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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la

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

substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patricia Font substitueix Josep Castells.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, presidenta, jo no sé si substituesc o no substituesc

ningú, perquè estic teòricament... no som d’aquesta comissió,

però sí que som de la ponència, per tant, m’imagín que en

aquest també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Substitueix idò, sí.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Idò, estic substituint Olga, és aquí, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Olga Ballester.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Idò, Olga Ballester, gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Marga

Prohens.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Sra. Presidenta, Juan Manuel Lafuente substitueix

Antoni Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 7581/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS

per M allorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes

Balears i Mixt, balear de fosses.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar la Proposició

de llei RGE núm. 7581/15, balear de fosses.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans RGE núm. 5401/16, 5402/16 i 5404/16 té la

paraula... perdó?, té la paraula l’Hble. Sr. Xavier Pericay..., per

un temps màxim, perdó, de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt més breu,

primer perquè realment, pràcticament aquestes esmenes encara

que siguin tres es resumeixen en una perquè... la primera de fet,

la que afecta l’articulat perquè les de..., de fet les que hi ha a

l’exposició de motius estan vinculades amb això, de la mateixa

manera com ja vaig expressar a la ponència nosaltres creiem

que aquest article, l’article 10, és un article que no té raó de ser;

no té raó de ser, des del punt de vista de l’ordenament legal

espanyol, pel fet que usa o recorre, diguem, a una figura que a

la jurisprudència espanyola ha estat ja d’alguna manera jutjada,

jutjada o considerada, com és la figura del crim contra la

humanitat, i de no aplicació a causes o crims comesos abans del

1977, de la Llei d’amnistia del 1977 i també, més en concret ja,

de la implantació mateixa del concepte dintre de la legislació

espanyola.

Des d’aquest punt de vista, la impossibilitat d’usar aquest

concepte, el fet que des de la lògica judicial els fets jutjats

estiguin p rescrits i, en conseqüència també, la

imprescriptibilitat no sigui en aquest cas retroactiva, fa que, en

principi, nosaltres no puguem acceptar aquest article i que, per

tant, mantinguem aquesta esmena. De la mateixa manera... bé,

i tampoc la transacció proposada en el seu moment, perquè això

ja ho vàrem comentar en ponència.

Les dues esmenes 5401 i 5402, les altres dues, estan

vinculades amb aquesta, a l’exposició de motius, i per tant és

coherent -per dir-ho així- que si una... si... diguem, la nostra

posició és la que és en el cas de l’articulat també sigui la

mateixa en el cas de l’exposició de motius, d’aquests dos

fragments de l’exposició de motius.

I això és tot i si de cas hi ha alguna cosa més després...

respecte de l’opinió dels altres grups ja intervindrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per defensar les esmenes del

Grup Parlamentari Popular RGE núm. 5510/16, 5517/16 i

5519/16 té la paraula l’Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente, per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Be, les nostres..., en primer lloc

vull manifestar que per defensar les esmenes que queden vives

de les que vàrem presentar en el seu moment, manifestar que

moltes de les que vàrem presentar han estat acceptades, que la

voluntat del Grup Popular en aquest sentit era fer les

aportacions que modestament trobàvem que milloraven el text

de la llei, que li donaven més sentit, que feien que la llei que
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surti sigui una norma amb més suport parlamentari i a més

àmplia i amb una, crec, que millor redacció, i en el sentit

d’aquest text, que ningú no es pugui sentir ofès o que quedàs

fora de la regulació que sortís d’aquest parlament. Aquest era

l’objectiu i és l’objectiu de les nostres esmenes.

Les que queden... per tant, volem manifestar expressament

el nostre agraïment als altres grups respecte de les que han estat

acceptades en ponència.

I respecte a les tres esmenes que queden vives de les que

vàrem presentar, van en la línia que ha expressat el portaveu de

Ciutadans, són dues esmenes a dos articles, a l’article 7 i a

l’article 10 i a la menció que fan precisament a l’exposició de

motius respecte d’aquest article, i són esmenes respecte de la

qualificació dels fets que es fa, es qualifiquen els fets com a

genocidi o crim contra la humanitat. Això ha estat un tema prou

polèmic a la jurisprudència i als tribunals espanyols i s’han

dictat diverses sentències en aquest sentit.

Amb independència que puguem tenir un debat merament

teòric respecte de la qualificació dels fets, li donam una

qualificació en l’àmbit penal; vull dir, estam donant a una llei

autonòmica la definició d’un delicte que està tipificat en el

Codi Penal, i clar, des del moment que li donam aquesta

qualificació pensam que la norma pot tenir una possibilitat de

recurs d’inconstitucionalitat perquè regulam una qüestió, que

és la qualificació de fets, donant una qualificació penal a una

norma autonòmica, i està clar que la comunitat autònoma en

dret penal no té competències.

Després, la transcendència... de fet, només seria quant a la

qualificació i crec que la qualificació dels fets penals són els

tribunals penals els que l’han de determinar, no fer una

qualificació en una llei sectorial, que té una funció molt

important, però que no és la seva funció, que té la funció

d’establir el sistema per recuperar la resta de persones i per

tant, aquesta és la seva funció, li donaríem ja una qualificació

a aquests fets, que, en tot cas, serien els tribunals penals els que

ho haurien de determinar.

I per altra banda, idò... no tendria cap transcendència

pràctica perquè els tribunals espanyols han qualificat aquests

fets... en altres casos hi ha hagut... per citar un cas contrari, el

cas d’una querella en contra de Santiago Carrillo pels fets de

Paracuellos de Jarama, que els fets serien perfectament

qualificables de genocidi i de delictes contra la humanitat i que

els tribunals espanyols varen dictaminar que no s’hi podia

entrar en virtut de la Llei d’amnistia.

Per tant, sense cap transcendència jurídica estam ficant un

concepte penal a una llei autonòmica que crec que l’únic que

faria seria complicar l’objectiu de la llei.

Per tant, pensam que tal vegada... i hem ofert altres

possibilitats de transacció a aquests articles i a la disposició de

motius, fent menció al fet que tot es farà d’acord amb la

normativa penal vigent, i sense entrar en qualificatius de tipus

concret. Crec que seria una opció amb què li donaríem crec que

una sortida, des del punt de vista jurídic, més coherent amb tot

l’ordenament jurídic i que, en cas que... i a més, deixaríem

oberta la possibilitat que si hi ha qualque cas que, d’acord amb

la normativa penal, hi hagi qualque indici, no només de

qualificació dels fets, sinó d’exigència de la responsabilitat, que

són dues coses diferents en dret penal, idò es puguin exercir les

accions que es considerin necessàries.

I és que si no, a més, crec que desvirtuem un poc la filosofia

de la norma. És a dir, crec que l’important en aquest cas és

recuperar les restes, determinar on són, donar-los un destí

adequat, d’acord amb la família, recuperar la dignitat

d’aquestes persones afectades i de les seves famílies, però no

entrar en un debat jurídic de responsabilitat penal que no crec

que és la raó de ser d’aquesta norma. I per tant, crec que no

hauríem d’entrar en aquesta via.

I aquesta és la nostra posició, estam oberts d’aquí al plenari

a debatre qualsevol transacció en aquests dos articles que

queden i a l’exposició de motius en l’apartat que fa referència

a aquesta qüestió, a aquest concepte, i per tant, aquesta és la

posició del Grup Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Bé, per als torns en contra, pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr.

Baltasar Picornell, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Presidenta. Bé abans de tot vull sí que vull

agrair la predisposició del Partit Popular cap aquesta llei i per

tant també esperam el seu suport quan arribi el Ple. Per tant,

estam prou agraïts.

Bé, avui tenim aquí l’oportunitat de restablir la memòria de

les víctimes d’una època obscura de la nostra història, moltes

de les quals per la defensa d’uns valors democràtics i alguns

altres pel simple fet de tenir uns ideals. Ens hem torbat massa

anys, diria que massa, per fer cas al Comitè de Drets Humans

de Nacions Unides, quan fa poc va solAlicitar al Govern

d’Espanya derogar la Llei d’amnistia de l’any 77, per tal que es

puguin investigar totes les violacions dels drets humans

comeses. I no és just que Espanya no faci justícia com toca i

ara darrerament s’hagi de cercar a l’Argentina, perquè aquí mai

no s’ha mogut, fins a dia d’avui, un dit per les víctimes del

franquisme. 

I moltes vegades sí que ens omplim la boca aquí parlant de

democràcia, però tenim una democràcia on seguim tenint

moltes víctimes a les voravies de les nostres carreteres. I un

país en democràcia no pot ser mai el segon país, després de

Cambodja, del món amb més fosses comunes. Molt són els

familiars que avui dia no estan entre nosaltres, però avui es

comença aquí realment a tancar les ferides i a dignificar les

víctimes a través d’aquesta Llei de fosses, que serà la primera

passa.

Per tant, passant a les esmenes, tenim l’esmena de

Ciutadans i del Partit Popular que més o menys anaven en la

mateixa línia, que era les 5401 i la 5510 de l’exposició de

motius, que aquestes clarament no les veiem de moment.
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Consideram que fins a dia d’avui s’ha estat delegant a les

famílies la voluntat d’exhumar les víctimes dels desapareguts,

amb la ajuda d’entitats memorialistes, fins i tot s’ha anat cercar

justícia a l’Argentina, cosa que no hauria d’haver estat mai així

i hauria d’haver actuat la nostra justícia. Per tant, el text de la

llei així com el tenim redactat, que queda clarament que són

crims contra la humanitat, i allà on trobam que les

administracions públiques han d’actuar com a tal i que no es

torni delegar mai cap a les famílies.

Per exemple, l’esmena 5404 de Ciutadans, de supressió, bé,

aquesta ja ho ha dit el Sr. Pericay, aquesta tampoc no

l’acceptaríem. A part crec que havia quedat pendent a la

ponència, però així com l’ha explicada el Sr. Pericay no

l’acceptaríem.

L’esmena 5402, de modificació, a l’exposició de motius,

sobre l’eliminació del paràgraf, tampoc no la veiem. A part

crec que també es va transaccionar en la mateixa línia la

mateixa del Partit Popular. I crec que aquesta ens va quedar

pendent.

L’esmena 5517 va quedar el debat obert a la ponència, crec

que continuarà fins el ple. M’agradaria que sí que arribéssim a

un acord. Sí que consideram que hi ha d’haver una investigació

judicial, perquè clarament són crims contra la humanitat i crims

de guerra i que s’han d’investigar com a tals. També són crims

que també..., venien a ca teva, t’agafaven i te duen directament

a afusellar, maldament no fos ni per ideals, ni per res, o sigui,

simplement per venjança de qualque veïnat, o el que fos.

I l’esmena 5519 també del Partit Popular, la senyalització

ja sortia reflectida a l’article 5 i també seria en la mateixa línia

que l’anterior. De moment la deixaríem un poquet oberta i de

moment no l’acceptaríem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Pel Grup Parlamentari MÉS

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

un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Presidenta. En primer lloc gràcies a tots els grups

que han participat en l’elaboració i també en la discussió

d’aquesta llei, sobretot per la delicadesa i també per la

mentalitat oberta en la que han afrontat una llei que arriba en

aquest moment de la tramitació, amb 25 esmenes, de les quals

19 han estat aprovades per part dels grups de la majoria. Jo

crec que això ens hauria d’impulsar a fer feina en aquest sentit,

des del començament intentar parlar de les iniciatives

legislatives. 

Però en qualsevol cas crec que ens hem de felicitar tots pel

debat que hi ha hagut i també pel consens aconseguit entorn

d’aquesta llei, que ja voldria dir a partir d’ara Llei de recerca

de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el

franquisme, perquè és una de les esmenes que aprovam per part

de MÉS per Mallorca i que s’ha aprovat també en comissió,

respecte..., en ponència -perdó-, respecte del títol de la llei.

De les quatre esmenes que quedaven vives per part del Grup

Parlamentari Popular i per part del Grup Mixt, Ciutadans, les

5517, 5404, 5519 i 5402, els agraïm l’esforç que han fet per

intentar trobar una transacció. Nosaltres també ho hem provat,

però hi ha un debat de fons que jo crec que no és només de

fons, sinó també de forma, pel fet que a Espanya s’aplica la

Llei penal de forma estricta, quan, des de les institucions

internacionals s’insta Espanya que reconsideri l’aplicació de la

Llei penal espanyola, així com s’interpreta fins a l’actualitat, en

el cas de les desaparicions forçades.

Jo els voldria llegir només un fragment de l’informe del

grup de treball sobre desaparicions forçades de Nacions

Unides, sobre la missió a Espanya de juliol de 2014, en què fa

esment de l’article 18 de la declaració que s’aplica en aquest

cas i s’indica que aquest article és categòric en indicar que “els

autors o presumptes autors d’actes de desaparició forçada, no

es beneficiaran de cap llei d’amnistia especial, o altres mesures

anàlogues que tenguin per efecte exonerar-los de qualsevol

procediment o sanció penal. Una llei d’amnistia i la seva

interpretació, no ha de permetre el cessament absolut de

l’obligació de l’Estat d’investigar, enjudiciar i sancionar els

responsables de les desaparicions.” Jo crec que amb el temps

hi haurà canvis a la legislació espanyola, aquests canvis esper

que siguin com a mínim amb una derogació, ja que hem vist

que des dels tribunals s’aplica de forma incorrecta aquesta llei,

que, al meu parer, hauria de ser inaplicable.

Pel que fa a la consideració de les desaparicions forçades

com a crims contra la humanitat, o crims de guerra, com ja els

hem explicat, l’esperit d’aquesta llei és que si no es consideren

crims contra la humanitat als efectes d’aquesta llei, és a dir, als

efectes de la localització dels desapareguts i de les fosses i als

efectes de la intervenció de les fosses, no s’entén que el Govern

assumeixi aquesta competència, perquè clar, no parlam de

restes dels foners balears, ni de persones que haguessin pogut

morir fa dos o tres segles, parlam de persones assassinades

durant un conflicte armat o en relació amb aquest conflicte

armat, que si aquestes persones estiguessin enterrades encara,

o desaparegudes a Alemanya, en aquests moments es cercarien

i s’exhumarien, no en aplicació del dret alemany, sinó en

aplicació del dret internacional. Entenem que els drets humans

són universals i que no es pot aplicar en aquest sentit una llei

penal que és restrictiva en aquest sentit.

Nosaltres per això mantenim la redacció d’aquest article 10

i també la redacció que fa referència a l’exposició de motius, i

esperam que amb el temps aquest article s’apliqui i

s’investiguin les desaparicions forçades com a crims contra la

humanitat o com a crims de guerra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, seré molt

breu. Només crec que ens hem de felicitar tots pel consens que

hi ha hagut en l’elaboració en ponència d’aquesta llei, i en la

tramitació. Pensam que era hora que el Govern es fes càrrec i

es preocupàs d’aquestes persones desaparegudes durant la

Guerra Civil i el franquisme. Pensam que aquesta llei donarà

tranquilAlitat a moltes famílies.

Respecte de les esmenes, nosaltres mantendrem el mateix

vot que vàrem fer en ponència. En aquell moment es va

explicar el tema de crims contra la humanitat i crims de guerra

per part del Grup Parlamentari Popular en l’elaboració de les

esmenes; jo amb l’explicació que ja en el seu moment ha fet la

diputada de MÉS per Mallorca, que si són els efectes no

s’entén que el Govern pugui assumir les competències si no ho

posam amb aquesta terminologia, votarem en contra d’aquestes

esmenes que s’han mantingut. 

Per la resta, vull repetir, donam l’enhorabona a tothom per

aquesta llei i no tenc res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Jo també em vull afegir a l’agraïment

cap a tots els partits que hem participat en l’elaboració

d’aquesta llei, i pel consens que estem aconseguint. Açò em fa

ser optimista quant a la futura aprovació d’aquesta llei.

Ara bé, una vegada dit açò, MÉS per Menorca, com la resta

dels grups, tampoc no acceptarem les esmenes que queden

vives. I respecte al fet de si hem d’emprar el concepte de crims

de guerra o no vull dir, i també vull dir que no som experta en

dret, vull dir que... vull que consti en acta, a veure, jo crec que

la interpretació dels drets fonamentals hauria de ser una cosa

concebuda com una activitat compartida, que en principi els

tractats internacionals gaudeixen de preeminència sobre les

fonts de dret intern en cas de conflicte, i crec que és amb el que

ens trobem, el conflicte entre si hem d’aplicar només el dret

espanyol o ens hem d’emparar en el dret internacional.

I ja per acabar, perquè seré molt breu, sí que és cert que ja

fa un any o dos, quan va venir el relator de l’ONU a revisar tot

el tema de les víctimes, va criticar molt durament la

interpretació restrictiva, justament, d’aquesta llei d’amnistia

amb la qual també tenim un conflicte, ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sra. Silvia Cano per un temps màxim de

deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també ens volem

felicitar pel consens que ha tengut aquesta llei, crec que com a

demòcrates és una molt bona notícia que vuitanta anys després

puguem tenir aquesta llei amb aquest nivell de consens. 

Respecte de les esmenes concretes que han presentat Partit

Popular i Ciudadanos, respecte de l’esmena concreta 5517 a

l’article 7, nosaltres som partidaris de mantenir la referència als

crims de guerra i crims contra la humanitat als efectes de la

investigació judicial. Pensam que aquesta llei, que arriba massa

tard per a moltíssimes famílies i per a les víctimes de la Guerra

Civil i la dictadura, que ens estan esperant, crec que val la pena

integrar aquesta conceptualització de la doctrina internacional

i fer esment als conceptes de la justícia internacional. És vera

que nosaltres no canviarem des d’aquest parlament la Llei

d’amnistia, perquè no és possible, on és la nostra competència.

Ara bé, sí que podem introduir i fer nostres aquests conceptes

de la doctrina internacional. Efectivament això és un debat

interessant, evidencia un conflicte que crec que algun dia

s’haurà de resoldre. 

Ara ho comentava la companya de MÉS per Menorca, feia

referència a les observacions del relator de les Nacions Unides,

de Pablo de Greiff, que al seu informe de 22 de juliol de 2014,

en el marc del Consell de Drets Humans de l’Assemblea

General de les Nacions Unides, va elaborar un informe sobre

la situació al nostre país sobre aquestes qüestions, i crec que val

la pena posar de manifest algunes d’aquestes observacions

perquè crec que estan molt relacionades amb el debat i amb

l’esmena viva que ha quedat justament per aquest debat i que

anirà a ple el proper dia.

El relator especial reiterava les recomanacions formulades

per diferents mecanismes internacionals de drets humans sobre

la incompatibilitat dels efectes de la Llei d’amnistia amb les

obligacions internacionals adquirides per Espanya, incloent

l’article 2, paràgraf 3, del pacte internacional de drets civils i

polítics; assenyalava que aquests compromisos varen ser

contrets amb anterioritat a l’adopció de la Llei d’amnistia. La

llei va ser adoptada el 15 d’octubre del 77, i el pacte

internacional de drets civils i polítics va ser ratificat el 27

d’abril del 77. A més dels estàndards internacionals que

estableixen la imprescriptibilitat dels delictes de lesa humanitat,

el dret internacional estableix que en relació amb els casos de

desaparició forçada els terminis de prescripció han d’explicar-

se a partir del moment en què cessa la desaparició forçada, és

a dir, des que la persona apareix amb vida o es troben les seves

restes. El relator destaca amb preocupació, a més, que durant

aquesta visita va trobar una certa insensibilitat per part de les

autoritats, que neguen d’una manera continuada el caràcter

d’aquestes desaparicions forçades, i es presenta això com un

contrasentit jurídic. Destaca també un excessiu formalisme en

la interpretació del dret que cohibeix tota reflexió sobre

possibles alternatives per garantir el dret de les víctimes a la

veritat i a la justícia.

I bé, crec que si nosaltres introduïm aquest concepte, això

també pot empènyer perquè es pugui fer un debat més en

profunditat i es pugui fer una revisió, com a demòcrates,

d’aquesta llei d’amnistia i fer nostre l’ordenament jurídic
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internacional sense cap tipus de problema ni interpretació

massa fonamentalista de les nostres lleis, perquè al cap i a la fi

les lleis es poden canviar per consensos. 

El relator especial destaca que no hi hauria impediments en

el sistema judicial espanyol per revisar o anulAlar les

disposicions de la Llei 46/77 que fossin incompatibles amb les

obligacions internacionals de l’Estat; el Tribunal Constitucional

hauria de ser la institució per debatre i pronunciar-se sobre

aquesta interpretació, i per tant, bé, benvingut sigui aquest

debat. Tenint presents aquestes recomanacions, nosaltres som

partidaris de mantenir el text inicial perquè la diferència entre

unes implicacions o altres és abismal, maldament sigui a nivell

de posicionament polític: una implica la imprescriptibilitat i

l’altra implica punt i final.

I l’altre gran tema amb rerafons ideològic que suposaria de

facto també deixar sense efecte l’objecte d’aquesta llei és

l’esmena 5520 del Partit Popular, que fa referència a atendre la

voluntat de les famílies. Aquesta és una llei de fosses, de

persones desaparegudes -hem canviat el nom, cap problema-,

per tal de recuperar els cossos d’aquelles persones que varen

ser assassinades per la seva ideologia, per les seves creences

polítiques, personals, i per tant el que no té sentit és que a una

llei que té com a finalitat recuperar els cossos d’aquestes

persones que són a les fosses comunes prenguem les

excepcions com una categoria. Per suposat que el Govern ha

d’escoltar tothom, i les famílies tenen tot el dret del món a ser

escoltades; ara bé, el que no hem de fer és incórrer un altre pic

en una injustícia històrica, i si ha tota una sèrie de famílies que

vol obrir i després hi ha una família o una sèrie de famílies que

no vol obrir, jo crec que ha de ser l’administració pública que

hagi de ponderar en base a l’interès general, per tal que

aquestes persones que volen recuperar els cossos dels seus

familiars estimats ho puguin fer. Jo crec que no és el moment

d’aferrar-nos a cap excepció, perquè això suposaria de facto

descafeïnar aquesta llei. A més hem de tenir present que això

no obligarà ningú, és una llei que dóna drets a les persones que

volen recuperar-les, però aquelles persones que no vulguin fer

res, ni recuperar, ni remoure res, cap problema. Genera drets,

no obligacions. L’única obligació que genera aquesta llei és a

les administracions públiques per donar suport a les persones

que estan cercant durant molts d’anys els seus pares, mares,

oncles, els seus familiars estimats, i crec que ja va essent hora

que no posem pals a les rodes i els donem el suport que es

mereixen i que arriba molt tard.

Per últim, vull dir que el meu grup està molt emocionat i

molt content perquè som molt prop ja d’aprovar aquesta llei i

que arribam tard, però que farem justícia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, Sr. Xavier Pericay, per un temps

màxim de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo abans no m’he referit a

una qüestió a la qual, efectivament, després s’hi han referit

altres grups i no voldria deixar passar l’ocasió de fer-ho, jo

també vull celebrar aquest grau de consens elevat en aquesta

llei, vull celebrar fins i tot i ja de manera personalitzada la feina

feta per la diputada Margalida Capellà, que crec que cap al mes

de setembre ens va començar a parlar d’un text que era un

embrió d’aquesta llei que tenim ara i realment la feina que hem

fet en ponència i la que fem ara en comissió, i m’imagín que

així acabarà essent al Ple, és demostrativa d’aquesta voluntat

d’arribar a un acord.

Hi ha algun aspecte en què no ens posarem d’acord

probablement, però crec que l’essencial sí que hi és i això és el

que realment em sembla important aquí.

Dit això i respecte de les altres esmenes que queden vives,

nosaltres votarem a favor de les dues esmenes 5510 i 5517 del

Grup Popular i ens abstendrem a la 5519.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi una qüestió, respecte

del tema de la posició de les famílies i la declaració de voluntat

de les famílies, crec que vam arribar a un acord, s’havia

transaccionat i per tant, no hi ha cap esmena viva del Grup

Popular en aquest sentit, sinó que vam arribar a un acord en

ponència, i no... en principi era... la nostra posició sempre era

que s’havia de tenir en compte, escoltar les famílies abans

d’adoptar una decisió, però que la decisió d’un familiar tampoc

no pugui ser un obstacle per a la recuperació de cossos i arribar

a un punt d’equilibri en aquest sentit. I això és un poc el que

defensàvem en les nostres esmenes i crec que en ponència va

quedar aclarit.

Tornam una altra vegada a la definició de crímenes contra

la humanidad o genocidio, primer, des del punt de vista

pràctic, crec que tindrà, té pràcticament una nulAla incidència,

per això el que proposàvem era que es posés a l’article 7, per

exemple, que es faria d’acord... és a dir, l’exhumació dels

cadàvers o de les restes fossin d’acord amb... tenint en compte

les possibles infraccions penals i no fer una qualificació penal.

Per què? Primer, han passat vuitanta anys, una de les causes

de la desaparició de la responsabilitat penal és la no existència

de l’autor, és a dir, que l’autor no hi sigui... que hagi mort, no

es pot jutjar una persona que no hi sigui. Per tant, tenint en

compte que de tots aquests fets han passat vuitanta anys

pràcticament serà impossible que trobem alguna possible

persona a imputar.

Un altre principi general del dret penal espanyol és la no

retroactivitat de les normes sancionadores, això és bàsic en el

dret penal espanyol i així ho han dictaminat els tribunals, és a

dir, aquest concepte, que crec que és un concepte i un avanç

important en el dret penal internacional i crec que és un

concepte evidentment plenament defensable i que ha de tenir

totes les garanties, com té a l’ordenament jurídic penal
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espanyol, però és un concepte que va néixer quan es varen fer

els judicis de Nuremberg, després de la Segona Guerra

Mundial, i el principi espanyol de no retroactivitat de la norma

sancionadora és un dret bàsic i fonamental.

Tercer, si l’aplicam..., el concepte penal és aplicable als

fets, és a dir, la persecució per raons ideològiques, religioses o

el que sigui, és clar, des del punt de vista jurídic seria aplicable

tant..., no pel fet d’on es trobin les víctimes en aquest moment,

no pel fet de trobar les restes de les víctimes en un cas

determinat, per tant, si l’aplicam d’aquesta manera seria també

aplicable a altres casos en què tal vegada hi ha hagut o no hi ha

hagut judici, de persecució per exemple religiosa o el que sigui,

seria aplicable a tots els procediments siguin de... trobem o no

trobem les restes, amb la qual cosa és... fins i tot entram en una

situació jurídica prou complicada i absurda.

I per això nosaltres oferim que si el fet és per salvar, perquè

intervé l’administració pública en aquests casos, posem, perquè

es troba que hi ha possibles infraccions penals, i amb això ho

tens perfectament, li dones les garanties de poder intervenir,

però no fas una qualificació dels fets, que crec que no... no

posam res a la llei i en canvi cream un..., donam un arma de

recurs d’inconstitucionalitat a la llei i a més cream un conflicte

legal important des del punt de vista de qualificar, perquè a

Espanya la qualificació jurídica dels fets penals la fan els

tribunals penals, no ho fa el legislatiu i menys el legislatiu

autonòmic, sinó que els tribunals penals són els que diuen

asesinato, homicidio, robo, hurto, genodicio, però no ho diuen

els legislatius, d’acord?

Per tant, mantenim per això les nostres esmenes, pensant a

més que tenim una sortida legal si volem per donar empara a

l’actuació pública en aquests casos que defensam i pensam i és

positiva i que ha de tenir tota l’empara legal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica té la

paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Molt breu seré, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Tornar

agrair als grups parlamentaris haver donat suport a aquesta llei

i agrair també a Margalida Capellà la supercoordinació que ens

ha fet de tots nosaltres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Picornell. Pel Grup Parlamentari Més per

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

temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies per les observacions que ens

fan des de Ciutadans i des del Partit Popular sobre la

qualificació d’aquestes conductes com a desaparicions

forçades. 

Com ja hem explicat, el problema de l’esmena que

presentava el Partit Popular és que vostès volen substituir

“crims contra la humanitat” i “crims de guerra” amb una

redacció que diu “d’acord amb la legislació penal espanyola”,

si vostès posassin “d’acord amb la legislació penal

internacional” jo, personalment, ho acceptaria. El problema és

que dins la legislació penal espanyola hi ha vigent encara una

llei d’amnistia que, a més, és preconstitucional, i que, com

saben vostès, es va intentar deixar d’aplicar, això va ser per

part del jutge Baltasar Garzón, i, en contra del que s’indica a

Espanya des de fa anys, que aquesta llei d’amnistia no es pot

aplicar en la investigació de crims contra la humanitat, els

tribunals espanyols ho fan. És per això que no acceptam

aquesta redacció.

En segon lloc, vostès acaben d’afirmar que... bé, expliquen

que s’extingeix la responsabilitat penal amb la mort del

presumpte autor. El problema és que des de... també s’insisteix

a Espanya que aquest plantejament per crims contra la

humanitat no és aplicable, això no eximeix d’una investigació

penal dels fets, és a dir, la investigació penal no ha d’anar

dirigida només a trobar uns responsables. Imaginin-se vostès

que una persona desapareix avui, avui mateix, la investigació

penal no s’aturarà perquè el presumpte autor hagi mort o

perquè hi hagi indicis que hagi mort l’autor de la desaparició,

la investigació acabarà el dia que es trobi aquesta persona, viva

o morta. Aleshores, és el mateix plantejament.

Irretroactivitat de la llei penal. Els crims contra la humanitat

ja existien en el moment que es cometien aquí, a Espanya, l’any

1936. Es tracta d’una tipificació penal de tipus consuetudinària

que es va acceptar en els judicis de Nuremberg, per crims que

es cometien al mateix temps a Alemanya. Aleshores, entenem

que s’ha d’aplicar en aquest sentit.

Després, també una altra consideració, insistim en el mateix

debat, però crec que és interessant parlar-ne, és clar, el que

importa de la qualificació d’aquestes conductes com a crims

contra la humanitat no és als efectes de determinar la

responsabilitat penal d’algú, sinó als efectes de la investigació

judicial i penal. Per què? Perquè des de fa temps, des de fa més

de deu anys existeix la reivindicació que qui ha d’investigar les

desaparicions és el Ministeri Fiscal, qui ha d’investigar les

desaparicions no han de ser els historiadors ni han de ser els

familiars dels desapareguts que van al Registre Civil i cerquen

indicis d’on varen poder enterrar el seu familiar. Clar, això és

una reivindicació històrica, per tant, és una reivindicació

política i, en aquest sentit, el relator especial sobre justícia

transicional diu a Espanya que en la pràctica es delega aquesta

investigació a les famílies o als historiadors o als periodistes o

als escriptors. En aquest sentit, nosaltres trobam que aquesta

llei reculli aquesta qualificació als efectes d’aquesta llei no

afecta ni les competències de l’Estat ni tampoc aquesta

investigació que vostès consideren que no s’hauria de

determinar des d’aquesta llei.

Bé, són, en qualsevol cas, debats que nosaltres no acabarem

i, de fet, entre els mateixos penalistes tampoc no hi ha acord i

d’un país a un altre també canvia, però jo crec que en aquest
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àmbit el que hauríem d’aplicar és el més universal que hi ha

que són els principis de Nacions Unides sobre el dret a la

veritat, a la justícia i a la reparació, que és el mateix que

Espanya ha exigit a Argentina i a Xile, per exemple, és

exactament el mateix. El que no és normal és que a Espanya

compleixi una pena de presó un militar argentí, condemnat per

crims contra la humanitat, quan els crims contra la humanitat

no estaven tipificats per escrit en el Codi Penal a Argentina, i

aquesta persona ha estat jutjada i condemnada a Espanya per

crims contra la humanitat que tampoc no estaven tipificats en

el Codi Penal espanyol, i se li ha aplicat el consuetudinari. 

Aleshores, clar, arguments nosaltres en tenim i vosaltres

també. Crec que no ens posarem d’acord, però crec que és molt

interessant aquest debat, al meu parer sobretot perquè entre tots

aconseguim que no s’apliqui la Llei d’amnistia als crims contra

la humanitat i als crims de guerra comesos a Espanya. Aquesta,

al final, és la gran qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No faré ús de la paraula. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

la senyora... té.... l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un temps

màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Breument. Vull reiterar l’agraïment i fer el comentari que

sí que serà un debat molt, molt interessant el que tindrem en el

Plenari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Sílvia Cano, per un temps màxim de cinc

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

No faré ús. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, idò, passam a continuació a les votacions. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans RGE núm. 5401, 5402 i 5404/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? N’hi ha?

(Se sent una veu de fons que diu: “ocho”)

5 vots a favor; 8 vots en contra.

Per tant, queden rebutjades.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 5510/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

5 vots a favor; 8 en contra.

Queda rebutjada. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 5519/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?  

Abstencions?

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

Queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 5517/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

5 vots a favor; 8 vots en contra.

Queda rebutjada.

Votació dels articles i disposicions als quals s’hi mantenen

esmenes. Votació dels articles 7 i 10 de l’exposició de motius.

Vots a favor? 

(Se sent una veu de fons que diu: “podem repetir?”)

Sí, articles i disposicions als quals es mantenen esmenes.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

7, 10 i exposició de...

LA SRA. PRESIDENTA:

7 i 10 de l’exposició de motius.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... i exposició de motius, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, i exposició de motius.

8 vots a favor.

Vots en contra? 

8 vots a favor; 5 vots en contra. 

Queda aprovada. 

Votació dels articles, disposicions i denominacions als quals

no s’hi mantenen esmenes. Votació de denominació de la

proposició de llei; articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12;

disposició transitòria; disposició final primera; disposició final

segona, disposició final tercera.

Vots a favor?

Unanimitat. 

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei

RGE núm. 7581/15, balear de fosses.

Així mateix, se’ls recorda que d’acord amb l’establert a

l’article 125 del Reglament de la Cambra dins les quaranta-vuit

hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit

adreça a la presidenta de la Cambra, hauran de comunicar els

vots particulars i les esmenes que, havent estat defensats i

votats en comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin

defensar en el Ple.

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

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

