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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

16 de març del 2017

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A LA CREACIÓ D’UNA PONÈNCIA DE REFORMA DE
L’ESTATUT D’AUTONOMIA PER A SUPRIMIR L’AFORAMENT
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears l’any 1983 el nostre ordenament
jurídic ha contemplat un règim especial d’aforament per als diputats autonòmics i per als membres
del Govern de les Illes Balears. De llavors ençà, emperò, les coses han canviat molt, i avui és
àmpliament acceptat tant des de la societat civil com des de les formacions polítiques, que no es
justifica seguir mantenint aquest tractament diferenciat per als responsables públics en l’aplicació
de la Justícia.
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.
Finalment, la totalitat de grups parlamentaris presents a la cambra legislativa de les Illes Balears
han expressat la voluntat de portar a terme les modificacions legislatives necessàries per eliminar
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 2

Parlament de les Illes Balears
RGE: 4944/2017 - 05/04/2017 14:00

la figura de l’aforament, i així ho van posar de manifest en l’acord de dia 14 d’octubre de 2015
aprovant per assentiment la següent resolució: “El grups parlamentaris expressen la voluntat
d’iniciar dins el proper període parlamentari una modificació puntual de l’Estatut d’Autonomia per
eliminar la figura de l’aforament de l’actual marc jurídic de les Illes Balears”.
Per tot l’exposat es considera necessari suprimir el règim d’aforament dels diputats i membres del
Govern de les Illes Balears, i amb la finalitat de posar en marxa aquest procés des del diàleg i el
consens, es proposa la següent resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de les Illes Balears acorda crear una ponència per tal d’estudiar i proposar un
text de modificació de l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb el que preveu l’article 139 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que suprimeixi el règim d’aforament dels
diputats i membres del Govern de les Illes Balears, i que afecta als articles 44.1., 56.7. i
57.5. de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

Nel MARTÍ I LLUFRIU
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