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Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
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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 de màxima actualitat política, ja que és deriva del
registre en el Congrés dels Diputats la moció de censura.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Proposició No de Llei MOCIÓ DE CENSURA
Contingut de la iniciativa :
La democràcia només pot sustentar-se en l'efectiu respecte dels drets humans, en l'exercici de les
llibertats i en la participació de la gent en el poder polític, en el marc de la responsabilitat legal i
política dels representants públics.
No obstant això, l'establiment d'estructures delictives dins de l'actual partit del Govern d'Espanya,
de connivència amb alguns dels principals poders econòmics i financers, ha consolidat una trama
econòmica, política, empresarial i mediàtica al servei del saqueig del públic en benefici d'un quid
pro quo de favors, milions i opacitat.
Com a conseqüència d'anys de govern orientat al benefici d'aquesta trama giratòria de càrrecs
públics i privats, la situació social ha anat agreujant-se en un continu procés de desprotecció i
despossessió de drets que ha portat al fet que en l'actualitat més de 8 milions de treballadors i
treballadores estiguin per sota del llindar de la pobresa. Amb més d'1,3 milions de persones sense
cap ingrés la mala alimentació i la fam afecten a més d'1 milió de persones amb una taxa
d'exclusió social de 5,6 punts per sobre de la mitjana europea.
Les reformes legislatives estenen i normalitzen la desigualtat creant un perfil de ciutadania en
estat de precarietat on ja més de 6 milions de persones, sense ser pobres, es troben en situació
econòmica precària.
La lògica resposta social ha resultat, d'una banda, en una major dificultat per exercir el dret a una
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informació veraç, amb els grans grups de comunicació lliurats –segons mostren els sumaris
judicials- a les operacions polítiques que paguen les abundants ajudes en forma d'arbitrària
publicitat institucional i el xantatge d'uns propietaris coincidents sempre amb els grans grups de
poder. Per una altra banda, en una reculada de les llibertats que mitjançant lleis mordassa
penalitzen els més elementals drets de protesta privilegiant una desproporcionada sanció
administrativa sobre la tutela judicial.
Però l'últim estadi del procés de conquesta d'aquesta trama que parasita la societat és l'inici d'un
atac frontal a les institucions de control mitjançant la perversió dels nomenaments de les figures
de defensa de la legalitat. Si el repartiment dels òrgans de poder judicial d'acord amb
l'omnipresent figura de l'aforament havia permès als polítics triar als seus propis jutges, si la
reforma de la llei d'enjudiciament criminal feia materialment més difícil poder condemnar als
culpables escurçant els terminis en els complexos casos de corrupció, aquests dies hem vist com
s'han anat seleccionant als fiscals en funció de la seva capacitat per esmorteir els efectes de les
recerques policials, penalitzant grollerament als qui compleixen escrupolosament la legalitat i
premiant als més dòcils amb els interessos protectors del partit de govern, en una espècie d'acció
exemplar adversa als interessos de la legalitat.
Però l'últim estadi del procés de conquesta d'aquesta trama que parasita la societat és l'inici d'un
atac frontal a les institucions de control mitjançant la perversió dels nomenaments de les figures
de defensa de la legalitat. Si el repartiment dels òrgans de poder judicial d'acord amb
l'omnipresent figura de l'aforament havia permès als polítics triar als seus propis jutges, si la
reforma de la llei d'enjudiciament criminal feia materialment més difícil poder condemnar als
culpables escurçant els terminis en els complexos casos de corrupció, aquests dies hem vist com
s'han anat seleccionant als fiscals en funció de la seva capacitat per esmorteir els efectes de les
recerques policials, penalitzant grollerament als qui compleixen escrupolosament la legalitat i
premiant als més dòcils amb els interessos protectors del partit de govern, en una espècie d'acció
exemplar adversa als interessos de la legalitat.
Mentre les clavegueres del Ministeri de l'Interior es dediquen a contaminar processos judicials per
encàrrec i a calumniar a opositors polítics, aquesta nova fase ha suposat deixar a les seves mans
la corrupció d'alguns jutges a través de suposades institucions de formació per crear estructures
clientelars en la judicatura. Veiem ara en els sumaris com els presumptes delinqüents polítics
reben delacions tant del Ministeri de l'Interior com d'alguns jutges. Veiem en summa que les
estructures de control, la policia, la fiscalia, la judicatura comencen a veure's contaminades per
aquesta trama corrupta.
Davant la resistència, que només pot qualificar-se com a heroica, de tants funcionaris que estan
disposats a jugar-se la seva carrera en defensa de la legalitat, l'estat de dret i la democràcia, els
representants polítics d'una ciutadania fastiguejada no poden tancar els ulls davant
l'excepcionalitat política en què ens trobem. Si els membres d'aquesta trama política, econòmica,
policial i mediàtica aconsegueixen colonitzar les últimes estructures de control, les forces i cossos
de seguretat, la fiscalia i la judicatura, com han fet amb la política, l'economia i els grans mitjans
de comunicació, la impunitat serà la norma i la veritat cada vegada més una excepció.
En l'Informe 2016 de Transparència Internacional, Espanya és percebuda com d'un els països
més corruptes. L'índex de Percepció de la Corrupció situa a Espanya en el lloc 58 d'un màxim de
100, confirmant una tendència que reforça la desesperança ciutadana respecte a la corrupció en
l'exercici del poder públic. Com era d'esperar, l'Informe mostra també la seva preocupació per la
creixent opacitat en la presa de decisions en sectors estratègics com l'elèctric i el bancari.
És un deure la ciutadania en el seu conjunt no conformar-se amb aquest tancament en fals de les
recerques, amb el silenci de les informacions, amb el sobreseïment dels processos judicials pel
venciment del termini de la Llei Berlusconi. És un deure la ciutadania en el seu conjunt recolzar a
aquests fiscals que es rebel·len contra les maniobres del responsable de la Fiscalia Anticorrupció,
a aquests jutges que resisteixen pressions, a aquests secretaris que denuncien la corrupció, a
aquests periodistes que investiguen el que cap gran mitjà els publicà.
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I és en aquest sentit en el qual es converteix en un inexcusable deure ètic per als representants
polítics censurar al Govern de l'Estat també al Parlament, posant fi definitivament a aquesta etapa
de contaminació delictiva de totes les estructures de l'Estat, per iniciar un procés de regeneració
democràtica que retorni no només la seva independència a les estructures de control de la
legalitat sinó també el control polític del Govern a la ciutadania, com a únic model que l'acció
política s'orienti a la defensa de la societat en el seu conjunt i els ciutadans i ciutadanes
aconsegueixin recuperar els seus drets.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta la següent Proposició No
de Llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a reinstaurar l'ordre constitucional
democràtic que habilita a les ciutadanes i als ciutadans i als seus representants per exigir
responsabilitats polítiques per les actuacions i per la gestió política del govern.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat al fet que el govern sigui sotmès a
un exercici democràtic de rendició de comptes davant la ciutadania, davant l'opinió pública i
davant del Congrés dels Diputats perquè respongui per la deterioració de les institucions
públiques, pel sistema de corrupció i impunitat permès i afavorit, per la precarització i pobresa de
la ciutadania.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a impulsar un ampli debat social
dins i fora del Parlament sobre la situació crítica que enfronta la nostra democràcia i les principals
institucions públiques.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a impulsar els mecanismes de
responsabilitat política que preveu la Constitució de continuar tal situació d'excepcionalitat
democràtica i d'emergència social.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a invocar a la sobirania nacional
perquè mitjançant el recurs de responsabilitat política impulsi la dimissió de Mariano Rajoy i el seu
govern.

Aitor MORRÁS I ALZUGARAY
Assabentament grup,

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ
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