aforamiento, se encuentra estrechamente ligado, también se
ha señalado aquí, a otros dos conceptos propios del derecho
sustantivo, concretamente del derecho constitucional y del
derecho penal, hasta el punto de que se dice, se afirma por
algunos autores, que el aforamiento no se entiende sin la
regulación que el derecho sustantivo hace de esos otros dos
conceptos, me refiero a la inviolabilidad y a la inmunidad
parlamentarias. Pero, aún siendo esto cierto, siendo verdad
incuestionable que se trata de conceptos muy relacionados, el
aforamiento no debe confundirse con la inviolabilidad y la
inmunidad parlamentarias, prerrogativas que existen, creo,
prácticamente en todos los países democráticos, a excepción
de Gran Bretaña y de Estados Unidos. 

Ya se encargaron el Sr. Huguet y el profesor Llabrés de
distinguir perfectamente el aforamiento, por un lado, y la
inviolabilidad y la inmunidad, por otro, así que no voy a insistir
más en esa distinción y en la finalidad de cada una de estas
prerrogativas, simplemente recordarles que la inviolabilidad
protege la libertad de expresión del parlamentario o del
beneficiado por ella, mientras está en el cargo, impidiendo
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cualquier actuación procesal penal en contra de sus opiniones
manifestadas, o por votos emitidos en el ejercicio de sus
funciones, y la inmunidad, en cambio, implica la imposibilidad
de que un parlamentario, o, en general, una alta autoridad, un
alto funcionario o un alto cargo sea detenido, salvo caso de
flagrante delito, así como la imposibilidad de persecución
penal durante el periodo en que estas personas ocupan el
puesto público, por delito que tenga que ver con el ejercicio
de las funciones propias, salvo que la cámara legislativa
correspondiente, tratándose de parlamentarios, lo autorice
expresamente a través del llamado suplicatorio.

La siguiente cuestión que quería plantearles, pero que
también, bueno, creo que ya está vista en esta comparecencia,
la ha mencionado el profesor Oliver y también el profesor...
Garcías, perdón, y se mencionó en la sesión anterior también
esta misma cuestión, ¿el aforamiento es un derecho, es una
prerrogativa, es un privilegio? Bien, hay varias opiniones
acerca de si ser aforado supone un privilegio o no, pero a
priori el derecho a ser juzgado por un tribunal específico, un
tribunal penal superior en la jerarquía judicial al previsto para
los casos usuales cuando se enjuicia a un alto cargo, autoridad
o funcionario público, tribunal que será normalmente el
Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia de una
comunidad autónoma, esto supone sin duda un trato especial,
un trato preferente o, dicho sin rodeos, un trato privilegiado.
Y es que, según el diccionario de la Real Academia Española,
privilegio es una ventaja exclusiva o especial de la que goza
alguien por concesión de un superior o por una determinada
circunstancia, y de esto estamos hablando, de un trato
especial, de una ventaja exclusiva que se otorga a alguien.

Desde luego así es como lo percibe la ciudadanía, como un
privilegio, y en el ámbito jurídico ocurre, en general, lo
mismo, la jurisprudencia ha señalado que el aforamiento, por
suponer una alteración de la competencia procesal penal, y
cito textualmente: “tiene un carácter de privilegio y que, como
tal, no debe tener una interpretación extensiva”. Esto lo ha
dicho, por ejemplo, entre otras, la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Segunda, de 3 de junio de 2014. Y también la
doctrina procesal suele calificar el aforamiento de esta
manera, como un privilegio procesal.

Una vez más, el máximo especialista en esta materia, el
profesor Gómez Colomer, afirma que “el aforamiento
constituye un privilegio y, además, un privilegio reforzado
sobre la prerrogativa de la inmunidad, en sentido amplio, que
incluso -dice Gómez Colomer- resulta inconstitucional, por
violar el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de la
Constitución Española.” Ese es el principio de derecho que
está aquí en juego cuando hablamos de los aforamientos. 

Tercera cuestión, muy rápidamente, ¿qué razones hay para
mantener, establecer y mantener los aforamientos? ¿Qué
razones hay en favor del aforamiento para justificar su
existencia? Bien, tradicionalmente se recurre a la justificación
de que los tribunales digamos ordinarios, entre comillas, los
tribunales inferiores en la jerarquía judicial, los que se
encuentran en la base de la organización jurisdiccional penal,
un juzgado de instrucción o un juzgado de lo penal, pueden

verse sometidos a mayores presiones en caso de tener que
juzgar un caso de especial repercusión, de especial relevancia
pública, lo que podría acabar afectando, comprometiendo
seriamente, se dice, su independencia o su imparcialidad a la
hora de resolver. En cambio, se dice, un alto tribunal, el
Tribunal Supremo o un tribunal superior de justicia es más
independiente, entre comillas, menos influenciable ante un
caso de este tipo, según esta corriente de opinión que, a mi
juicio..., en fin, no es correcta, no comparto esta justificación.
Me parece que dentro de la Administración de Justicia de un
estado de derecho no debe caber ninguna duda de que tan
independiente, tan imparcial es, en el ejercicio de su
jurisdiccional, el tribunal que está en la cúspide de la pirámide
judicial, el Tribunal Supremo, como cualquier tribunal que se
encuentre en la base de esta pirámide, un juez de instrucción
o un juez de paz.

Cuarta cuestión, sobre la que paso de puntillas porque
también se ha tratado ya hoy aquí y creo que en la sesión
anterior, ¿cuántos aforados hay en España y quiénes son? En
nuestro ordenamiento jurídico, como ya se ha dicho, se
contemplan numerosísimos casos de aforados, hay en España
muchísimas personas que disfrutan de este privilegio procesal
penal.

Dentro de los aforamientos pueden diferenciarse tres
tipos, es decir, podemos hablar de tres clases de aforados.

En primer lugar, los altos cargos políticos, miembros de
las Cortes Generales, Congreso y Senado, y de los
parlamentos autonómicos, miembros del Gobierno central y
de los gobiernos de las comunidades autónomas, etc. Se
calcula, ya ha dado cifras el profesor Oliver, que podríamos
estar hablando, dentro de esta primera categoría, de más de
2.000 aforados de este tipo, de los aforamientos que tienen,
en definitiva, origen político.

Segunda clase de aforados, los funcionarios públicos de
los campos judicial y fiscal, los jueces y fiscales. Estamos
hablando de unos 8.000 aforados más.

Por último, los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad, es decir, miembros de la Policía Nacional, Guardia
Civil, las diferentes policías autonómicas y de las policías
locales, que también están aforados, en concreto deben ser
juzgados por las audiencias provinciales, y son unos 250.000
más que hay que añadir a los anteriores.

El total de aforados en España, sumando los tres tipos
mencionados, como ya ha dicho el profesor Oliver, es
realmente elevadísimo, unos 260.000 aforados tenemos en
España.

La cifra, como dice Gómez Colomer, es sencillamente
escandalosa: “es un auténtico despropósito -dice Gómez
Colomer- que no ocurre en ningún país de nuestro entorno
cultural y jurídico.”

Y en este punto me remito, por no reiterar argumentos, a
la magnífica referencia, reseña que hizo el profesor Llabrés,
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el pasado día 21 de marzo, del estado de la cuestión en el
derecho comparado en los países de nuestro entorno,
Portugal, Italia, Francia, Alemania, y que también ha señalado
de forma más breve hoy aquí el profesor Oliver. Esta reseña,
que hizo el profesor Llabrés de una forma más extensa, el día
21 de marzo, sirvió  para poner de manifiesto que el
aforamiento es una figura jurídica poco o muy poco usual en
otros países, por lo que parece prácticamente prescindible, lo
cual revela que el caso español constituye una rareza o, como
él dijo, una anomalía, una anomalía que llama poderosamente
la atención. Porque, en efecto, si en Alemania, Francia, Italia
apenas se contemplan aforamientos en sus respectivos
ordenamientos jurídicos, la pregunta, la pregunta del millón,
es: ¿por qué en el nuestro existen tantísimos? ¿Qué necesidad
hay en España de establecer una cifra tan elevada, tan
escandalosa de aforamientos?

A partir de aquí me voy a referir exclusivamente a los
llamados aforamientos políticos, básicamente -ya lo he dicho-
presidente y ministros del Gobierno del Estado, diputados y
senadores de las Cortes Generales, presidentes y consejeros
de los gobiernos de las comunidades autónomas y diputados
de los parlamentos autonómicos. Estos son los aforamientos
que mayor trascendencia pública tienen y son también, sin
duda, los más cuestionados, los más criticados por los
ciudadanos, puesto que los perciben, como ya he señalado,
como un privilegio de los altos cargos del Estado y de las
comunidades autónomas. Además, esos aforamientos y más
concretamente los aforamientos de los altos cargos
autonómicos de nuestra comunidad autónoma, son los únicos
que interesan a los efectos de esta comisión ya que
obviamente solamente sobre ellos puede recaer una eventual
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears para suprimir los aforamientos.

Quinta cuestión, ¿qué razones hay en contra del
aforamiento y, en particular, del aforamiento político? ¿Qué
razones permitirían justificar su supresión total o
prácticamente total? Hay muchas y poderosas razones que
avalan la conveniencia, e incluso la necesidad, de suprimir los
aforamientos, todos o casi todos, y estoy completamente de
acuerdo con la enumeración de estas razones que hizo el
profesor Llabrés en su exposición del pasado día 21 de marzo,
y que también ha enumerado más brevemente el profesor
Oliver. El profesor Llabrés agrupó esas razones en favor de
suprimir los aforamientos, por un lado, en razones de carácter
político, sociopolítico, y, por otro, en razones de carácter
jurídico procesal.

Las recuerdo muy rápidamente, las razones del primer
tipo, las razones de carácter político son, en primer lugar, que
el aforamiento en la mayor parte de los muchísimos casos en
que se prevé en la legislación española implica al menos un
cierto roce con el principio de igualdad, artículo  14 de la
Constitución Española, cuando no una clara vulneración del
mismo, por lo que el aforamiento, desde este punto de vista -
dice Gómez Colomer- podría considerarse inconstitucional.

En segundo lugar, el aforamiento, su mantenimiento,
proyecta -como dijo el profesor Llabrés- una imagen de

desconfianza con el normal funcionamiento de la
Administración de Justicia. La atribución de la competencia
para conocer del asunto en que se ha implicado un aforado a
un órgano jurisdiccional superior se explica, la explicación
que se da es por la mayor cualificación profesional que
podrían tener sus miembros a la hora de investigar y enjuiciar
causas en que sean inculpadas personas que se dedican a la
actividad política. De este modo, la idea que se trasmite a la
ciudadanía es que un juez ordinario, entre comillas, de base,
cualquier juez de instrucción, de lo penal o una audiencia
provincial incluso, no está capacitado para conocer de una
causa criminal compleja, de naturaleza política, en la que están
implicados cargos políticos.

En tercer lugar, el aforamiento introduce problemas
serios, graves, distorsiones importantes en el procedimiento
de selección de una parte de los magistrados, concretamente
de los magistrados integrantes de los tribunales que conocen
de causas con aforados de origen político, y sobre todo
introduce distorsiones en la selección de los llamados
magistrados autonómicos, esos magistrados que forman parte
de la Sala de lo  Civil y de lo Penal, de los tribunales
superiores de justicia de las comunidades autónomas y que
son elegidos o propuestos por los propios parlamentarios
autonómicos, aunque, finalmente, son nombrados a partir de
una terna que propone el Parlamento por el Consejo del Poder
Judicial.

Esto, como dijo el profesor Llabrés muy bien, esto es
negativo tanto para los parlamentarios como para los propios
magistrados, para los parlamentarios, porque cabe sospechar
que no han propuesto a los magistrados más cualificados, que
no ha sido una propuesta objetiva basada en criterios de
estricta profesionalidad, y para los magistrados autonómicos
porque se puede poner en duda, y a menudo se pone en duda
injustamente, su rectitud, su imparcialidad para conocer de una
causa en que está implicado un parlamentario del partido que
promovió su nombramiento.

Razones de carácter jurídico, que mencionó el profesor
Llabrés y con las que estoy completamente de acuerdo;
simplemente las enumero. El aforamiento supone una
desnaturalización de las funciones que han de cumplir el
Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de cada
comunidad autónoma; lo ha señalado ya el profesor Oliver
también hoy aquí. La labor primordial de esos tribunales, de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y
Penal de los diferentes tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas, su labor primordial es crear
jurisprudencia, crear jurisprudencia uniforme y de calidad
acerca de las cuestiones jurídicas de las que conocen a través
de los recursos correspondientes, apelación y casación; su
labor primordial no es ni mucho menos instruir y enjuiciar
causas con aforados.

Segunda razón de carácter jurídico, jurídico-procesal: el
aforamiento introduce distorsiones graves e innecesarias en
la buena marcha del proceso penal -lo ha mencionado también
el profesor Garcias-: la pérdida de la garantía procesal de
doble instancia cuando estamos ante un aforado ante el
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Tribunal Supremo -valga la redundancia-, en menor medida
cuando estamos ante un aforado ante el Tribunal Superior de
Justicia de la comunidad autónoma, porque ahí sí cabe el
recurso de casación, y ese recurso de casación, aunque no es
propiamente una apelación, una segunda instancia, al menos
permite cumplir con las exigencias -lo ha dicho el Tribunal
Supremo- del pacto internacional de derechos civiles y
políticos, que exige que toda sentencia penal condenatoria
pueda ser revisada al menos por un órgano jurisdiccional
superior al que ha emitido la condena. Otra distorsión en la
marcha del proceso la han mencionado el profesor Oliver y
también el profesor Garcias. Cuando en una causa se enjuician
delitos conexos en los que concurres aforados y no aforados,
el órgano jurisdiccional superior, el tribunal del fuero, atrae
o puede atraer hacia si al no aforado, lo cual supone para éste
un perjuicio, porque no tendrá derecho, como acabo de
indicar, a la segunda instrucción. 

Finalmente el aforamiento se utiliza a veces de manera
fraudulenta -lo señaló el profesor Llabrés- con la única
finalidad de crear una situación procesal que pueda resultar
más ventajosa, más beneficiosa para determinada persona a
base de adquirir o de perder, según los casos, el status de
aforado, provocando con ello en ocasiones un indeseable
peregrinaje de las causas judiciales en qué están implicados
aforados. 

En definitiva, no hay prácticamente ninguna buena razón
por la que mantener los aforamientos, y sí en cambio muchas
y buenas razones para suprimirlos, o al menos para reducirlos
substancialmente, de una forma drástica.

Voy terminando. Sexta cuestión: ¿de qué manera se
podrían suprimir los aforamientos?, y fundamentalmente los
aforamientos más cuestionados, los aforamientos políticos;
o al menos de qué manera se podría reducir de forma drástica
su número. Bien, yo creo -esto es una obviedad- que la mejor
manera de hacerlo, la manera más rápida o  eficaz de lograr
este objetivo sería sin duda con una reforma de la
Constitución, y eliminar de un plumazo todos o casi todos los
aforamientos. Pero una reforma constitucional sólo por este
tema no parece factible en este momento, y quizá tampoco a
corto o medio plazo. Por tanto, descartada esa opción de la
reforma constitucional, hay que apostar por una reforma
menos radical, más moderada, eliminado sólo todos los
aforamientos políticos que no están previstos en la
Constitución, que se establecieron en su día por los diferentes
estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. En
nuestro caso, es decir, por lo que se refiere al Estatuto de
Autonomía de Baleares, las Illes Balears, es suficiente para
ello -ya se ha señalado, lo saben ustedes de sobra- con
modificar el artículo 41.1, que contempla el aforamiento de
los miembros del Parlament, así como los artículos 56.7 y
57.5, que contemplan el aforamiento del presidente del
Govern y de sus demás miembros, los consellers. Con esto
sería suficiente.

Pero téngase en cuenta, y este problema ya lo puso sobre
el tapete el profesor Llabrés, que estos preceptos de nuestro
estatuto de autonomía se refieren sólo al aforamiento ante el

Tribunal Superior de Justicia de Baleares de las causas penales
en qué estén implicados tales cargos de las Illes, y que hay
además un aforamiento de carácter procesal civil en relación
con estas mismas personas, que está previsto no en nuestro
estatuto ni en ningún otro, sino en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, concretamente en su artículo 73.2.a), artículo que
dice textualmente que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia conocerá como Sala de lo Civil, entre
otras cuestiones, en única instancia, de las demandas de
responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de
sus respectivos cargos dirigidas contra el presidente y los
miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad
autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa
de la comunidad autónoma cuando tal atribución no
corresponda, según los estatutos de autonomía, al Tribunal
Supremo. Por tanto fíjense que aquí este artículo 73.3.a), no
se entiende muy bien por qué, en lugar de dejar esta cuestión
a lo que pudiesen prever en su caso los estatutos lo que hace
es ya regularla, establecer que existe este aforamiento de
carácter procesal civil. 

Por tanto, siendo esto así, y partiendo de que lo lógico
sería suprimir también este aforamiento, este aforamiento
procesal civil porque creo que mantenerlo sería un tanto
paradójico, un tanto contradictorio, pudiera parecer que no
basta con una reforma de un estatuto, pero la verdad es que
dado que el estatuto, como ustedes saben de sobra, también
tiene rango de ley orgánica, el mismo rango, pues, que la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a mi juicio bastaría con incluir
una disposición final en este sentido en la propuesta de
reforma del Estatuto de Baleares, o de cualquier otro: el de
Murcia, que se está tramitando en las Cortes, o el de
Cantabria, que creo que también se está tramitando; una
disposición final en ese sentido que estableciese que este
aforamiento procesal civil existirá en la medida en que lo
prevean, si quieren, los estatutos de autonomía que opten por
mantener los aforamientos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, li he de demanar... Gràcies.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET PROCESSAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Francisco López
i Simó):

Acabo. Dos sugerencias, dos, muy rápidas. Lo ideal sería
a mi juicio que la supresión de los aforamientos de los cargos
políticos autonómicos se realizara a partir de un pacto de
estado, con el consenso de todos los partidos políticos y el
compromiso de que esa supresión se llevará a cabo, si no al
mismo tiempo, en un breve plazo por parte  de todos los
parlamentos de las comunidades autónomas; de lo contrario
corremos el riesgo de incurrir en una desigualdad de trato
procesal entre los parlamentarios de las diferentes
comunidades, que unos ya no estén aforados y que otros sigan
estándolo, con lo cual habremos suprimido en algunas
comunidades los aforamientos para acabar con una
desigualdad ante la ley, y habremos incurrido en otra
desigualdad ante la ley al tener un trato diferente situaciones
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semejantes, parlamentarios o altos cargos de las diferentes
comunidades.

Una última cuestión en un minuto. La inviolabilidad y la
inmunidad de los diputados del Parlament, a mi juicio, deben
mantenerse, creo que están plenamente justificadas estas
protecciones, estas prerrogativas. Y creo, incluso, que
merecería la pena plantearse la posibilidad de introducir,
además, y como sucede con los parlamentarios de las Cortes,
introducir la necesidad de que la cámara correspondiente, dé
su autorización; es decir, un suplicatorio, un mecanismo
similar para que pueda inculparse a un miembro del Parlament,
en este caso de las Illes Balears. Salvo que haya algún
obstáculo de carácter constitucional que impida esto y que yo
desconozca.

Nada más. Gracias por su paciencia y muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Francisco López Simó per la seva
exposició.

Ara el debat s’estructurarà en cinc minuts per a cada un
dels portaveus dels grups parlamentaris i posteriorment els
tres ponents disposaran de deu minuts més per aclarir les
qüestions que puguin plantejar els diputats en aquesta
interessant exposició que ens han fet els tres.

Així doncs, per tal de formular preguntes o observacions,
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i,
pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Bon dia. Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia
diputats i ponents. En primer lloc, volia agrair el nom del Grup
Popular la compareixença de tots e ls ponents que ens han
il·lustrat avui de matí. Crec que és molt important per al
Parlament disposar de l’opinió de persones expertes en la
matèria, és molt important per a la qualitat de les normes i
sobretot pel coneixement per part dels diputats de qüestions
tècniques que afecten en aquest cas qüestions molt importants
a l’hora de fer normes. 

Avui hem vist unes opinions des de diferents punts de vista,
des del punt de vista constitucional, des del punt de vista penal
i des del punt de vista processal, que crec que ens han ajudat
molt a tenir una idea més tècnica i molt més ampla de la
problemàtica. Crec que és important adequar la llei a la realitat
social i aquesta és una de les funcions que tenim els
parlamentaris, però ho hem de fer de forma correcta i amb la
màxima qualitat legislativa de les normes que puguin sortir.

Per una banda, el tema de l’aforament dir que evidentment
nosaltres amb la nostra competència podem afectar, o regular
un màxim, hem vist que afecta 260.000 persones en tot l’Estat
i nosaltres podem legislar o incidir en 70, 70 i busques
persones d’aquestes 260.000 persones que poden ser

aforades. I crec que la raó dels aforaments en els  estatuts
d’autonomia, no ho veiem més que una raó de protecció dels
poderosos, sinó més per una raó que si els membres de les
Corts Generals i del Govern de l’Estat eren aforats en el
moment que es feien els estatuts d’autonomia i la Constitució
donava la possibilitat que cada estatut pogués regular
aforaments de cada comunitat autònoma, ningú volia ser
menys i tothom volia tenir els seus aforaments en el seu
estatut d’autonomia.

I bé, jo crec que hi ha una coincidència de tots els experts
en el camí a seguir, jo l’únic dubte un poc general seria, que ja
l’ha contestat el professor López Simó, respecte de si s’ha de
fer aquesta reforma de forma coordinada, i és important des
del punt de vista jurídic i polític, coordinada a nivell de l’Estat
de tots els estatuts d’autonomia, o nosaltres podem anar pel
nostre compte, fer una modificació del nostre Estatut i si açò
té sentit, coherència i no hi ha vulneració d’altres drets, o no
deixam una qüestió que uns sí que tendran aquests drets i
altres no. A veure quina és l’opinió dels ponents.

Aquesta seria l’única pregunta que faria, perquè jo crec que
hi ha hagut una coincidència i nosaltres avui crec que
l’important és aprendre i escoltar el que ens expliquen els
ponents.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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:

Sí gracias, Sra. Presidenta. Gracias a los tres ponentes por
darnos la visión técnica desde las tres áreas. Coincidimos con
el Sr. Joan Oliver desde las tres causas por las cuales los
aforamientos deben ser eliminados, la política, la jurídica y la
pragmática, por las cuales deben ser suprimidos, sobre todo
también por ese principio de igualdad que esgrime de una
forma acertada.

No obstante, nos llama la atención, porque, a pesar de que
no hay ninguna evidencia científica de que ningún humano
tenga sangre distinta, ha hecho una excepción respecto al Rey
y, a pesar de alegar la anticonstitucionalidad del aforamiento,
ha excepcionado al Rey de esa supresión del aforamiento. Y
constatamos que el emérito ha tenido en sus cercanías, a lo
largo de la historia de este país, vínculos cercanos con gente
que ha estado vinculada con procesos un tanto sospechosos,
pues hemos tenido al fallecido Manuel Prado Colón de
Carvajal, también con Javier de la Rosa, con el escándalo aquel
de las torres Kio, y recientemente también Urdangarín,
también el actual Rey. ¿No sería más conveniente, a lo mejor,
establecer que el Rey mantenga el aforamiento para las
labores derivadas propias de sus funciones, como vamos a
tener también las diputadas y diputados de este Parlament?
Entiendo que podría ser la excepción de ese aforamiento, y a
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lo mejor no sobre posibles fechorías futuras, no digamos que
las haya cometido, o las esté cometiendo, no queremos decir
en ningún momento eso.

¿No piensa usted que como sociedad tenemos que tender
a igualar, según ese principio, a todas y a todos y no sólo a los
políticos, sino también a todas las instituciones del Estado y
que incluso también al jefe del Estado, sea rey o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

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, en primer lloc, agrair la presència del Sr. Joan Oliver,
del Sr. Gabriel Garcías i del Sr. Francisco López, i dir que,
efectivament, han fet una exposició que ha completat
perfectament les exposicions que ja varen fer, com bé ha
apuntat el Sr. López, els senyors Huguet i Llabrés, fa ja dues
setmanes, i crec que podem estar satisfets els grups
parlamentaris amb les exposicions que hem tengut, perquè ens
ha aclarit moltes qüestions, molts de conceptes i crec que ens
han donat una visió molt global i des de distints punts de vista
i des de distints punts de vista tant jurídics com personals.
Crec que al final hi ha una coincidència generalitzada per part
de totes i cada una de les intervencions, amb més o menys
matisos en relació amb l’abast que ha de tenir i en relació amb
com s’ha de fer, però sí que hi ha una coincidència en general
que l’aforament es tracta d’un privilegi que no té sentit, que
causa més disfuncions que no arregla problemes i, a més, no
s’aguanta la comparació, a la qual pràcticament to ts  han fet
referència, amb el dret comparat respecte del nostre entorn
jurídic, tant sigui europeu, bàsicament, però també algunes
referències s’han fet a altres països d’Amèrica.

I l’excés del nombre d’aforats. Com bé ha dit el Sr.
Lafuente, nosaltres dins aquesta reforma de l’Estatut
d’Autonomia que proposam, l’abast és reduït, en aquest cas,
als membres del Govern de les Illes Balears, actualment 13
persones, més els diputats d’aquest Parlament també, 59
persones més, part de les quals a més coincideixen.

Així i tot, s’ha plantejat i ha sortit el debat i el tema, tant a
les exposicions com avui el Sr. Lafuente ho ha tornat a posar
damunt la taula, en relació amb si hem de ser cap de llança,
capdavanters en aquesta qüestió, que no ho seríem perquè ja hi
ha alguna altra comunitat autònoma que s’ha avançat, s’ha
esmentat també, la Comunitat Autònoma de Múrcia crec, i no
sé si alguna més, i de la disfunció que podria produir que no hi
hagués una uniformitat en aquest sentit.

Crec que, primer, evidentment, i s’ha esmentat per part del
Sr. López, avui per avui és impensable que hi hagi una reforma
de la Constitució Espanyola en aquest sentit, per tant, és molt
difícil que, i el Sr. Oliver també hi feia referència, que hi hagi
una reforma que vagi més enllà i, per tant, els 600 aforats
aproximadament que la Constitució Espanyola preveu és

difícil avui per avui que es puguin dur a terme, crec que hi ha
motius més que suficients per a una reforma d’alguns temes
de la Constitució Espanyola, no només dels aforaments, n’hi
ha d’altres que nosaltres plantejaríem, però, com dic, avui per
avui sembla impensable. I també em sembla molt difícil, molt
difícil, que hi hagi un acord per tal que totes les comunitats
autònomes, d’una manera més o menys pactada, i més o menys
a la vegada, puguem fer totes més o manco a la vegada aquesta
reforma.

Per tant, evidentment, des del nostre grup com que tenim
ben clar que l’aforament no té sentit, com que tenim ben clar
que és un privilegi, com que tenim ben clar que crea... crea
dubtes en relació amb les persones que triam determinats
membres del Tribunal Superior de Justícia, en el cas del
Congrés les persones que trien determinats membres del
Tribunal Suprem, poden crear dubtes evidentment en relació
amb la imparcialitat, i per molts altres motius de truncar
sobretot e l principi d’igualtat que estableix la pròpia
Constitució Espanyola de no esperar, no esperar. Crec que
nosaltres evidentment hem de ser punta de llança i hem de
marcar camí i crec que d’altres evidentment reaccionaran i
seguiran l’exemple, però a mi no em produeix cap tipus de
problemàtica pensar que els parlamentaris de les Illes Balears
no tenguin aquest privilegi i sí que el tengui la Comunitat
Autònoma de Cantàbria o la Comunitat Autònoma d’Astúries,
m’és igual, la que sigui, ho pos com a exemple, no és que
tengui res en particular amb aquestes.

Per tant, crec que sí hem de ser valents en aquest sentit i
crec que les propostes que s’han escoltat en aquestes dues
compareixences, aquests dos dies de compareixences, per part
de les cinc il·lustres persones que ens han acompanyat crec
que han estat prou indicatives en aquest sentit. I, una vegada
més, agrair, evidentment, les seves aportacions i la profunditat
de tot el que han comentat i les seves opinions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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 senyores diputats. Jo, com
la resta de companys dels grups parlamentaris que m’han
precedit, donar les gràcies als tres compareixents perquè
hagin vengut aquí a explicar-nos la visió que tenen d’aquest
tema dels aforaments. 

Crec que hi ha unanimitat per part de tots els grups
parlamentaris de veure i també de part dels compareixents de
la importància d’eliminar aquesta majoria d’aforaments que
avui en dia, a part que creen una inseguretat o una injustícia
davant la societat tampoc no són... no hi haurien de ser.
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La nostra feina avui era escoltar-los, que ens poguessin
resoldre dubtes o possibles dubtes. Com s’ha dit, crec que la
problemàtica més grossa és que tots els parlaments facin les
passes en el mateix moment, però també, com s’ha comentat
per diferents portaveus, crec que hem de ser valents i
nosaltres, com a comunitat, hem de fer les propostes adients
per poder canviar els aforaments que almanco a nosaltres ens
pertoca o poder eliminar que són aquests 70 aproximadament. 

També crec que l’Estat s’hauria de replantejar la
modificació de la resta d’aforaments perquè, com també s’ha
dit, si les comparam amb els països que ens envolten és una
exageració que la gent no pot entendre.

Res més. Vull agrair-los la seva presència i donar-los les
gràcies per ser aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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. Evidentment també,
com la resta de portaveus dels grups parlamentaris, agrair la
intervenció i l’aportació del Sr. Joan Oliver, del Sr. Gabriel
Garcías i del Sr. Francisco López per les seves aportacions,
que jo crec que posen de manifest i  sumen amb les dues
intervencions de les anteriors compareixences, que denoten
una certa unanimitat o una gran unanimitat perquè aquesta
proposta pogués tirar endavant i que té solidesa jurídica.

Jo, en tot cas, vull fer una valoració, a partir de les
aportacions més de tipus política, que és el que em correspon,
i m’he de situar un poc en allò que pens que correspon a la
tasca política i és exercir bé aquell art de fer possible allò que
és just, almenys políticament, o que està més que mai
justificat, i jo crec que la justificació la tenim i s’ha posat de
manifest. Crec que tenim una oportunitat única per poder avui,
aquest parlament, iniciar, bé avui, no dic avui en data, però sí
avui, en aquest context, poder iniciar una reforma de l’Estatut
i fer possible l’eliminació de l’aforament. Ho dic perquè no
sempre es produeixen les circumstàncies i les condicions
polítiques perquè açò sigui possible, i en aquest moment
almanco s’ha expressat la voluntat de tots els grups
parlamentaris, de tots els grups polítics presents a la cambra,
perquè açò sigui possible. Per tant, crec que seria un greu
error i una greu irresponsabilitat no aprofitar aquest moment
històric; que és cert que se circumscriu dins l’àmbit de la
nostra comunitat autònoma, de les nostres competències,
evidentment que l’impacte és limitat, com bé s’ha expressat,
però limitat numèricament, però jo crec que simbòlicament i
políticament no ho és limitat, és molt important, i el que faria
és sumar a altres parlaments que també han iniciat aquest
procés, forçant un poc aquesta dinàmica i que instàncies
superiors, doncs, s’hagin també de replantejar l’eliminació

global i uniforme que, sense cap dubte, coincidesc que seria
el desitjable a tot l’Estat. 

Crec que les expressions que s’han dit avui en relació amb
com es valora avui l’aforament són clares, és un privilegi, és
percebut com a un privilegi innecessari, jo diria a més que
políticament injust i injustificable en una democràcia moderna
que vol avançar i aprofundir en el principi d’igualtat. També
coincidesc amb l’expressió que no hi ha cap bona raó, cap
bona idea per mantenir l’aforament, però, en canvi hi ha
moltes, i els ciutadans ens ho recorden cada dia, n’hi ha
moltes per eliminar-los. 

Crec que en aquest sentit l’ideal i el desitjable crec que
està clar, ho tenim tots clar, i hauria d’anar per aquest criteri
d’uniformitat, però també tenc clar que aquesta uniformitat
l’haurem de construir des de baix, i des de baix vull dir des
dels territoris, des de les comunitats autònomes. Ja
m’agradaria també que l’Estat espanyol es mogués dins la
uniformitat d’Europa, on aquesta figura és una figura quasi
quasi inexistent o molt reduïda, però no és així. Doncs, les
Illes Balears crec que també haurem de rompre aquesta
uniformitat per aconseguir que a l’Estat espanyol hi hagi una
altra uniformitat que és que no hi ha aforament o que aquest
aforament està molt circumscrit a unes figures molt
concretes. 

En aquest sentit, per tant, crec que les aportacions d’avui
i de l’altre dia donen crec que molta seguretat i tranquil·litat
als grups poder tirar endavant aquesta iniciativa i ara ens toca
la voluntat política de convertir-ho en un text i de poder
convertir aquesta reforma, jo diria que en una realitat, almanco
en aquest parlament, perquè després ha de ser el Congrés de
Diputats, és una llei orgànica, és una modificació d’una llei
orgànica, que la faci realitat. 

Torn a incidir que és un moment històric perquè açò a la fi
es pugui dur a terme després d’anys i anys, jo vull recordar, de
promeses polítiques i electorals en què no ha estat possible.
Per tant, no perdria mai avui aquesta oportunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia. Jo en aquest cas no faré ús
del meu torn de paraula, el cediré en favor de la diputada Xelo
Huertas, però només vull donar l’agraïment evidentment també
en nom de Gent per Formentera i Socialistes de Formentera
als tres intervinents. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula idò la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, jo també vull agrair la presència
del Sr. López, del Sr. Garcías i del Sr. Oliver.

Vull fer una sèrie de preguntes que no sé si el Sr. Oliver ja
les ha contestat abans i ja ho ha expressat abans, però no m’ha
quedat clar: en cas que es fes una reforma de la Constitució
només s’eliminarien els 600 aforats aproximadament o
quedarien eliminats també tots  aquests aforats
inconstitucionals que hi ha, els 260.000?

I per altra banda, si no fos així, si no s’eliminassin aquests
inconstitucionals, com s’hauria de fer perquè s’eliminassin?
Perquè està clar que el debat està sobretot en els aforaments
polítics perquè són els que han fet un ús més abusiu i més mal
ús d’aquesta figura. La gent, en general, no percep que els
aforaments de la classe jurídica, etc., siguin un privilegi per
això, perquè mai no s’ha presentat aquest debat en la societat.

Quant al que ha dit el Sr. López, que hauria de ser
mitjançant un pacte d’Estat, hi estic totalment d’acord, per no
crear aquestes desigualtats processals entre parlamentaris de
diferents comunitats autònomes, però, dit això, també he de
dir que la desigualtat ja s’ha creat, processal, entre els
ciutadans d’aquesta comunitat i els seus parlamentaris i que
realment nosaltres el que hem d’eliminar és la desigualtat
entre els ciutadans que representam que és realment pel que
som aquí. 

Per això crec que donar aquesta passa en aquesta comunitat
és molt important per igualar-nos als ciutadans als quals
representam.

Moltes gràcies per la seva presència. 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. Primer vull fer un agraïment als
tres ponents, al Sr. Oliver, al Sr. Garcías i al Sr. López i Simó.
Els portaveus que m’han precedit ja han comentat diverses
coses, jo volia fer o saber la seva opinió, si en tenen, respecte
d’un parell de punts relativament concrets.

Un és que l’altre dia el Sr. Llabrés ens va suggerir la
creació d’una disposició transitòria per regular què passaria
amb aquelles persones que en aquell moment poguessin estar
dins un procediment judicial que afectàs els aforats.

Una segona qüestió, que el Sr. López i Simó ha mencionat,
és si s’ha d’estendre aquesta supressió de l’aforament a la
responsabilitat civil i especialment, si ho he entès bé, ha
suggerit fer una disposició final dins l’Estatut d’Autonomia
per fer referència a l’article de la Llei Orgànica del Poder
Judicial. M’agradaria que fessin qualque comentari a veure...
sobre això que ha comentat el Sr. López i Simó.

Una tercera, que ens afecta a nosaltres directament, és que
el Sr. Llabrés va fer l’altre dia una referència al fet que es
podia suprimir l’aforament dels diputats i diputades a través de
l’Estatut d’Autonomia i que no era necessari reformar el
Reglament del Parlament, quan aquesta cambra ara està en un
procés de reforma del Reglament i hi ha tres artic les del
Reglament que parlen de prerrogatives parlamentàries, un
d’ells l’article 12 del Reglament fa una referència específica
al 44.1, que és l’article que ens afecta respecte de l’Estatut
d’Autonomia, i si jo ho vaig entendre bé el Sr. Llabrés va venir
a dir que no era necessari reformar el Reglament, que bastava
suprimir l’article de l’Estatut d’Autonomia. Simplement com...
la meva persona està ficada en els dos temes, idò m’agradaria
saber la seva opinió.

I una quarta reflexió, que és més política, que és... bé, jo
crec que la Constitució... el panorama, un cop revisat el tema,
és que la majoria de persones aforades en aquest país estan
fora de la Constitució, són inconstitucionals, perquè la
Constitució només parla del que parla. Ho dic perquè, és clar,
parlam de fer una reforma constitucional, però realment la
reforma s’ha de fer fora de la Constitució o també s’ha de fer
fora de la Constitució, perquè diversos ponents ens han parlat
dels milers de persones que són polítics, que són funcionaris
públics dins carrera judicial o membres de les forces de
seguretat, i tots aquests no estan dins la Constitució. A la
Constitució hi ha el cap de l’Estat, el president del Govern, el
Consell de Ministres i els diputats i senadors a les Corts
Generals.

Per què dic això? Evidentment, nosaltres som polítics,
hem assumit un compromís polític de la retirada dels
aforaments, però no deixa de poder dir que hi ha un cert
cinisme en dir “els polítics que es retirin l’aforament”, jo no
ho pos en qüestió, però de tots uns altres col·lectius ningú no
en parla. El Sr. López i Simó, és veritat que ha demanat que en
certa mesura hi hagués un pacte d’estat, per fer-ho d’una
manera homogènia; si parlam de cambres autonòmiques,
Múrcia ja té una reforma del seu estatut al Congrés de
Diputats, i crec que hi ha tres o quatre comunitats autònomes
els parlaments de les quals es troben en un procés semblant al
nostre. Per tant, és molt probable que ens trobem..., no sé què
passarà al Congrés dels Diputats, però ens podríem trobar amb
un escenari, absolutament, que no fos homogeni.

Ho venc a dir perquè si quan s’invoca, i aquí diverses
persones s’han referit  al Sr. Gómez i Colomer, que
l’aforament versus l’article  14 de la Constitució Espanyola
respecte de la igualtat, idò bé, ja que som a un fòrum que és
polític, que és el Parlament, idò jo també m’atreviria a dir...
idò bé, on és aquesta igualtat a l’hora de la retirada de
l’aforament per al polític, que no ho pos en qüestió, però crec
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que hauríem de fer un exercici molt més ample que si ens
comparam amb Alemanya, on només hi ha el cap de l’Estat,
doncs per què no parlam d’aquests milers de persones que són
aforades i ningú no en planteja res.

Res més, vull agrair les seves aportacions i si poden aclarir
alguna de les preguntetes que he deixat damunt la taula els ho
agrairia molt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I ara sí, per contestar aquestes
preguntes i aquestes observacions que han formulat els
portaveus dels diferents grups parlamentaris, tenen la paraula
els compareixents, seguirem el mateix ordre amb què hem
iniciat aquesta comissió. Per tant, don la paraula al Sr. Joan
Oliver i Araujo per un temps de deu minuts.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I CONSELLER
I EXPRESIDENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES
ILLES BALEARS (Joan Oliver i Araujo):

Moltes gràcies. Nosaltres també, o almanco jo vull agrair
l’amabilitat de considerar-nos dignes de ser en aquesta
comissió i poder aportar qualque cosa, l’amabilitat de la
presidenta i de tots els grups parlamentaris amb nosaltres, que
és molt d’agrair aquesta relació entre el món polític i el món
acadèmic.

Passam breument a les preguntes del Sr. Lafuente, ha dit
una cosa que és certa, l’efecte mimètic, és a dir quan es varen
constituir les autonomies a l’any 1983, la nostra va ser la
darrera juntament amb Madrid, volíem ser com els altres i, per
tant, fins i tot aquell mimetisme tan (...) respecte a Catalunya,
és a dir, (...) també en volem tenir, aquest efecte mimètic i per
tant, no crec que hi hagués tant en els pares de l’Estatut la idea
de cercar un privilegi propi, tal vegada no ho sé, ser menys
propi, però era: “si ho tenen deu ser bo, per tant, nosaltres
també”, per no ser menys que els altres.

Pensi que en aquell moment es dubtava... bé, (...) permetia
que la comunitat de via lenta no tengués ni parlament, només
la possibilitat del govern, una passa va ser que totes tinguessin
parlament, és un acord d’un parlament de quatre mesos només,
recorda..., em pareix que només funcionava quatre mesos
l’any, un parlament que no podia cobrar, en fi, que tenia (....)
membres com a màxim, era una cosa molt petita. 

Per tant, això era... si això ens permeten idò no (...) la flor
(...) posar , això és cert. Ara, una cosa és l’origen i el motiu,
que jo (...) que no era la mala idea de pensar “jo delinquiré i
em convendrà”, jo crec que ningú no pensava això, no..,  però
la pressió avui és aquesta, que han passat gairebé 35 anys o un
poc més i la pressió ciutadana no afavoreix la classe política
dins l’enquesta del CIS, constata que no ocupa un lloc molt
rellevant dins el rànquing de preferències, està a un lloc més
bé baix dins... Per tant, tot allò que sigui millorar la seva

imatge..., jo crec que en això hi estam tots d’acord i per tant,
(...) és un moment important.

El Sr. Morrás ha dit una cosa molt interessant sobre el Rei.
A veure, jo som republicà públicament, he escrit prou sobre
això, he escrit llibres sobre això, he tengut algun problema,
fins i tot quan TV3 em va telefonar anys, em volien convocar
fa anys a una taula rodona, i després em van dir: no és que hem
rebut pressions de què no pots intervenir perquè ja sabem..., el
tema del Rei no és un tema que jo hi tengui cap simpatia per
la monarquia, cap ni una. I jo als alumnes ja els deia fa anys
que el tema de les fotos del Rei, Estrasburg acabaria
rectificant la sentència del Tribunal Suprem (...) i que donaria
la raó als vots particulars que hi havia a Espanya, per això
també hi havia jutges que havien considerat que la crema de
fotos era un acte de llibertat d’expressió. Per tant, en això ja
hi havia un vot particular molt important. (...) la raó està en el
vot particular i no en la sentència i ha tardat molt, però ha
arribat. Per tant, la monarquia és una espècia de falca no
democràtica d’un sistema democràtica, pensar que el poder es
transmet per via hereditària, suposa una forma de rompre la
monarquia, encara que pot tenir certes, però no entr en això.

Es fixi, jo he dit, jo vinculava aforar el Rei, un motiu per
mimetisme; és a dir, els presidents de república estan aforats
a Itàlia, França, Alemanya, a Estats Units hi ha l’impeachment,
vull dir que sempre hi ha certa protecció del cap l’estat, i jo ho
condicionava a assumir la inviolabilitat, que és molt pitjor,
perquè el Rei a Espanya avui és inviolable, faci el que faci, no
hi ha via civil. Jo als alumnes els dic, (...) el Rei és inviolable,
i què passa quan un rei, no importa un rei assassí, un rei que
desfalqui hisenda, un rei que va amb la moto i mata a qualcú
anant gat, homicidi culpós; és que no es pot anar contra ell ni
tan sols obtenir la indemnització civil per la mort, perquè és
inviolable el Rei. En aquest cas el rei es negués a dimitir i
s’hauria de considerar en tot cas cap una inhabilitació
permanent, (...) una indemnització temporal, fer-lo permanent,
però bé, seria forçar molt la Constitució, perquè un rei
inviolable és una monstruositat, qualcú fora de la llei. Per tant,
jo el reduïa a fer-lo aforat, que és una cosa molt menor, i
seguir l’exemple un poc d’altres països. També es podria
plantejar si no ha d’estar aforat, en tot cas crec que de vegades
per al bé institucional, jo és que crec que el Rei hauria de
desaparèixer, però mentre hi siguin, (...) un president de
república (...) estar aforat, també ho pensaria igual. Per tant, no
és (...) cap de l’Estat.

(...) penosos, perquè Joan Carles va abdicar, més o manco
forçat per circumstàncies, la gran preocupació política del PP
i del PSOE, va ser aforar com fos el Rei, és a dir, una cosa...,
jo estava (...) fent classes i era una qüestió de dir, bé (...) la
reina Sofia ha estat 40 anys no aforada, la reina Sofía podia ser
processada a qualsevol jutjat de poble, perquè no estava
aforada ni res, i ningú no se’n va preocupar. El Rei Joan Carles
deixa de ser rei, deixarà de ser inviolable i estan tots espantats
que el puguin (...), una percepció que la reina Sofia no era
potencial delinqüent i el Rei Joan Carles era potencial
delinqüent, i a posta corrents aforar-lo allà on fos. I a la
primera llei que va passar per allà el varen aforar, el varen
aforar en el Suprem. I de fet el varen aforar (...)  perquè hi
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havia, és clar, demandes tot d’una de paternitat, a més a més
eren civils, a part d’altres coses, (...) i és clar, qualsevol jutge
de poble (...), farem la prova d’ADN, això és elemental farem
la prova d’ADN (...), el Suprem va dir que no hi havia cap indici
ni un que el Rei fos pare de cap de les demandes de paternitat.

Vull dir que efectivament, jo entenc el que em diu, no en
fem un tema de qüestió, crec que així com hi ha països que
tenen certes prevencions processals per al seu cap d’Estat i
president de govern, jo ho mantendria, no diem cap raó
dogmàtica, tenc una raó pragmàtica que convé mantenir la
institucionalitat. Jo ( ...)  amb vostè que la monarquia és una
forma caduca, encara que pot tenir certs avantatges, però jo ho
mantendria pel que he dit, per aquests motius. Encara que jo li
llevaria la inviolabilitat perquè si que em sembla, quan ho
explic als meus alumnes quasi quasi em fa vergonya, és a dir,
no, és que el rei faci el que faci no el poden processar ni civil
ni penalment, està fora, és de mel i sucre (...), és de mel i
sucre. És de mel i sucre i per tant, (...). I això com pot ser?
Nosaltres demanam processar Pinochet i, en canvi, el nostre
Rei és inviolable, doncs no queda molt clar, queda poc...

El Sr. Barceló parlava d’una cosa interessant, que és la falta
d’uniformitat de les comunitats autònomes. Pot (...), però això
és normal, això és l’autonomia, això és l’autonomia, un
autonomia pot decidir pagar als vells els laxants i pagar a un
altre pagar la viagra, vull dir, això és l’autonomia, que els
governants decideixen si gasten més en festes o gasten més en
una altra cosa. Per tant..., en to t cas deixa en evidència
aquelles comunitats que mantenen l’aforament, però la
diferència forma part de l’autonomia, la uniformitat és el
contrari, si (...) autonomia, si és un privilegi a (...), doncs que
cada autonomia decideixi i reti comptes cada partit si ha de fer
nous aforaments. Això no em sembla un tema (...), res a dir.

Donar les gràcies a la Sra. Sureda per la seva amabilitat
com sempre.

El Sr. Nel Martí, si entenc la meva lletra, ha defensat una
cosa important que és aprofitar que hi ha unanimitat a la
cambra, que a més aquesta unanimitat també és als programes
polítics dels partits que hi ha a les Corts Generals, que tots
amb diferents matisos van amb aquesta idea que la regeneració
va vinculada..., en certes coses va vinculada a (...). Per tant, tots
estan d’acord també en suprimir l’aforament. Per tant,
aprofitar aquest moment aquí, però nosaltres, perquè a nivell
d’Estat està tot tan malament quant a relacions entre partits,
que és molt mal de fer pensar en coses (...). Jo supòs que tots
els partits si duen això en el seu programa, si ara no ho fan, a
les pròximes legislatures també duran el mateix, ( ...) els
aforaments, m’imagín que això no desapareixerà com un núvol
de primavera, sinó que ho mantendran. Però és vera que
aprofitar un moment i, a més, això que no hi ha ni vencedors,
ni vençuts, si es va introduir per unanimitat, doncs també ara
ho suprimim, i crec que no hi hauria grans (...).

La Constitució, efectivament, la reforma és necessària, jo
ho deia al Col·legi de Missers (...) va organitzar, crec que és
necessària, però, és clar, pens que qualsevol reforma haurà
d’implicar la reforma de l’article 57, que és la preferència de

l’home damunt la dona a la successió de la Corona d’Espanya,
la qual vol dir que tota la reforma haurà d’anar per l’article
168, que (...) que hi hagi 240 diputats. Si (...) diputats per
aprovar un pressupost de l’Estat com sigui, com podem pensar
en 240 diputats? Jo anava a convocar el Congrés per
comparèixer a la Comissió de Reforma de l’Estatut, però (...),
amb poca esperança, amb poca fe i amb escassa caritat, perquè
és clar, escoltin, vostès no són capaços de fer un pressupost
i voldran fer una reforma de 240 (...), que se... És a dir, és molt
més important el tema territorial, és a dir, Espanya està molt
cruixida territorialment i és clar, la reforma serà de moltes
coses. Tal vegada uns governants que pensin més en Estat i no
en sentit de partit podrien tal vegada ja a reformes com el
tema català, que és un tema gravíssim, el tema territorial, en
general, però que té la seva plasmació més pura en el tema
català.

Per tant, la reforma no... Ara, sense reformar la
Constitució, com molt bé deia el Sr. Thomàs, doncs es
podrien eliminar pràcticament el 99 i busques per cent, només
n’hi ha 600 a la Constitució, per tant, els altres podrien
eliminar-se. Jo d’aquests 260.000 s’ha de dir que els policies,
els policies no han demostrat cap interès especial, els policies
que estan a l’Audiència Provincial, policies locals,
autonòmics, Guàrdia Civil, Nacional, tots aquests jo crec que
es podrien (...) i no hi hauria problemes, crec que (...). Distint
són els jutges, els  judicis (...) purament es varen defensar
aferrissadament i en contra de la supressió de l’aforament, la
qual cosa no és un magnífic exemple. És a dir, ells quan es va
començar a parlar..., (...) varen ser poc hàbils, els polítics de
Madrid varen començar a parlar de suprimir el dels altres i no
dels seus. Clar, això els va molestar, però a part, (...), la seva
funció i és un aforament. I per què els jutges del Tribunal
Suprem nord-americà no està aforat? O per què el Tribunal
Suprem d’Itàlia no està aforat? I en canvi aquí els jutges es
varen relacionar molt (...), ells havien de mantenir l’aforament
seu i dels fiscals. Aquest serà més complicat llevar-los, però
la policia 250.000 es podrien llevar sense problemes, i crec
que si tots s’eliminessin, els jutges acabarien acceptant que
ells també són com els altres, però per aquest sentit de casta
varen reaccionar molt bruscament davant una proposició de
canviar els aforaments. 

Agrair a la Sra. Tur les seves paraules.

A na Xelo Huertas, que és una formada en ciències
polítiques i fa uns (...) interessants, si s’eliminàs l’article de
la Constitució, (...) aforaments de l’Estat prevists, president de
Govern, Govern i (...), o desapareixerien tots? Formalment
només desapareixerien els de la Constitució, formalment, si
(...) la Constitució , això no afecta els altres. Ara bé, com
s’eliminarien els altres? O bé mitjançant una interpretació del
Tribunal Constitucional, que els altres eren una certa
perllongació dels que hi havia a la Constitució, per tant, sense
aquest sostenidor els altres cauen, o de forma més clara,
reformant les lleis. Però, en principi, l’aforament dels jutges
no està vinculat a l’aforament dels senadors. Per tant, la
reforma de la Constitució només afectaria directament els que
són aforats, encara que dic, tal vegada això del Tribunal
Constitucional que fa una defensa molt aferrissada, no, és que
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és una defensa de distribució, tal vegada (...), si no hagués estat
a la Constitució no s’hagués reproduït a l’Estatut d’Autonomia,
va ser una rèplica per raons mimètiques, de fer mini estats i
per tant, tot allò que (...)

L’altra qüestió és... bé ja ho he dit. El Sr. Thomàs ja ha dit
els punts aquests dels aforats, que crec que ell diu “és que és
injust”, és clar que és injust, però també hi ha molts de càrrecs
polítics, president de tribunals de comptes, defensor del
poble, ambaixadors que estan aforats, no s’han de fixar massa
en els  polítics, però... (...) que no són els únics que estan
aforats i per tant, s’haurien d’eliminar tots.

Jo repetesc, només deixaria aquests dos que he dit, el de
cap de l’Estat, el que fos, i el del Govern, per tant, també..., els
jutges també els convenceria que han de donar exemple i han
de confiar en els seus col·legues, no voler aforar-se, i tots els
altres també.

Crec que és injust, els polítics estan maltractats, ser
polític... a mi si alguna vegada m’han insinuat ser polític
sempre he dit que no som tan patriota per ser polític, és a dir,
sempre he dit que a mi la política no m’atreu tant per
sotmetre’m al preu personal que té ser polític, que té un preu
personal de dir, bé, idò vostè serà un polític per tant..., és igual
la seva vida privada, és un polític, i això és molt injust, però a
nivell de carrer les injustícies es donen i no ho pots evitar, és
un preu que un paga ser polític i, per tant..., l’aforament del
jutges no molesta ningú i l’aforament (...) supòs que molesta. 

Això és just? No, no és just. Polítics, quants n’hi ha
d’honrats? La immensa majoria, evidentment. (...) corruptes?
un 5% de polítics corruptes? no crec que arribi a un 5%, no
crec que hi arribi i, en canvi, la percepció social és dura contra
els polítics, i això (...) els aforaments, no tots són igualment
detestables per dir-ho així, és detestable aquell que es posa
l’aforament per protegir-se ell, sigui el que sigui, sigui un
policia municipal, sigui un jutge o sigui un polític, però vostès
saben que tenen el focus damunt, vostès tenen els privilegis
d’estar (...) públic, (...) per l’eròtica del poder, que en diuen, i
altra gent que diu “mira...”, el que deia ahir Esperanza Aguirre,
amb la seva intel·ligència malvada de costum, va deixar...
referint-se a (...) Cifuentes, va dir: “se está muy bien en casa”
li va dir, “se está muy bien en casa”, bé, idò és clar estar a
casa té uns privilegis, no tens l’eròtica del poder d’estar
enmig, però té inconvenients, i això és la veritat.

No he entès una cosa que ha dit vostè sobre el Reglament,
ha dit que el senyor, el senyor... ai, de... sí, el Sr. Llabrés, que
va ser alumne meu i era un home viu, i ho és, que la reforma
del Reglament del Parlament faria necessària la reforma de
l’Estatut o la reforma de l’Estatut faria necessària la reforma
del Reglament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mana? Va dir això? El primer, no és vera, és a dir , la
reforma del Reglament, l’eliminació del Reglament
mantindria l’Estatut en vigència, per tant, no canviaria res, això
és obvi, vull dir la reforma del Reglament no faria res, perquè

això s’aplica directament, això no està condicionat a una
norma de desenvolupament, per tant, això s’aplica.

El segon, si l’eliminació d’això eliminaria..., (...) estatut,
vull dir, eliminaria el Reglament sense tocar-lo, possiblement
sí, possiblement quedaria allò com a lletra morta, és a dir, que
allò no tendria..., és una disposició prou forta que hauria de
tenir un enclavament en una norma o constitucional o
estatutària. Per tant, seguiria (...) que diuen els americans,
seguiria (...) per fer lletra morta, però  això sí, però la reforma
del Reglament no deroga l’Estatut, això és obvi.

I res més, res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, bé... com a aclariment era la segona qüestió, és a dir, si
era necessari llevar els aforaments de l’Estatut d’Autonomia,
haver de modificar el Reglament del Parlament, ja que hi som,
ja que hi fem feina, només és un aclariment.

Gràcies, Sr. Oliver i Araujo. Ara té la paraula per un temps
de deu minuts, el Sr. Gabriel Garcías i Planas per aquestes
mateixes qüestions, per contestar les preguntes i les
observacions que han fet els diputats.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I PRESIDENT DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE
LES ILLES BALEARS (Gabriel Garcías i Planas):

Sí, bé, començaré pel darrer, respecte d’això del
Reglament, crec que podem anar a aquell principi castellà de
penal que diu no hay cómplice sin autor, és a dir, si no hi ha
llei crec que el Reglament queda inusitat o almenys queda -
com deia el company Joan Oliver- en lletra morta.

Ara, jo vull dir una sèrie de coses arran de les preguntes
que s’han fet, tal vegada són dois o generalitats, però crec que
s’han de posar. 

Allò  del fur i del fuero i totes aquestes coses dels
aforados, hi ha vegades que no ha quedat resolt i la gent no ha
dit ni mu. Recordem que quan jutjaven en Camps a València,
era un aforat; dels delictes de jurat, com és el suborn, perquè,
és clar, els trajes o no trajes, aquest doi, bé... el jutjava un
jutge del Tribunal Superior que està assegut, una espècie de
Don Tancredo, i quan no pots exigir als que formen mesa del
jurat que siguin doctors en filosofia, és el lleter, el carnisser,
en Toniet; és a dir, el que diu si és culpable o no a un aforat, a
un tribunal superior de justícia, d’uns delictes que es coneixen
amb jurat, bé, idò són els que toquen, e ls que diuen si és
culpable o no... El que fa la sentència és un tema del tribunal
superior, però aquest és un tema que la gent ha dit: bé, idò...
Això també s’ha de tenir en compte quant als aforats.

Després volia dir una cosa, el processalista prestigiós, que
és Gómez i Colomer, que ningú no ho posa en dubte, que ha
estat una referència en Dret Processal i en aquesta matèria,
nogensmenys sorprèn que a la comunitat valenciana, per
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l’article 20 i busques de l’Estatut, no me’n record, hi hagi
aforament fins i  to t en matèria civil, sorprèn, que hi hagi
aforament en matèria civil.

Llavors, l’altra cosa que s’ha parlat aquí és: s’hauria de
modificar la Constitució per tot aquest aforament de tanta
gent, 2.000, 7.000, 50.000, no sé quants? Bé, jo crec que la
Constitució al principi va limitar l’aforament, el que ha ficat
la cullera ha estat la Llei Orgànica del Poder Judicial, que la
Llei Orgànica del Poder Judicial ha ficat Déu i sa mare com a
aforats. 

Si nosaltres declaràvem una sèrie de nul·litats d’articles de
la Llei Orgànica del Poder Judicial, que és el que ha ficat un
aforament, vaja, molt important, crec que es podria fer...,
perquè en aquests moments com..., per aquestes majories
protegides de la Constitució és tan difícil, ara la Llei Orgànica
del Poder Judicial va ser la que va ficar al Tribunal de
Comptes, al de no sé què i al de sí sé què, bé...

Llavors, en aquests moments en què hi ha, em sembla que
era el doctor Thomàs que feia la pregunta, sobre què passaria
si ara a un senyor l’està jutjant un tribunal superior de justícia,
la norma procesal, nos está juzgando un tribunal superior
de justicia, i de cop i volta desapareixen els aforaments. O
sigui un senyor, idò se’n va a la Sala Civil i Penal que l’ha de
jutjar i el dia abans de començar (...) desapareix l’Estatut
d’Autonomia, quins efectes tendrà per a ell, quins efectes
tendrà? Haurem de tornar enrere? 

Bé, hem de veure com ve, hem de veure com ve, perquè la
llei processal reformada del 2015 ha dit: idò a partir de tal els
delictes comesos en tal entrarà en vigor... (...) i ha una vacatio
legis, hem de veure com vendria, si deien: se suprimeixen els
aforaments amb efectes retroactius, s’ha de...; normalment la
llei no té efectes retroactius excepte que beneficiï. Jo no sé
si beneficia o no, jo no ho sé, jo tenc un embull dins el cap,
però realment donaria lloc a plantejar-se... de la mateixa
manera que si una persona ja s’ha dut pels tràmits de
l’aforament és difícil  tornar-ho enrere, però hem de saber
com vendria la suspensió, a veure si establiria una vacatio, si
no establiria una vacatio, si establiria un aspecte retroactiu o
no.

I per acabar el que sí vull dir és que hi ha una sèrie
d’estatuts que estan, crec jo, més avançats que el nostre quant
a la reforma, que són Cantàbria, La Rioja, Múrcia, i no sé si
l’Assemblea de Madrid també fa trull, això és el que volia dir.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gabriel Garcías i  P lanas. I ara té la
paraula per un temps de deu minuts el Sr. Francisco López i
Simó.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET PROCESSAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Francisco López
i Simó):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Vamos a ver, voy por
orden, he ido tomando algunas anotaciones.

Sr. Lafuente, planteaba usted, en relación con el
comentario que yo he hecho acerca de que me parecería, me
parece que lo lógico sería que en esto hubiese un pacto de
estado y que se produjese una reforma prácticamente
simultánea, coincidente casi en el tiempo de todos los
estatutos, planteaba usted si el no hacerlo así, si se reforman
los aforamientos en una comunidad y en otra no, si esto va a
crear un grave problema jurídico. Hombre, yo no creo que
plantee ningún grave problema jurídico, no creo que, si esto
sucede, si al cabo de... no sé, cuando concluya este proceso de
reforma de los estatutos en relación con este tema, (...) no sé,
equis años, yo no creo que ningún diputado autonómico de una
comunidad que se ha quedado sin aforamientos plantee ante el
Tribunal Constitucional un recurso de amparo por vulneración
del artículo 14 de la Constitución por desigualdad ante la ley.
Yo no creo que plantee ningún grave problema en este sentido,
lo que pasa es que no es lógico, o sea, no me parece lógico
que en un tema como este los partidos políticos de todo el
país no sean capaces de sentarse y ponerse de acuerdo. Eso es
lo que quería decir con buenas palabras; es decir, me parece
que ustedes tendrían que sentarse y hablar de esto, y llegar a
un acuerdo entre todos, porque si no va a ser muy chocante.
Como les decía antes, se va a producir una paradoja: hemos
suprimido los aforamientos, para acabar con la vulneración del
principio de igualdad, todos seremos tratados igual desde el
punto de vista procesal penal del tribunal competente, seamos
políticos o no políticos, y, sin embargo, dentro de la clase
política habrá comunidades con aforados y comunidades sin
aforados.

Yo no he tenido ocasión de ver esto a fondo, pero
repasando el Diario de Sesiones de las Cortes me parece que
por el momento ya se está tramitando una reforma de un
estatuto de autonomía, el de Canarias, el de Canarias, que fue
presentado en las Cortes, en el Congreso, e l 19 de abril de
2016 y actualmente está ante la Comisión Constitucional
pendiente de informe, que mantiene los aforamientos, el de
Canarias mantiene los aforamientos, con lo cual la paradoja ya
se va a dar, porque al menos Canarios los mantiene. ¿Esto es
lógico?, a mi juicio, no, a mi juicio no es lógico. Ahora,
repito, no creo tampoco que cree un gravísimo problema
jurídico más allá de esta contradicción interna en el sistema.

A la cuestión de la Sra. Morrás ya ha contestado..., perdón,
del Sr. Morrás, ya ha contestado el profesor Oliver, si la
inviolabilidad del rey total y absoluta tiene sentido; no tiene
sentido. 

El Sr. Barceló, bueno, ha sido la reflexión de que hay que
ser punta de lanza; sí, yo en parte la comparto, pero al final si
el resultado es desigual me chirría, es decir, no comprendo
cómo es posible que... Siéntese PP, PSOE, MÉS, Podemos, y
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lleguen a un acuerdo sobre este y sobre otros tantísimos
temas.

La Sra. Huertas planteaba la cuestión de si con la reforma
constitucional se  podían eliminar todos los aforamientos o
sólo los previstos en la Constitución. Le ha contestado el Sr.
Oliver, que es especialista en este tema, procedimiento y
técnica legislativa, pero vamos a ver, o yo estoy muy espeso,
que es posible porque he dormido poco y mal, o, profesor
Oliver, querido compañero, corrígeme: ¿no bastaría...?, claro,
si la reforma constitucional consistiese en suprimir los
preceptos que se refieren al aforamiento de los
parlamentarios de las Cortes, del Gobierno y de sus
miembros, si la reforma consistiese en esto, claro, quedarían
todos los aforamientos que están fuera de la Constitución, en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, y los que estén, si se
mantienen, en estatutos de autonomía, pero planteo: ¿no sería
suficiente con incluir un artículo, al estilo del 26: “Se
prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la
administración de justicia y de las organizaciones
profesionales”; es un ejemplo; bueno, pues mutatis mutandis,
pongamos en el título que creo que sería más adecuado, el del
Poder Judicial, puesto que el aforamiento es una regla
procesal, llevemos al título sexto del Poder Judicial, que habla
de cosas tan variopintas como la acción popular, el jurado...,
pues llevemos un artículo más, ahora mismo el último es el
127, artículo 128: “Se prohíben toda clase de aforamientos”.
De un plumazo de acabó, “se prohíben toda clase de
aforamientos”, de origen político, de funcionarios, de... Se
acabó, una norma a imagen y semejanza del 26.

Esa sería a mi juicio la mejor solución, esa sería la mejor
solución. ¿Que es posible que ustedes, parlamentarios
autonómicos, nacionales, de diferentes partidos, se pusiesen
de acuerdo en la redacción de un precepto así? Claro, lo que
luego sucedería, me temo, es que como abrir la reforma
constitucional nos da mucho miedo, porque sabemos cómo
empezará pero no cómo acabará y cuántas cuestiones se
pondrán sobre el tapete, pues me temo que por ahí es por
donde se encallaría esta reforma sólo del aforamiento: no, no,
sólo para esto no la abrimos, o si la abrimos para esto a ver
cómo acabará. Pero en principio yo creo que con esto
bastaría.

Sr. Thomàs, vamos a ver, el Sr. Llabrés sugirió,
efectivamente, yo tengo aquí el Diario de Sesiones de día 21
de marzo, él sugirió una disposición transitoria para solventar
el tema de cualquier duda sobre qué sucedería con los
procesos penales en curso en los que hubiese aforados si se
eliminan en una comunidad autónoma los aforamientos, si se
eliminan en Baleares, y hay en el TSJ de Baleares equis
procesos en marcha con aforados implicados. Bien, es una
buena solución: bueno, pongamos una disposición transitoria
en la propuesta de reforma del Estatuto. Pero quizá no haría
falta, es decir, a parte de que hay principios y reglas generales
que ha enunciado el profesor Garcías, el propio Sr. Llabrés, el
propio profesor Llabrés mencionó su posición en otro punto,
que hay un criterio asentado en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo desde hace años, por cierto muy discutible, muy

discutible, un tanto sospechoso, dice algún colega, un criterio
asentado desde hace años en numeras sentencias, y además
reiteradas en el mismo sentido, en virtud del cual una vez que
se ha producido la apertura del juicio oral ya no es posible,
aunque se pierda la condición de aforado, alterar la
competencia; es lo que se llama en términos procesales la
perpetuatio iuristictionis, la perpetuación de la competencia.
Los hechos determinantes de la competencia en un tribunal se
toman como existen a partir de un cierto momento; aquí el
Supremo dijo, en relación con esto, apertura del juicio oral, y
cualquier cambio posterior, cualquier cambio legislativo
posterior, o en la circunstancia techo, no afectará a los
procesos en curso. Quiero decir que con este criterio tan
claro aunque discutible del Tribunal Supremo pues quizá
bastaría, aunque es verdad que hay el riesgo de que el Supremo
cambie de criterio, y entonces tengamos ahí una inseguridad.
Por tanto no veo mal incluir esa transitoria que aclare qué pasa
con los procesos en curso si el Parlament balear suprime los
aforamientos, como parece que va a hacer.

En cuanto a eliminar también los aforamientos de carácter
procesal civil, lo que yo he propuesto es una solución parecida
a la que propone el profesor Llabrés en relación con los
procesos penales en curso con aforados: una disposición
final... en la reforma del Estatuto de Baleares o en cualquier
otra, posiblemente llegará a su culminación antes la de Murcia
o la Cantabria, que ya están en el Congreso, una disposición
final en la que se dijese que esta responsabilidad civil será
exigible ante el tribunal equis, TSJ, Supremo..., si así lo prevé
el Estatuto de Autonomía, es decir, una técnica parecida a lo
que sucede en materia procesal penal, una delegación para que
cada estatuto haga lo que crea más conveniente. Es decir, lo
que no se entiende es cómo la ley orgánica siguió dos técnicas
distintas: el aforamiento procesal penal lo deja a criterio, lo
delega a lo que establezca cada parlamento autonómico, y sin
embargo el aforamiento procesal civil lo impone. No se
entiende. Creo que con esta disposición final bastaría, por lo
que he dicho antes: la propuesta de reforma del Estatuto tiene
rango de ley orgánica aprobada por las Cortes y, por tanto, no
se podía aducir que la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece... oiga, la Ley Orgánica del Poder Judicial es como
la reforma de un estatuto de autonomía, una ley orgánica, y
resulta que el Estatuto de Autonomía sería ley posterior a la
ley orgánica del 85, del Poder Judicial.

Acabo. ¿Hace falta reformar también el reglamento? Es
que tengo aquí el Diario de Sesiones, lo que dijo el Sr.
Llabrés, lo leo, es que al parecer el título II del Reglamento
del Parlament, titulado Estatut dels Diputas i Diputades, en
el capítulo II, que habla de las prerrogativas parlamentarias, al
parecer, dijo el Sr. Llabrés: “en sus artículos 11 a 13 se
refiere únicamente a la inviolabilidad y a la inmunidad, y no
dice ni una palabra sobre el aforamiento”. Por tanto, de ahí que
él dijese, si esto es así, de ahí que... no lo he comprobado, no
tengo el Reglamento del Parlament, pero por esto dijo él que
no haría falta reformar el Reglamento, porque no dice ni una
palabra, ni mu sobre aforamientos. Si esto es así, repito, no
tengo el Reglamento, ¿es así o algo dice?

(Se sent una veu de fons que diu: “Artículo 12") 
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Artículo 12, què diu? “Durant el període del seu mandat,
els diputats i...”, bueno, el artículo 12 habla de la
imposibilidad de que sean detenidos o retenidos, salvo en caso
de delito flagrante, pero eso es inmunidad.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¡Ah!, en els termes del artículo 44.1. Bueno, claro, es que
está prácticamente repitiendo lo que dice el 44.1 sobre
inmunidad, vamos, entiendo yo, yo entiendo que esto es
inmunidad, no es fuero, no es aforamiento.

Y creo que nada más, no se si me he dejado alguna
cuestión. Muchas gracias por sus comentarios, sus
observaciones y un placer compartir este rato con ustedes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Francisco López Simó pels seus
aclariments. Crec que aquest debat ha resultat molt interessant
amb els tres ponents i la intervenció, preguntes i observacions
de tots els diputats. 

Ha sorgit una qüestió, la Mesa ho hem valorat, i per
suposat ho he de posar en coneixement de tots els portaveus
per si hi hagués qualque tipus d’inconvenient o no per donar
una breu paraula al Sr. Oliver Araujo per poder... si al senyor,
també, Francisco López Simó li sembla bé, que pugui
contestar aquesta qüestió sobre la reforma de la Constitució,
en aquest punt per eliminar la resta d’aforaments.

Si no hi ha cap inconvenient per cap dels portaveus li
donaríem la paraula per dos o tres minuts.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I CONSELLER
I EXPRESIDENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES
ILLES BALEARS (Joan Oliver i Araujo):

Un minut. Si ho he entès bé, la Sra. Xelo Huertas m’ha
demanat si suprimint els articles de la Constitució
s’eliminaven tots els aforaments. I és clar que no, si, a part de
suprimir, es posa un article que digui que queden suprimits
tots els aforaments, aleshores es produeix una
inconstitucionalitat sobrevinguda de les altres normes, queden
derogades, però és distint, allò era un punt i això és l’altre. 

Després, aprofit, jo discrep del Sr. López Simó quant a la
necessitat d’uniformitat entre les comunitats autònomes, jo en
discrep. És a dir, el tema de les barreres electorals, que són
importants les barreres electorals, hi ha sis graus distints,
entre comunitats autònomes hi ha sis graus distints, el més
suau és el 3% a nivell de circumscripció i el més dur és el de
Canàries que és el 6% a nivell de tota la comunitat autònoma.
És a dir, l’autonomia implica aquesta diversitat. 

Simplement, que jo  no veig el perill que nosaltres en
tenguem o no en tenguem i un altre sí, això no em sembla tan
greu, em sembla un exemple de l’autonomia que és la capacitat
de ser distint dels altres dins la nova llei. Ja està, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Òbviament, per al·lusions li donaré la paraula al Sr. López
Simó.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET PROCESSAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Francisco López
i Simó):

Querido profesor Oliver, de acuerdo, las autonomías, la
existencia de autonomías supone la existencia consustacional
de regulaciones distintas, de función de la idiosincrasia de la
comunidad, faltaría más, por supuesto, completamente de
acuerdo y eso es buenísimo, pero, claro, como jurista a mí hay
cosas que me... yo no he dicho que sea necesario, he dicho que
me parecería conveniente, deseable, casi, si me apura, por
razones estéticas. 

Y luego, en el ejemplo que usted ha puesto, que lo ignoro
si la materia electoral es competencia exclusiva del Estado,
deduzco que no...

(Se sent de fons el Sr. Oliver i Araujo de manera
inintel·ligible) 

Vale, pero es que al final no olvidemos que el fuero, el
aforamiento es una norma procesal, claramente procesal, no
es ni penal ni constitucional, es una norma procesal penal, o
procesal civil, en el caso de la responsabilidad civil.

Y claro, el problema es que, como jurista a mí me chirría
un poco, porque el artículo 149.1.8, si no me equivoco, de la
Constitución, dice que la legislación procesal penal es
competencia exclusiva del Estado. Entonces, claro, ¿eso qué
quiere decir? Que las comunidades autónomas no pueden
regularlo porque, claro, el Estatuto de Autonomía tiene rango
de ley orgánica aprobada por Las Cortes, pero es un poco
paradójico que Las Cortes del Estado aprueben, mediante ley
orgánica, reformas estatutarias que contienen normas
procesales, que son competencia exclusiva suya, en principio,
diversas, aquí suprimo, aquí no suprimo.

Canarias los mantiene, Estado, competente exclusivo en
materia procesal, no digo nada. Baleares los elimina, Estado
competente exclusivo en materia procesal, no digo nada. O
sea, también ahí hay un argumento técnico que cuidado,
cuidado que alguien no utilice, cuidado que alguien no utilice
en Las Cortes este argumento técnico, esta paradoja y esta
cierta vulneración de la competencia exclusiva del Estado en
materia procesal, que debería llevar a que una ley aprobada por
Las Cortes del Estado, sucesivas leyes de reforma estatutaria,
no diga cosas tan distintas.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per deferència, li concedirem també un temps d’un o dos
minuts al Sr. Garcias Planas i concloem el debat.
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EL SR. PROFESSOR TITULAR DE DRET PENAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I PRESIDENT DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE
LES ILLES BALEARS (Gabriel Garcías i Planas):

Mig minut. En la línia del professor López Simó, voldria
dir que normes processals estan amagades dins el Codi Penal,
i de vegades no se sap si són penals o  processals, 450,
paràgraf segon, nadie procederá; 215 sobre la calúmnia... (...)
venc a dir, moltes normes processals estan dins el Codi Penal
amagades. Per tant, si ens posam a parlar no aturaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pot ser els diputats que formam part de la
Ponència de modificació del Reglament ens hauríem de
plantejar poder tenir debats intensos com els que hem tengut
avui. Ara hauria de dir que una vegada acabat el debat, que no
l’hem acabat, l’hem encetat, però crec que ha estat molt
enriquidor, ara sí que volem agrair la presència del Sr. Joan
Oliver Araujo, del Sr. Gabriel Garcias Planas i del Sr.
Francisco López Simó. 

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