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Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI MÉS, Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS
Autor/a de la iniciativa : Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: És urgent un pronunciament de la màxima institució
democràtica envers la corrupció i el possible abús del dret de l'indult pels polítics corruptes.

Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT

Títol de la iniciativa :
No a l’Indult de l’Expresident Jaume Matas

Contingut de la iniciativa :

L’expresident del PP Jaume Mates fou condemnat en primera instància a 6 anys de presó per
diversos delictes, posteriorment el Tribunal Suprem el va condemnar a 6 mesos per tràfic
d’influències a favor del Sr. Antonio Alemany que redactava els discursos de l’expresident.

L’expresident va sol·licitar a l’Audiència la suspensió de la Pena o la substitució per una multa.

L'Audiència de Palma finalment va rebutjar suspendre la pena de 9 mesos i 1 dia de presó que
pesa sobre l'expresident del Govern de les Illes Balears Jaume Matas per tràfic d'influències en
sentència ferma del Tribunal Suprem per la primera peça del cas Palma Arena jutjada.

L'Audiència també denegà la possibilitat de substituir-la per una multa, en no constar que Matas
"hagi realitzat cap acte ni ha mostrat interès en reparar o rehabilitar" el mal causat. Subratllà que
la gravetat del fet "no queda penalment satisfeta amb l'abonament d'una ridícula i minsa multa"
proposada per l'expresident "ni tampoc imposant-ne una altra a discreció del tribunal". Pel que fa a
la negació del delicte per part de Matas, la sala assenyalà que es tracta d'una circumstància més
per no atorgar-li el benefici de la suspensió, i és contundent quan diu que hauria d'haver
mantingut "una posició de prudència" abans de "exposar públicament que no reconeixia la
perpetració del delicte comès".

La Secció Primera va rebatre que "hagi incorregut en contradicció" en avaluar una presumpta
perillositat per part de Matas, interpretació que considera "esbiaixada, parcial i subjectiva" per part
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del recurrent. Reitera que hi ha perillositat per "l'entitat dels fets a què va ser condemnat" Matas,
les seves circumstàncies personals i la seva conducta, es tracta d'un delicte que genera gran
rebuig social perquè es va cometre dins les estructures de poder.

En la interlocutòria, l'Audiència va tenir en compte que Matas va ser considerat culpable de
suborn per un jurat en un judici. La sala afegeix que en aquest cas s'ha d'atendre, a més,
l'existència d'altres procediments penals pendents.

El delicte de tràfic d'influències comès per Jaume Matas és per a la Secció Primera "un atemptat
frontal" contra l'Estat de Dret, consagrat en l'article 1 de la Constitució espanyola, "per part de qui
ha estat president de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a qui , precisament per ostentar
aquest càrrec, ha de exigir més imparcialitat, objectivitat ".

L’expresident del PP, lluny d’acceptar les sentències, ha sol·licitat l’indult al Govern per evitar
aquesta condemna.

El rebuig social als delictes de corrupció són cada vegada més clars i rotunds. Des del Parlament
hi ha d’haver una clar missatge de tolerància zero contra la corrupció i molt més quan ja hi ha una

condemna ferma.

Per tots aquests motius el grup parlamentari MES proposa a debat la següent

PROPOSICIO NO DE LLEI

1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol que denegi la petició
d’indult presentada per l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr Matas.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que modifiqui la Llei d’Indults per tal que s’hi
expressi de forma clara que no podran acollir-se a aquest dret les persones acusades d’haver
comès delictes relacionats amb la corrupció política.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
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