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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

15 de gener del 2013

Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA,
Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Antoni ALORDA I VILARRUBIAS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Tramitació pel procediment ordinari .

Organ de debat:
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Títol de la iniciativa :
Derogació de la llei de lindult

Contingut de la iniciativa :

El dret de gràcia o indult és una causa d’extinció de la responsabilitat penal que
comporta el perdó de la pena. No es perdona el delicte (amnistia) sinó la pena.

Que declarar indults sigui una prerrogativa de l’executiu és una conculcació
flagrant de la separació de poders, permetent que el govern interfereixi en la funció
jurisdiccional de fer executar el que ha estat jutjat.

La detecció d’eventuals excessos en l’aplicació efectiva d’una norma penal per part
dels Tribunals ha de trobar la solució idònia, i respectuosa amb la divisió de
poders, amb la revisió de l’ordenament jurídic amb caràcter general i no individual,
arbitrant-se els mecanismes de revisió de condemnes per fer-les congruents amb
els canvis en la sanció jurídica dels delictes sempre que resultin més favorables als
condemnats.

La ciutadania exigeix, avui amb més fermesa, la igualtat de totes les persones
davant la llei i, en conseqüència, que desapareguin les figures jurídiques que
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permetin favoritisme, i d’una manera molt especial en una matèria tan delicada com
ho és la penal. Amb més motiu quan l’indult afecta persones que han delinquit
mentre exercien un càrrec públic, o en el món de les finances i els negocis. Adoptar
prevencions davant eventuals excessos resulta avui especialment oportuna atesos
els casos actualment en instrucció i que afecten a altes personalitats de l’Estat i
autonòmiques.

Potser la fórmula més adient fos la derogació íntegra de la llei 18 de juny de 1870,
per la qual s’estableixen les regles per a l’exercici de la gràcia d’indult (reformada
per la llei 1/1988, de 14 de gener), així com l’article 130.4 del Codi Penal. Això no
obstant, a fi d’assolir el màxim consens, i atenent que és una figura generalitzada
en els ordenaments jurídics occidentals, o possibles situacions especials de
caràcter social o fins i tot polític, es proposa revisió a fons de la figura.

Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta a debat la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a avaluar la necessitat de
mantenir la figura de l’indult i, en tot cas, a una revisió en profunditat que valori:

1.- Desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir la competència a una comissió
específica del Congrés de Diputats, i per un quòrum superior a la majoria absoluta.

2.- Limitar, en tot cas, els supòsits en què pot esser concedit l’indult que no
permeti l’aplicació als delictes de corrupció i en general a tots els previstos al Títol
XIV, contra la hisenda pública, i XIX, contra l’administració pública, del Codi Penal.

3.- Incloure l’exigència d’una extensa motivació de cada indult, amb informació
pública per a la formulació d’al·legacions abans de la resolució definitiva.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Antoni ALORDA I
VILARRUBIAS
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