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Títol de la iniciativa :
PER ABOLIR LES FIGURES DE L'AFORAMENT I LA INVIOLABILITAT DEL DRET CIVIL I
PENAL

Contingut de la iniciativa :

L'article 7 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que tots els ciutadans "són iguals
davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei". La igualtat davant la
llei, incorporada en múltiples pactes i acords internacionals subscrits per l'Estat espanyol, és un
principi de dret que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per a tots els ciutadans.

Així ho recull també la Constitució Espanyola de 1978, a l'article 14 sobre Drets i llibertats, quan
diu que: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per
raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social”. Per la seva banda l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, modificat l'any 2007, en
l'article 13, estipula l'obligació de promoure la llibertat i la igualtat de conformitat amb la Declaració
Universal, les normes europees i la constitució espanyola.

D'acord amb l'esmentat, l'Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional, que va entrar en vigor
l'any 2002, estableix que el càrrec oficial d'una persona, sigui cap d'Estat o de Govern, membre
d'un govern o d'un parlament, representant electe o funcionari del govern, en cap cas l'eximeix de
responsabilitat penal ni pot ser motiu per reduir la pena. També afirma, quant a la tasca del
Tribunal, que les immunitats i normes de procediment especial que vagin lligades al càrrec oficial
d'una persona no seran un obstacle per a l'exercici competencial de l'alt tribunal internacional.

Actualment, ni la figura de la inviolabilitat ni la de l'aforament tenen un encaix acceptable en un
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sistema democràtic, alhora que vulnera el principi d'igualtat i no aporta cap garantia judicial.

Des d'aquest punt de vista la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial és inapropiada ja que
amplia l'aplicació de la figures anacròniques com l'aforament, que avui afecten als presidents de
governs, els seus ministres o consellers, diputats, senadors i cúpula judicial. Concretament la
reforma impulsada pel Govern de l'Estat preveu que els reis o les reines que abdiquin i els seus
consorts, la o el consort del rei o de la reina, i els prínceps d'Astúries siguin aforats davant el
Tribunal Suprem.

Per tot l'exposat, el Grup parlamentari MÉS presenta per al debat i votació la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a eliminar la figura de l'aforament de
la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la resta de l'ordenament jurídic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a impulsar una reforma
constitucional per tal de derogar el principi d'inviolabilitat del rei contemplat en la Carta Magna.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Nel MARTÍ I LLUFRIU
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