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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, reprenem la
sessió.

Punt únic. Debat de presa en consideració de la
Proposició de llei RG E núm. 6612/18, presentada per
tots els diputats i  diputades de la Cambra, de modificació
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Bal ears, per 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 al punt únic de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 6612/18, presentada per tots els diputats i diputades de
la Cambra, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per 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.

La secretària primera, Sra. Joana Aina Campomar, llegirà
el criteri del Govern.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Acord del 15 de juny de 2018. El Consell de Govern
adopta l’acord següent:

“Primer, manifestar atès el que disposa l’article 131.3 en
relació amb l’article 142.1 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears el criteri favorable del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració de la Proposició
de llei de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per 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, RGE núm. 6612/18.

Segon, manifestar igualment en consideració amb el que
estableixen els mateixos articles del Reglament de la Cambra
la conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació
de la proposició de llei esmentada.

Tercer, donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn de fixació de
posicions dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Vamos a debatir la toma en consideración de la
Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica

1/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears a fin de suprimir el régimen de aforamiento de
diputados y diputadas y miembros del Gobierno.

En primer lugar, quiero manifestar la satisfacción del
Grupo Popular por el grado de consenso alcanzado en torno a
esta iniciativa parlamentaria. No hay duda de que, si bien es
deseable cuanto mayor consenso mejor para aprobar cualquier
iniciativa, la modificación de nuestra norma institucional
básica merece los mayores esfuerzos en aras al mayor
consenso. La ponencia de trabajo creada a tal efecto fue un
acierto, puesto que ha sido en el seno de ella donde hemos
podido trabajar y acordar el texto consensuado que cumpla
con los objetivos previstos. Reconocemos la iniciativa de
MÉS per Menorca por promover la creación de esta ponencia.

También considero justo recordar que en esta legislatura
y desde esta tribuna fue el Partido Popular, nuestra portavoz,
la Sra. Prohens, quien primero expresó la necesidad de
eliminar los aforamientos. Y fue en el seno de esta ponencia
de trabajo donde se acordó recabar el parecer de cinco
expertos en cada una de las ramas del conocimiento que
afectan a la materia que pretendemos reformar.

Considero de justicia recordar para que quede constancia
en este debate los nombres de todos ellos, que fueron: el Sr.
Joan Huguet i Rotger, jurista y expresidente de esta cámara; el
Sr. Antonio Llabrés i Fuster, profesor titular de Derecho
Penal de la Universidad de Valencia; el Sr. Joan Oliver i
Araujo, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universitat de les Illes Balears; el Sr. Gabriel Garcías i Planas,
profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de les Illes
Balears, y el Sr. Francisco López i Simó, catedrático de
Derecho Procesal de la Universitat de les Illes Balears, a los
cuales agradecemos sus brillantes aportaciones.

El proceso que iniciamos de reforma de nuestro estatuto
de autonomía para suprimir la figura del aforamiento de
diputadas y diputados y miembros del Gobierno se suma a las
iniciativas de otras comunidades autónomas que ya están
trabajando en ello.

La figura del aforamiento otorga el derecho a ser juzgado
por un tribunal específico, por un tribunal penal superior en
jerarquía jurisdiccional al juez ordinario, el competente para
el resto de ciudadanos.

Ese derecho es percibido por la ciudadanía como un
privilegio, también es percibido así en el ámbito jurídico.

Hay jurisprudencia en este sentido. El profesor Gómez
Colomar, catedrático de Derecho Procesal tiene algunas
publicaciones sobre esta materia y dice que el aforamiento es
un privilegio procesal innecesario en la España democrática
del siglo XXI y que incluso resulta inconstitucional por violar
el principio de igualdad previsto  en el artículo 14 de la
Constitución.

En derecho comparado el caso español constituye una
anomalía en relación a los países de nuestro entorno; en
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Portugal y en Italia sólo está aforado el presidente de la
república; en Francia, el presidente de la república y su
gobierno, y en Alemania, país al que en su momento miramos
para redactar nuestra constitución, no existe ningún aforado.

La visión de privilegio que perciben los ciudadanos se
circunscribe a los políticos, pero justo es decir que no sólo
algunos políticos están aforados, sino que jueces, fiscales y
miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad también lo están.

Sólo una referencia: los cargos políticos aforados en todo
el territorio nacional está entorno a 2.000; en el ámbito
judicial y fiscal, es decir, jueces y fiscales, hay 8.000, y
miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad hay en torno a
250.000, con lo cual en total en España hay más o menos unos
260.000 aforados de los cuales sólo 2.000 son políticos. Es
un detalle.

Una cuestión relevante de los aforamientos son las
distorsiones que genera en el proceso penal. La coincidencia
en el mismo caso de aforados y no aforados provoca que el
caso sea asumido por el órgano judicial superior, lo cual
supone la pérdida de la segunda instancia. 

El Tribunal Supremo viene aplicando el criterio de romper
el principio de continencia y permitir la escisión del caso en
dos causas diferentes con el riesgo procesal que suponen
resoluciones contradictorias.

La propuesta que hacemos para suprimir la figura del
aforamiento en el Derecho Procesal Penal por coherencia y
en aras de la armonía competencial la extendemos también a
la responsabilidad civil de diputados y diputadas y miembros
del Govern por los hechos cometidos en el ejercicio de sus
funciones.

En la actualidad la exigencia de responsabilidad civil
derivada del delito se sustancia delante  del Juzgado de lo
Penal o de la Audiencia Provincial, según los casos, y la
responsabilidad civil no derivada del delito, la cometida en el
ejercicio del cargo, es competencia del Tribunal Superior de
Justicia por mandato del artículo 73 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Y de forma esquemática para hacer efectiva la supresión
del aforamiento proponemos la modificación del artículo 44
del Estatuto de Autonomía en el que se establece el órgano
jurisdiccional que conocerá de las causas penales y de la
responsabilidad civil por los hechos cometidos en el ejercicio
del cargo de diputados y diputadas. 

Se modifican los artículos 56.7 y 57.5 para hacer
extensible la supresión del aforamiento al presidente o la
presidenta y a los miembros del Govern.

Añadimos una nueva disposición transitoria en la que se
regulan aquellos casos que se encuentren en tramitación a la
entrada en vigor de esta reforma.

Y finalmente, en el Grupo Popular consideramos que
estamos ante una iniciativa conveniente, hay razones
suficientes para suprimir los aforamientos, y por eso la
apoyamos. Ahora bien, consideramos que habría sido deseable
un acuerdo entre todas las comunidades autónomas para
extender la supresión a todos los parlamentarios y miembros
de gobiernos autonómicos, porque lo que va a suceder es que
habrá comunidades que mantendrán los aforamientos, como
Canarias, y otras, como la nuestra, que los suprimirá, con lo
cual nos llevará a la paradoja que en las comunidades donde se
hayan suprimido se habrá acabado con esa vulneración del
principio constitucional de igualdad, todos seremos iguales
ante la ley desde el punto de vista procesal penal, seamos
políticos o no, en cambio, habrá comunidades con políticos
aforados y otras con políticos sin aforar.

Entendemos que al atribuir nuestra Constitución la
competencia sobre legislación procesal penal al Estado, habría
sido deseable la modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y suprimir los aforamientos en todas las comunidades
autónomas.

Y nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Toca el torn al Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té
la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, bon dia.
Preparant aquesta intervenció -seré breu en aquesta
intervenció- preparant-la em demanava què volia dir el
concepte d’igualtat, perquè la igualtat davant la llei, la igualtat
a què aspiram com a societat en els àmbits social i econòmic,
els drets polítics, tot això, al final la igualtat és un concepte de
que es parla molt a la Constitució Espanyola, des de l’article
primer al 9, i del 9 al catorzè; és un concepte que si les lleis
fossin fets, si tot el que es manifesta de iure fos de facto,
seríem efectivament un país molt igualitari. La paraula
“igualtat” apareix sis vegades a la Constitució, i si la semàntica
pogués generar realitat el nostre seria un país molt més
igualitari del que és, no només per mor d’aquest principi sinó
també per mor de totes les expressions que fan referència a un
estat social. Però m’he anat adonant que pretenent ser la casa
de tothom al final la Constitució ha acabat desnonant
moltíssima de gent, per acabar essent en molts de casos la seu
i l’escut d’innobles polítics i nobles famílies.

Les mares de totes les lle is, la Constitució i l’Estatut,
havien servit en ocasions no per garantir la sanitat pública
universal, no perquè tinguessis un habitatge digne, o que tota
la riquesa estigués supeditada a l’interès general, no perquè
l’escola publica estigués garantida a totes les edats, i a més
amb llengua cooficial; no eren en molts de casos per a això, i
és que els poderosos no han parlat la mateixa llengua que el
seu poble durant molt de temps; els poderosos d’aquest país,
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a mesura que passava el temps, començaven a parlar un
llenguatge inintel·ligible, les paraules no coincidien amb els
fets, les lleis eren anacròniques i fruit del règim del 78.
S’havia deixat blindat, al final, el camí perquè els grans
beneficiats de la transició poguessin passejar lliurement pel
sòl que faltava a la majoria social, sòl que va començar a
tremolar davant el moviment 15M.

Els responsables polítics havien estat irresponsables i
varen decidir produir un espai d’immunitat i també
d’impunitat, i la conseqüència lògica de tot això va ser la
corrupció política que ha assolat el país, assolint rècords
insòlits. Aquí, a la nostra comunitat autònoma, sense anar més
lluny, tenim el rècord d’imputats per corrupció per càpita. La
corrupció política ha convertit la política del nostre país en un
serial judicial, en el qual l’interès general pareixia ser el
darrer dels interessos dels que feien política. Amiguitos del
alma, gent que había podido meter la mano pero nunca la
pata, “yonkis” del dinero, gent que parlava de 1.000, 2.000,
3.000, 2 milions de “peles”, o que repartia 10.000 para tí,
5.000 para mí y 5.000 para el partido del que usted me
habla, perquè com va dir Francisco Correa a Pablo Crespo,
“aquí hay ‘pelas’ para todos, una ‘pastuqui’ importante”.

Potser va ser una sort que el duque Urdangarín no fos
diputat sinó membre de la família reial; així els de les famílies
“irreials”, els mortals de sang vermella, els que no som “compi
yoguis”, vàrem veure com ha estat condemnat cinc anys
malgrat sigui a una presó de dones on té una zona només per
a ell. En aquesta desigualtat davant la llei alguns són encara
inviolables, altres immunes, i la resta aforats. 

El problema és que en el serial judicial de la política
d’aquest país s’havia superat tota ficció, la realitat havia
superat tota ficció. El que hem hagut de veure en aquestes illes
ha estat una autèntica pel·lícula de sèrie  B, i la sensació
d’impunitat de la classe política ha estat determinant durant
anys i anys per part de persones que pertanyien a trames, no
persones individuals que suraven enlaire sinó persones que
actuaven amb més gent. La manca de control dels doblers
públics, els sous exorbitants, els múltiples càrrecs tant de
partit com dins la institució, els xofers que en teoria havien de
servir per al teu càrrec però que eren xofers gairebé personals;
el transfuguisme, que aquí també hem patit, en aquesta
institució, per desgràcia, i  darrerament els aforaments, que
donaven forma a tota una bombolla generada que provoca, que
provocava i que encara provoca, una escletxa entre la
ciutadania i la classe política, que es veia crescuda perquè si
es cometien il·lícits penals, si es ficava la mà al calaix, si es
robava el que és de tothom, els  recursos públics, et podria
jutjar gent que havia estat un alt càrrec del teu govern o una
persona que havia estat elegida pel teu partit.

Per tant si se suprimeixen els aforaments, els diputats, les
diputades o els membres del Govern quedarem subjectes als
jutjats  i  tribunals ordinaris, que estan constituïts per jutges
professionals de carrera, i crec que així no hi haurà confusions
ni sospites fundades d’amistat de jutges amb polítics. 

Som de l’opinió que la llei ha de defensar el més dèbils,
els que no tenen la força del poder ni els doblers per imposar
la seva determinació i la seva voluntat, però a Espanya i a les
Illes Balears s’utilitzava l’aforament per contradir precisament
l’article 14 de la Constitució Espanyola, que diu que els
espanyols i les espanyoles són iguals davant la llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació. La condició de polític
t’eximia, en el cas de ser diputat d’aquest parlament, d’aquesta
igualtat davant la llei, i fins i tot provocava que el que podia
haver estat un delicte fos jutjat per persones a les quals el teu
partit havia elegit per formar part del Tribunal Superior de
Justícia. El que passa és que si se suma aquesta mala praxi en
les designacions amb els aforaments, produeix resultats
indesitjables.

En tot cas, independentment de qui pugui elegir els jutges,
és una desigualtat davant la llei en si mateixa cercar tribunals
que no siguin els que corresponen al comú dels mortals
perquè et jutgin. La justícia ha d’aspirar a la imparcialitat, a la
igualtat que es manifesta a l’article 14 de la Constitució
Espanyola, i crec que és evident que objectivament els òrgans
judicials inferiors estan menys polititzats, i en canvi quan
parlem del Tribunal Suprem ja introduïm el factor
distorsionador dels magistrats d’extracció parlamentària, i
això s’haurà de reformar.

Per anar acabant, des del nostre grup parlamentari pensam
que hem d’esclatar totes les bombolles que no ens permeten
posar-nos en la pell de la gent, i per això l’aforament és només
un començament. Calen més mesures de control perquè el
poder no s’exerceixi contra la ciutadania sinó al seu favor. La
supressió de l’aforament és l’eliminació d’un privilegi jurídic
que ha esdevingut privilegi polític, i això no ha fet més que
provocar un allunyament progressiu de la gent que fa política
amb la ciutadania. Avui encetam un camí que no ha d’acabar
aquí, que s’ha d’aprofundir amb moltes més mesures que evitin
que la classes política estigui allunyada dels nostres ciutadans
i ciutadanes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La Constitució Espanyola recull
l’aforament de diputats i senadors -article 71-, del president
i membres del Govern central -article 102-, i aquest
aforament es recull davant el Tribunal Suprem. Altres
aforaments estan recollits a la Llei Orgànica del Poder
Judicial que, entre altres coses, diu que els estatuts
d’autonomia podran reservar precisament al coneixement dels
tribunals superiors de justícia les causes que determinin els
mateixos estatuts d’autonomia. Això implica, en el cas de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que ho va recollir
com la resta d’estatuts, que si el fet delictiu comès, en aquest
cas per un parlamentari, té lloc en el territori de la comunitat
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autònoma, aleshores estarà aforat davant el Tribunal Superior
de Justícia, i si té lloc fora del territori de la comunitat
autònoma, aleshores qui tendrà competències és el Tribunal
Suprem.

Avui decidim que aquests aforaments..., donam la primera
passa perquè aquests aforaments no tenguin, o no tenguem els
diputats i les diputades i e ls membres del Govern aquest
privilegi.

En primer lloc vull destacar aquesta reforma estatutària, la
iniciativa que ve de part de MÉS per Menorca, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. També crec que s’ha de
destacar l’alt grau de consens que hi ha hagut en els treballs de
la ponència, la voluntat de tots els grups parlamentaris per
arribar a acords, per fer aportacions. En definitiva, vull
destacar i agrair la unanimitat que hi ha hagut i que es va veure
realment que avui en què estem debatent aquesta presa en
consideració, tots, pràcticament tots, és a dir, tots els diputats
i diputades vàrem signar aquesta proposició.

Per tant, tots els grups hem estat d’acord amb la supressió
del privilegi dels aforaments que significarà, des del punt de
vista de MÉS per Mallorca, un avanç més en transparència i en
apropament de la política a la vida real.

També vull agrair durant els treballs de ponència la
participació dels serveis jurídics de la casa.

Hem tengut en aquesta ponència les compareixences
d’experts en Dret Penal, Processal i Constitucional que han
donat el seu parer i tots han coincidit en la necessitat de donar
suport a aquesta supressió. Crec que podem estar satisfets als
grups parlamentaris amb les exposicions que hi va haver
d’aquests experts perquè, a part d’aclarir-nos diverses
qüestions, molts de conceptes, ens varen donar una visió molt
global i des de distints punts de vista jurídics i personals i hi
va haver una coincidència generalitzada per part de totes i
cadascuna de les intervencions, amb més o menys matisos, en
relació amb l’abast que havia de tenir i en relació amb com ho
havíem de fer.

Hi ha una coincidència en general en el fet que l’aforament
es tracta d’un privilegi que no té sentit avui en dia, que causa
més disfuncions que no arregla problemes i a més no
s’aguanta la comparació, a la qual pràcticament quasi tots els
experts varen fer referència, amb el dret comparat a nivell
internacional respecte del nostre entorn jurídic tant sigui
europeu com també a nivell d’Amèrica.

Hi ha, per tant, una unanimitat en l’excés del nombre
d’aforats que hi ha a Espanya. Vull recordar que dins aquesta
reforma de l’Estatut d’Autonomia que nosaltres proposam
l’abast, lògicament, és molt reduït, en aquest cas es reduiria a
suprimir l’aforament als actuals tretze membres del Govern de
les Illes Balears més els diputats i diputades d’aquest
parlament, total 59 persones més, part de les quals a més
coincideixen, Govern i Parlament.

Avui per avui s’ha de reconèixer que és pràcticament
impensable que hi hagi una reforma de la Constitució
Espanyola que redueixi aquest nombre d’aforats. És molt
difícil que hi hagi una reforma que vagi més enllà del que
proposam avui amb aquesta reforma de l’Estatut d’Autonomia
i, per tant, els 600 aforats aproximadament que la Constitució
Espanyola preveu, és impensable pensar que es pugui dur a
terme aquesta supressió, encara que hi hauria motius més que
suficients per a aquesta reforma, no només d’aquesta qüestió
de la Constitució, sinó moltes més.

També, evidentment, 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 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, això pot creat
dubtes -com deia- en relació amb la imparcialitat i per molts
altres motius de truncar sobretot el principi d’igualtat que
estableix la mateixa Constitució Espanyola.

Per això defensam que aquest parlament s’ha de constituir
en punta de llança, hem de marcar el camí, crec que altres
evidentment reaccionaran i seguiran l’exemple, el diputat del
Partit Popular deia que hagués estat bé que totes les
comunitats autònomes s’haguessin posat d’acord, però
evidentment aquesta és una qüestió poc previsible i per tant,
no em produeix cap tipus de problemàtica pensar que
parlamentaris de les Illes Balears no puguem tenir en un futur
immediat aquest privilegi i en canvi sí que en altres comunitats
autònomes el tenguin. Per tant, en aquest sentit hem de ser
valents i tirar endavant aquesta reforma estatutària, perquè -
com deia- l’aforament és una vulneració del principi d’igualtat
processal entre els que són aforats i els que no són aforats.

Tenim ben clar també que la inviolabilitat i la immunitat
són dues prerrogatives que tenen tota la raó de ser, que cal
preservar al màxim la lliure formació de la voluntat de les
assemblees legislatives, però el manteniment de l’aforament
projecta, en paraules del professor de Dret Penal Antoni
Llabrés: “una imatge de desconfiança en el normal
funcionament de l’Administració de Justícia”. Defensava el
professor Antoni Llabrés que l’atribució de la competència a
un òrgan superior en aparença s’explica per la major
qualificació que podrien tenir els seus membres a l’hora de
conèixer determinades causes de naturalesa política o causes
en què hi ha implicades persones que es dediquen a l’activitat
política, qualsevol jutjat d’instrucció o qualsevol audiència
provincial ha d’estar perfectament capacitada sense matisos
per conèixer qualsevol causa penal per complexa que pugui
ser.

Per tant, en aquest sentit, diríem que l’aforament entra en
conflicte amb la confiança que ha de tenir la ciutadania amb el
jutge natural predeterminat per la llei i competent
funcionalment i territorialment.

Evidentment, l’aforament introdueix també altres
problemes de naturalesa política, distorsions, per exemple,
perquè som els diputats i diputades qui triam una part de les
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sales Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia, i
evidentment si aquests magistrats són triats per persones, els
diputats, que eventualment poden ser investigades per ells
mateixos amb posterioritat és negatiu per als mateixos
diputats, perquè es projecta la imatge que poden no
seleccionar en funció de criteris estrictes de professionalitat
o de qualificació, sinó que trien mirant el futur, en un futur
retorn de favors hipotètics, i és negatiu per als mateixos
magistrats perquè la seva professionalitat és injustament
posada sota sospita per part de l’opinió pública.

Com deia abans i com s’hi ha fet referència per part
d’altres portaveus, en el dret comparat no s’aguanta la
comparació entre la normativa espanyola i la normativa
d’àmbit europeu o d’altres països americans.

El cas espanyol és una anomalia molt clara per la quantitat
d’aforats, es constaten uns nombres que parlen d’entre deu i
12.000 aforats comptant membres de la judicatura, Ministeri
Fiscal, apart dels  mateixos polítics, diputats, diputades i
membres de governs autonòmics i govern central, però llavors
hauríem d’afegir els cossos i seguretat... forces de seguretat
amb la qual cosa superaria efectivament les 200.000 persones.
Comparat amb Portugal o Itàlia o França o Estats Units o
Alemanya on o no hi ha aforats o estam parlant d’una limitació
molt clara als membres del govern o al president de la
república, és evident que Espanya constitueix en aquest cas un
cas únic i anòmal de nombre de persones aforades.

Per tant, dur endavant aquesta supressió dels aforaments,
d’aquest privilegi del qual avui per avui disposen encara o
disposam els diputats i les diputades i membres del Govern és
absolutament imprescindible.

Avui només iniciam aquest tràmit, una vegada que el
Parlament hagi acabat els tràmits i passi al Congrés de
Diputats a nivell estatal haurem de veure si continua
l’immobilisme, si continua la resistència, evidentment la raó
d’aquesta resistència podria estar en la comparació de la
situació que hi ha a Espanya i el que nosaltres intentam
provocar. No som l’únic parlament regional que ha iniciat els
tràmits i per tant, en aquest sentit crec que és important ser
aquesta punta de la llança.

Ara s’obre aquest camí llarg que hauria d’acabar amb la
reforma al Congrés de Diputats  i evidentment superar
qualsevol reticència que ens puguem trobar al Congrés.

D’aquesta manera amb la supressió dels aforaments
acomplim un més dels compromisos dels acords pel canvi, i
ja en van un bon grapat de complerts; també les propostes que
MÉS per Mallorca llançava ja en la passada legislatura, una
d’elles -com deia- aquesta supressió dels aforaments, ja
figurava al nostre programa i en debats parlamentaris  ja ho
havíem posat damunt la taula.

En definitiva, des del Grup MÉS per Mallorca consideram
que fem una gran passa per afavorir la transparència i  la
supressió de privilegis no defensables. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup
parlamentar, com és evident, també donarà suport a aquesta
iniciativa, però em permetré intentar fer una intervenció un
poc heterodoxa, perquè primer de tot sembla..., és clar, jo sent
els portaveus que m’han precedit i sembla que el sistema no
funciona i que hi ha un blindatge d’uns polítics i que estan -
diguem- exempts de qualsevol possible investigació o càstig,
no? 

Això és un poc el que es desprendria de determinats
discursos, la qual cosa es contradiu amb aquestes declaracions
que tot sovint fem tots que quan surt una sentència que
condemna un determinat polític diu “el sistema funciona”. En
què quedam? El sistema funciona o no funciona? Això seria
una pregunta que jo em faria, no?

Per tant, em sap greu una altra vegada no compartir aquesta
rellevància que alguns grups li volen donar a aquesta iniciativa,
tot i estar d’acord amb aquesta iniciativa, perquè al final el
sistema és capaç de depurar les responsabilitats tot i que hi
hagi aquests elements per enmig i, per tant, condemnar
qualsevol persona, qualsevol polític que no hagi fet les coses
correctament, la qual cosa està molt bé.

Clar, aquí el Sr. Saura deia, per exemple, que la idea de
l’aforament o la idea d’eliminar l’aforament té la seva
justificació en què no et jutgin persones que hagi nomenat el
teu partit polític. Això era la reflexió que feia, i hi estic
d’acord un poc amb aquesta reflexió, però clar, el problema de
fons no seria l’aforament en aquest cas, el problema de fons
seria tenir òrgans judicials que no són imparcials, això seria
el problema de fons. Per tant, el problema de fons que
hauríem d’afrontar és per què tenim òrgans judicials no
imparcials, perquè clar si no sembla que bé, bé, aquests que no
siguin imparcials, però els llevam la capacitat de jutjar a
aquestes persones, la qual cosa, diguem, no seria la manera
d’arreglar un problema de fons. 

Això, a més, seria molt aplicable o seria molt més
aplicable als aforaments de l’Estat que als aforaments de la
comunitat autònoma, i aquí parlam de l’aforament de diputats
i membres del Govern de la comunitat autònoma, no parlam
del Tribunal Suprem. Per tant, diguem, aquesta reflexió, tot i
que, en part la pugui compartir, també crec que té molts, molts
matisos.

Per què existia la figura de l’aforament? Aquesta jo crec
que és una pregunta clau, per què existia? En teoria jurídica,
no?, en teoria jurídica existia per evitar denúncies i demandes
infundades. Això què vol dir?, que s’inadmetrien per aquest
òrgan que tendria aquest no sé si major coneixement, com
deia el Sr. Barceló, és igual, per aquest òrgan s’inadmetrien
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aquestes denúncies de demandes no fonamentades. És evident
que aquesta finalitat avui en dia no es dóna, ningú veu que
passa a cap òrgan judicial de cap categoria a no admetre una
denuncia contra un polític. Evidentment sempre per definició
així com estan les coses s’admetrien. Per tant, a aquesta
funció ja no respon la figura.

També la figura diuen els experts que existia per evitar
intromissions del Poder Judicial als altres poders, al legislatiu
i a l’executiu. Evidentment això també vivim en plena
judicialització de tot, tot està en els tribunals, totes les
notícies i tots els mitjans de comunicació sobretot cobreixen
decisions judicials. És evident que la judicialització avui en dia
és un cavall que corre desbocat per la vida pública de les Illes
Balears i de l’Estat.

Per tant, al final realment és que la figura no serveix per al
que estava pensada i avui en dia, per tant, si no serveix per al
que estava pensada no té sentit, tot i que no té aquesta gran
rellevància que alguns li volen donar, perquè, és clar, aquí
també ha sortit la idea que sembla que l’òrgan superior per
definició ha de ser més favorable al polític, la qual cosa jo
també ho discutiria si és l’òrgan més favorable. No
necessàriament, almanco amb un bon sistema, no
necessàriament hauria de ser més favorable, en teoria hauria
de ser igual de favorable o de desfavorable, hauria de ser
igualment imparcial.

Però el cert és que la imatge que s’ha traslladat i la
sensació social, certa o no certa, amb més base o amb manco
base, la sensació social és que és un privilegi, que amb això,
i algú, crec que era el Sr. Gómez, que parlava, de vegades la
segona instància en aquest cas, diguem, és més petita i amb
manco capacitat de recursos que la segona instància si vas a un
jutjat de primera instància, la qual cosa, diguem, més que un
privilegi podria ser una altra cosa, però... és igual. En
definitiva, la sensació social és que és un privilegi, com que és
un privilegi que a més ha quedat absolutament superat per les
noves circumstàncies culturals, jurídiques, mediàtiques, pels
nous temps que vivim, és evident que no serveix per al que va
ser creat i que més val eliminar-lo i posar-nos en el clam de
la societat i el clam de la societat és aquí.

Al final tots fem una llei per agradar perquè una cosa que
ja no funciona, que ja no té sentit, que ja no dóna resposta a la
idea per la qual va ser creada més val que s’elimini, sobretot
si està posada en entredit per la societat a la qual evidentment
tots hem de servir. Per això, nosaltres li donarem suport tot i
no compartir aquesta enorme rellevància que alguns li han
volgut donar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Enganxant amb el relat del Sr. Melià, volem òrgans

judicials independents, imparcials, imparcials, i volem que no
hi hagi aforats perquè tots els ciutadans siguin tractats per
igual davant la justícia i efectivament perquè avui aquesta
figura és percebuda com a un privilegi, i açò sí que és molt
important perquè els ciutadans no pot ser que percebin o els
polítics ens devem als ciutadans i no pot ser que percebin que
tenim situacions de privilegi, ni que ho semblin ni que ho
siguin. 

Per a mi la rellevància, Sr. Melià, és bàsicament una, no
que canviem el món, efectivament, però que ho hem
aconseguit i coses tan petites com aquestes jo vull recordar
que ha costat molt. El primer dia que començava aquesta
legislatura els programes electorals, jo crec que de tots, no sé
si d’El Pi també, de tots, hi havia aquest compromís i aquí dins
es va verbalitzar també, però han hagut de passar tres anys
perquè arribem a una modificació molt petita del nostre
Estatut, i les coses són complicades i difícils , i per açò tal
vegada la rellevància avui és que ho hem aconseguit, no que
canviem el món, però que ho hem aconseguit. Crec que el
gest, aquest gest, és prou important de cara a la ciutadania.

Vull dir en aquest sentit que efectivament, ja s’ha dit, la
Constitució Espanyola a l’article 71 recull l’aforament, ho
recull per als diputats i senadors, i després l’article 102 ho
recull i ho fa extensiu al president i membres de Govern. Es
veu que devia agradar molt perquè de forma immediata
pràcticament es va estendre a l’àmbit judicial, a l’àmbit de les
forces i cossos de seguretat i a l’àmbit autonòmic; a l’àmbit
judicial a través de la Llei Orgànica del Poder Judicial; a
l’àmbit autonòmic a través dels estatuts d’autonomia i el
nostre  estatut d’autonomia també amb la modificació de la
Llei Orgànica 1/2007, també va incloure l’aforament a
l’article 44; i també, val la pena dir-ho, a tot aquest aforament
parcial que també afecta les forces i cossos de seguretat i que
engreixen i fan aquest nombre tan voluminós d’aforats i que
sense cap dubte fa que siguem una excepció dins de... bé, no
anava a dir dins el nostre context, però diria que mundial, no?

Efectivament, l’aforament és el que és, no qüestiona altres
prerrogatives, no qüestiona la inviolabilitat, que té a veure amb
garantir la llibertat d’expressió, no qüestiona la immunitat que
afecta i limita la detenció perquè no s’alteri arbitràriament la
representativitat parlamentària, l’aforament el que fa
simplement és fer que tots els ciutadans siguem iguals per la
qual l’aforament predetermina els òrgans judicials que l’han de
jutjar. Com deia, és una figura percebuda per una àmplia
majoria de la societat com un privilegi, com una alteració
injusta, injustificable del principi superior de la igualtat. 

Tenir a l’Estat espanyol més de 260.000 persones aforades
crec que... bé, és una xifra escandalosa, injustificable, eh!,
justificable per la història i perquè es veu que va ser una figura
que va entrar i es va estendre d’una forma àmplia, però de
forma injustificada. 

Com bé s’ha explicat, al nostre entorn, a Portugal i a Itàlia
hi ha un aforat que és el president de la república; a França el
president i els ministres del Govern, entre 10 i 16 aforats, i no
existeix a Alemanya, no existeix als Estats Units. A les Illes
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Balears hi ha uns 300 aforats dels quals amb aquesta
modificació, aforats de l’àmbit judicial, de l’àmbit polític, i
amb aquesta modificació, què aconseguirem? Reduir 70
aforats, 59 diputats i els membres del Govern, 11 o els que
siguin.

Per tant, té  una càrrega molt més important d’iniciativa
política, de compromís polític que de resoldre, doncs, tota una
problemàtica i de resoldre, per exemple, una qüestió  tan
important com és el tema que els òrgans judicials actuïn de
forma, es garanteixi que actuen de forma imparcial.

Evidentment, el lògic seria que s’eliminés l’aforament no
polític dels càrrecs, dels diputats i dels membres del Govern
a les Illes Balears, sinó de tots els càrrecs polítics a tot
l’àmbit estatal i, si es vol, molt més enllà a l’àmbit judicial ho
hem de plantejar i també a l’àmbit dels cossos i forces de
seguretat. Per açò voldria dir, perquè es donés aquesta
coherència, doncs la modificació per exemple de la
Constitució Espanyola, una altra vegada, la modificació de la
Llei Orgànica del Poder Judicial una altra vegada, la
modificació de tots els estatuts d’autonomia de les diferents
comunitats autònomes i també de la Llei Orgànica 2/1986 de
les forces i cossos de seguretat. 

Però, és clar, no arribam a tot açò, però jo crec que la
valentia i el coratge que avui prenguem aquest acord és sense
cap dubte important i és important perquè no som els únics,
altres comunitats autònomes han iniciat aquest procés. I jo
crec que, per tant, les Corts Generals, el Congrés de Diputats
d’alguna altra manera s’ho hauran de mirar, hi ha un procés de
modificació dels estatuts d’autonomia de La Rioja, de
Cantàbria, de Múrcia, de Madrid, dues d’elles ja diguéssim a
les Corts Generals, en el Congrés dels Diputats, els de
Cantàbria i Múrcia i ara s’hi afegirà, esperem en pocs mesos,
el de les Illes Balears. Per tant, jo crec que és un debat obert,
que ha de fer pensar i reflexionar sobre una modificació i una
revisió més àmplia.

La valoració que fa MÉS per Menorca, efectivament ja ho
he dit, que és una figura processal avui obsoleta, innecessària
i que s’ha de suprimir per respectar el principi democràtic
d’igualtat, sense cap dubte, i també per recuperar la confiança
de la ciutadania. No pot ser que hi hagi persones que es
mantengui en el càrrec, com algunes vegades ha passat, o s’ha
volgut donar a entendre que ha passat, a conveniència per
mantenir un aforament i els seus beneficis, si és que es donen.
I també perquè a altres instàncies s’ha vinculat moltes vegades
l’aforament a les dificultats per combatre la corrupció. Jo vull
recordar el jutge degà, publicat el 2014, doncs defensava que
s’hauria d’acabar amb l’aforament dels càrrecs polítics i el
fiscal Horrach, quan era fiscal, deia que “l’aforament era un
obstacle contra la corrupció”.

Per tant, amb la magnitud que pugui tenir açò, major o
menor, el cert és que la percepció de la ciutadania respecte
d’aquesta figura no és bona i avui no es justifica i avui sí que
es fa necessari suprimir-la. Així i tot, de res serviran les raons
si no es donen dues circumstàncies, una que les raons siguin
compartides per la majoria d’aquesta cambra, dues terceres

parts dels diputats i aquesta condició es dóna, i que hi hagi el
clima perquè es pugui dur a terme. I aquestes dues situacions
s’han donat, s’han donat, no es donaven a principis de
legislatura i avui s’han donat. 

La Comissió d’Assumptes Institucionals era el 13 de
setembre del 2017 quan aprovava una proposició no de llei
que va presentar el nostre grup, relativa a la creació d’aquesta
ponència de reforma de l’Estatut d’Autonomia per suprimir
l’aforament, una ponència que he de dir  que tots els
membres..., estam satisfets perquè hi ha hagut un debat molt
intens, unes aportacions per part d’experts també prou
interessants. I en aquest sentit el text que avui traslladam aquí
és el resultat de tota aquesta feina, d’una feina de màxim
consens i amb una premissa bàsica, el text havia de ser assumit
per tots els grups parlamentaris. Tot i  que, efectivament es
necessitava un nombre de diputats i diputades que la signessin,
que bastaven 40 diputats, però jo he de dir que no, que l’han
signada tots els diputats i diputades d’aquesta cambra. I açò
tindrà la importància que tindrà, però trob que és destacable i
que s’ha d’explicar.

S’introdueixen 4 modificacions de l’article 44, 56.7, 57.5
i s’introdueix una disposició transitòria, també una disposició
derogatòria. I jo destacaria respecte de les altres
modificacions que hi ha en el Congrés dels Diputats, o  en
tràmit, dues no sé si dir novetats, dues aportacions noves,
resultat de la feina en ponència i dels experts que van
comparèixer en aquest Parlament: una és que elimina
l’aforament processal civil, no només penal, civil, tot i que la
importància sigui el penal i, per tant, és una consideració que
vam creure important recollir. I també una disposició
transitòria que diu què passarà amb els procediments en
marxa, quan per exemple un deixa de ser aforat i s’ha optat per
un criteri, així ho vam acordar tots, d’eficiència, és a dir, en
l’obertura de judici oral es continua el procediment per part
del mateix òrgan jurisdiccional.

En aquest sentit res més, jo acabaria dient que crec que
avui ens podem felicitar d’haver arribat amb un ampli consens,
una modificació de l’Estatut que no és poca cosa, que una
modificació de l’Estatut requereix prou consens, que en
aquest cas és un consens unànime. I per tant, en aquest sentit
he de dir que ha valgut la pena i esper que els ciutadans també
ho valorin de la mateixa manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Toca el torn del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Sus
señorías, hoy estamos de enhorabuena porque la democracia
está de enhorabuena y los valores de igualdad ante la ley
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también están de enhorabuena, hemos iniciado un camino de
regeneración de una democracia que había cobrado una inercia
cada vez más acusada de impunidad y privilegios de una clase
dirigente que se ha comportado de una manera despótica y
despreocupada, mientras la corrupción convivía en libros de
contabilidad en B. 

¿Qué ayuda a que la corrupción política salga impune o
relativamente impune? Pues efectivamente, la judicialización
exclusiva y todo el proceso de haberlo oculto, tapado,
disimulado, velado, convertido en secreto, es decir, aforado.
En esta materia hay que citar a Juan Luís Gómez Colomer,
autor de la obra cumbre en la materia El tratado
jurisprudencial de aforamientos procesales, autor que
explica la figura del aforado, que la figura del aforado
responde al contexto al que se diseñó, es decir, en el paso de
una dictadura militar a una democracia débil que en 1981 aún
veía como militares y guardias civiles se atrevían a intentar
tumbar con un golpe de estado la incipiente democracia.
Obviamente los políticos y los jueces estaban en transición
hacía una cultura democrática y por consiguiente derechos
como la libertad de expresión requerían protección. En ambas
palabras de Gómez Colomer, el problema es que fue
ampliando una figura que a ojos de hoy parece una incorrecta
comprensión de lo que debe ser la inmunidad. Luego el estado
de las autonomías lo multiplicó por 17 y en el siglo XXI la
foto final no es presentable.

Cabe señalar que el aforamiento e inmunidad no son lo
mismo, la inmunidad parlamentaria es una figura relativamente
universal, aunque en los países anglosajones no exista, y la
figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la
Europa continental con diferentes formulaciones. Como todos
sabemos, el camino del aforamiento en España ha ido
progresivamente en aumento, cuando debería haber sido a la
inversa, es decir, conforme nos alejábamos del tiempo
político de la transición y de una democracia joven, había que
haber ido reduciendo el número de aforamientos, pero
tuvimos que esperar a reaccionar hasta que en el 2014 saltó el
debate con la propuesta de Gallardón, de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con la que se debía aforar a los
entonces Príncipes de Asturias y a la Reina Doña Sofía.

El exceso de los intocables puso a la ciudadanía en alarma
y es que la existencia de 10.000 beneficiarios en España de
este privilegio choca con países como Alemania, Reino
Unido, o Estados Unidos, donde prácticamente no hay o
quedan muy reducidos. 

La corrupción política y su impunidad llevan
psicológicamente a la población a entender que no hay nada
que hacer, a plegarse de brazos, a no participar, a descreer en
todo. La crisis de valores está ahí y por ello es necesario
poner soluciones sobre la mesa, reaccionar a tiempo con
propuestas positivas que conduzcan a la recuperación de la
credibilidad de la política, ante las amplias capas de hastío y
hartazgo que manifiesta la gente cuando opinan sobre su
sistema político y sus políticos, y que la abstención refleja de
manera sistemática en cada cita electoral. Ahora la abstención
la vemos también incluso en los procesos internos, hasta en

los propios militantes. Mientras que un diputado autonómico
español sólo puede ser juzgado por el Supremo o el Tribunal
Superior de Justicia, en Estados Unidos y el resto de Europa
se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan iguales
ante la ley, en Alemania, Reino Unido, o Estados Unidos no
tienen aforados que gocen de derecho a ser juzgados por un
tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie.
En Portugal e Italia sólo  se  consiente al presidente de la
república, y en Francia, al presidente, primer ministro y su
gobierno.

En Francia existe la inmunidad parlamentaria para
diputados, senadores y eurodiputados, 999 en total, pero una
vez que la revoca la mesa de sus cámaras se les juzga en los
tribunales económicos; ordinarios, perdón. Los 21 miembros
del Gobierno francés son aforados, y sólo podrían ser
juzgados por un tribunal especial, la llamada Corte de Justicia
Republicana, siempre que sus casos tuvieran que ver con la
política. 

En Italia el único aforado es el presidente de la república,
y generalmente a los políticos se les juzga sin restricciones,
pero para aplicarles prisión preventiva hay que pedir un
permiso a las cámaras; en los casos como el de Silvio
Berlusconi, una vez expulsado del Senado, sin inmunidad, son
muchos los juicios que le esperan. En Alemania son mucho
más restrictivos, lo han ya nombrado varios de los ponentes,
no me voy a repetir; lo que sí para un político alemán recibir
una petición de retirada de inmunidad es un deshonor que
conduce a la inmediata dimisión. También en Portugal existe
inmunidad parlamentaria, pero sólo gozan de la prerrogativa de
ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la
república, el primer ministro y el presidente de la Asamblea.
En Estados Unidos, en línea con la idea británica de igualdad
legal, jueces y políticos, hasta el presidente, se sujetan al
tribunal al que corresponda el delito que haya cometido. 

En España, ya por fin, el 26 de abril de 2017 la región de
Murcia aprobó la eliminación del aforamiento para cargos
políticos; a Murcia le siguió Cantabria el pasado diciembre, y
ahora nos toca a nosotros. Así que sólo me cabe recordar las
palabras de Montesquieu: “No hay peor tiranía que la que se
ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. La condició d’aforat és vista des de fa temps per
molts de ciutadans com un privilegi, o sigui com un dret al
qual no té accés to thom sinó només uns quants; és així, en
efecte, i els polítics, ja siguin diputats, ja siguin membres d’un
govern, formam part d’aquesta tropa de beneficiaris i de
privilegiats. No som els únics, és ver, com ja s’ha recordat en
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intervencions anteriors, però per ventura som els que més
exposats estam a ser criticats. Per què?, idò d’entrada perquè,
llevat darrerament dels jutges, que han tengut la seva part
també de crítica, som els aforats que més rebem les invectives
dels ciutadans. Al cap i a la fi els polítics som on som perquè
aquests mateixos ciutadans ens hi han posat i, donada l’actual
llei electoral, a més sense comptar ni tan sols amb la
possibilitat de premiar-nos o de castigar-nos un per un en unes
noves eleccions a través d’un sistema de llistes obertes. Els
polítics sempre hem tengut mala fama entre els administrats,
és vera; només falta que a més tenguem també aquest privilegi,
el de ser jutjats per tribunals diferents d’aquells que els jutgen
a ells.

Però tot això encara seria passador si no hi hagués hagut en
els darrers anys els casos de corrupció que tots coneixem, una
corrupció que ha tengut i té ben sovint un representant polític
com a principal personatge, com a epicentre, o com a
col·laborador necessari com a mínim, si se’n vol dir així. Val
la pena recordar que en els darrers baròmetres del CIS, per
exemple, la corrupció i la política figuren, segueixen figurant,
perquè fa molt de temps que és així, en el segon i tercer llocs,
respectivament, d’entre els principals problemes dels
espanyols, i només són superats per l’atur. És ver que la
justícia també ha crescut en aquests darrers baròmetres, però
se situa encara molt per davall del percentatge que s’enduen
tant polítics com corrupció com a temes. En tot cas aquest
veïnatge en el segon i tercer lloc, i en una posició, idò, tan
destacada, resulta altament significatiu. A ningú no ha
d’estranyar que els ciutadans associïn aquests dos conceptes,
corrupció per una banda, política per l’altra.

És en aquest context on l’aforament dels diputats o dels
membres del Govern apareix, pot aparèixer, com una cuirassa,
com un escut, com un element defensiu. És ver que la
condició d’aforat no els eximeix de respondre davant la
justíc ia per un presumpte cas de corrupció, però sí que els
posa en mans d’uns jutges especials, d’uns procediments
especials, d’un tribunal superior, en el nostre cas, que tendeix
a tractar-los amb una consideració també especial. Eliminar
aquesta prerrogativa per a tots nosaltres, és a dir, fer-nos
iguals a la resta de ciutadans davant la justícia, és justament el
que començam a fer avui amb l’aprovació , la previsible
aprovació, d’aquesta proposició de llei que du la firma de tots
els components -com a mínim de la presa en consideració-
que du la firma de tots els components d’aquesta cambra, o de
la pràctica unanimitat, per ser exactes.

N’hem d’estar contents, i hem d’esperar que la proposició
de llei no trobi cap obstacle en la seva tramitació  més
endavant en el Congrés dels Diputats. Més encara, hem
d’esperar que serveixi d’exemple perquè en aquest mateix
Congrés dels Diputats es pugui aprovar en un futur no molt
llunyà una iniciativa semblant que sigui vàlida també per al
conjunt dels espanyols que es troben, evidentment, i encara
n’hi ha molts, en el mateix cas que nosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda, president. Bona tarda. Reprenem avui el debat
sobre la supressió dels aforaments dels diputats, les diputats
i els membres del Govern de les Illes Balears, que com ja s’ha
dit suposa una modificació de l’Estatut d’Autonomia, en
concret dels articles 44.1, que afecta els diputats, i el 56.7,
que afecta la presidenta del Govern, i el 57.5, que afecta els
membres del Govern.

Vull recordar que aquesta supressió d’aforaments és un
punt dels acords pel canvi, però que també la majoria de partits
polítics, no sé si to ts, aquí representats ho duien als seus
programes electorals, i avui feim una presa en consideració
d’una proposta consensuada d’un text elaborat per part d’una
ponència constituïda al si del Parlament, una proposta
consensuada presentada i signada personalment pels 59
diputats d’aquesta cambra, no pels seus grups parlamentaris, i
això sí que té una expressió, una força interna que crec que li
hem de reconèixer. 

Els aforaments per als representants polítics dels ciutadans
espanyols són fruit d’un país, d’uns polítics, d’uns jutges en un
moment molt determinat del nostre país, que és el moment de
la transició, un moment d’una certa feblesa, d’una certa
incertesa política, i que es pot interpretar com un cert
mecanisme defensiu, que necessitàvem protecció .
Evidentment el problema és que es va anar ampliant tant la
figura que a ulls d’avui pareix una incorrecta comprensió del
que deu ser la immunitat d’un polític. 

Ja s’ha dit, va ser la Constitució que va preveure aquesta
figura per protegir el president del Govern, els seus ministres,
diputats  i senadors; després -també s’ha comentat- la Llei
Orgànica del Poder Judicial ho va ampliar a jutges, fiscals,
magistrats del Constitucional, del Tribunal de Comptes, als
vocals del Consell General del Poder Judicial, membres del
Consell d’Estat, Defensor del Poble i als seus adjunts. I
finalment varen arribar els estatuts d’autonomia, que varen
incloure els governs autonòmics i els diputats, i així es calcula
que a Espanya hi pot haver prop d’uns 2.000 polítics aforats.
A la nostra comunitat autònoma són 67, els 59 diputats i
diputades i 8 membres del Govern que no són diputats. A més,
com ja s’ha comentat, hi ha prop de 230.000 membres de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat i crec que podem
afirmar que tot junt és una barbaritat, però també és un
anacronisme. 

També convé recordar que la majoria d’aquests aforaments
no són constitucionals perquè no hi són a la Constitució
Espanyola, la resta són a lleis o a estatuts d’autonomia. 

Evidentment, com ja s’ha dit, si miram què passa per fora
de les nostres fronteres el panorama és radicalment diferent,
des de països com Alemanya, Regne Unit o Estats Units que
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no tenen aforats a Portugal o a Itàlia que només tenen el
president de la república o a França que bàsicament és el seu
govern i el president de la república. 

Evidentment, a aquests diputats o membres del Govern que
gaudeixen d’aforaments els garanteix ser jutjats per un tribunal
diferent al que el correspondria a un ciutadà normal. Ja s’ha
dit, parlam de la Sala Penal del Tribunal Suprem o del Tribunal
Superior de Justícia de les comunitats autònomes. Es varen
adduir moltes raons, unes per evitar les pressions polítiques
a les quals es pot veure sotmès un tribunal ordinari quan jutja
un càrrec públic de responsabilitat, pressuposant que un
tribunal superior seria o és més independent, teoria que no
tothom comparteix; altres, a l’inrevés, consideren que aquests
són més influenciables perquè aquests deuen la seva promoció
als representants polítics que els han triat. Evidentment, això
suposa una distorsió en el procediment de selecció d’una part
dels seus magistrats, en aquest cas la Sala Civil i  Penal
indirectament són elegits per part d’aquests parlamentaris. 

Per tant, si els magistrats són triats per persones que
eventualment poden ser investigades per ells mateixos amb
posterioritat, això és una franca distorsió. Com també ho és
que pugui haver-hi aforats davant jurisdiccions diferents, uns
davant del Tribunal Suprem i uns altres davant del Tribunal
Superior de Justícia al mateix temps. Sí que hem de recordar
que la supressió de l’aforament no suposa la supressió ni de la
inviolabilitat ni de la immunitat depenent de si aquesta darrera
està recollida o no en el seu estatut d’autonomia. 

Evidentment, ja s’ha dit, e ls aforaments són un privilegi
processal que atempta el principi d’igualtat en l’aplicació de
la llei, de la igualtat de to ts  front de la llei. És un privilegi
processal innecessari i possiblement inconstitucional, perquè
ja hem referit quins són els que són a la Constitució. Com
també s’ha dit hi ha juristes que consideren que aquest
privilegi d’aforament vulnera el principi d’igualtat davant la
llei, que està consagrat a l’article 14 de la Constitució i que,
per tant, s’hauria de suprimir de l’ordenament jurídic. També
un altre raonament és que expressa i suposa una desconfiança
estructural en un poder de l’Estat. 

També hem de recordar que l’aforament s’ha utilitzat de
vegades de manera fraudulenta intentant cercar una situació
processal avantatjosa per a la persona que en aquell moment
era investigada o encausada segons hagi interessat, ja sigui
perpetuant-se en el càrrec per mantenir l’aforament, ja sigui
una persona no aforada que adquireix la condició de
parlamentari exclusivament per beneficiar-se, ja sigui
sol·licitant la pèrdua de la condició dimitint oportunament en
un moment processal que pugui interessar a la persona. 

Així, el manteniment de l’aforament projecta una imatge
de desconfiança al normal funcionament de l’administració de
la justícia. Evidentment, els diputats i els membres del Govern
tenen dret a un judici just, a un jutge, a un fiscal, però no tenen
perquè cercar-se un jutge o un fiscal especial. Per contra,
altres, els que defensen l’aforament, recorden que ser jutjats
directament per un tribunal superior fa que es perdi el dret que
tenen tots els ciutadans a recórrer davant un tribunal, una

instància superior, en el cas que el veredicte del jutjat de
primera instància li hagi desfavorable. 

El que està ben clar és que des de fa uns anys hi ha una
nova consciència social i política sobre els abusos d’una
injustificada protecció processal penal del poder a l’Espanya
actual, especialment en relació amb els representants polítics,
diputats, diputades i membres del Govern que, com hem dit,
només representen un 1% de tots els aforats que hi ha en
aquest país. Evidentment aquesta lamentable situació a
Espanya ha canviar el més aviat per un enteniment d’aquest
principi d’igualtat processal, que és molt més democràtic i
progressista que el que tenim avui, i hem de recordar, com ja
s’ha comentat també, aquesta disposició transitòria dotzena
que el text proposa perquè és un tema innovador -s’ha
comentat- eliminar el procediment penal i civil, i què passarà
en situacions amb els procediments iniciats quan un perd
l’aforament.

Evidentment parlam de suprimir els aforaments dels
diputats autonòmics i dels membres del Govern, un fet que no
podem contemplar sense oblidar la xacra de la corrupció
política que ha arrasat el nostre país els darrers anys. Per això
la passa inicial que donam avui per concloure la modificació
de l’Estatut d’Autonomia, per suprimir aquesta aforaments,
hauria de tenir un camí semblant a tots els parlaments
autonòmics. Jo compartesc aquest criteri. No es tracta
d’homogeneïtzar sinó que el que no pot ser és que a un
territori una cosa tengui un privilegi i una altra no; ens podem
trobar amb casos perfectament de diputats que estiguin a una
banda o a l’altra. Allò desitjable, crec jo, seria homogeneïtzar
aquest criteri.

I per concloure, com hem dit abans, l’aforament és un
privilegi que vulnera el principi d’igualtat, i crec que és un
privilegi processal absolutament innecessari, possiblement
inconstitucional a una Espanya democràtica del segle XXI, i
suprimir aquests aforaments suposa una mesura de més
transparència, de regeneració democràtica, i la proposta que
avui hem duit aquí és coherent, raonada i realista; ara només
toca anar per feina a la part que ens correspon.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Doncs passam a la votació de si es
pren o no en consideració la proposició de llei debatuda. Per
tant, votam.

54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Per tant...

(Aplaudiments)

Com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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