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Títol de la iniciativa :
PNL reforma Codi Penal delictes contra la llibertat sexual.
Contingut de la iniciativa :
El proppassat 26 d'abril es feia pública la sentència de la secció segona de l'Audiència Provincial
de Navarra 38/2018, de 20 de març, sobre el cas 'La Manada': els cinc acusats foren condemnats
a nou anys de presó i cinc de llibertat vigilada per un delicte continuat d'abusos sexuals. El
Ministeri Fiscal, l'acusació particular i les acusacions populars, exercides per la Comunitat Foral
de Navarra i per l'Ajuntament de Pamplona, han anunciat la interposició de sengles recursos
d'apel·lació davant de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra.
La resolució de l'Audiència Provincial de Navarra ha provocat una extraordinària reacció en
l'opinió pública, majoritàriament disconforme amb la qualificació dels fets que s'hi pren en
consideració ('abús sexual' i no 'agressió sexual'). Davant d'aquests fets, el govern espanyol ha
informat que ha encomanat a la Comissió General de Codificació l'elaboració d'un informe sobre
la conveniència de reformar el Codi Penal.
Per tot l’exposat es proposa que:

1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Espanyol a adequar el nostre
ordenament jurídic amb el ratificat Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i
lluita de la violència contra les dones i la violència domèstica (conegut com el “Conveni
d’Estambul”), particularment en la inclusió de les violències sexuals dins les violències
masclistes i a promoure una revisió i, si escau, una reforma del Títol VIII del Codi penal
('Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals'), que prioritzi entre els seus punts la
possibilitat de donar un tractament unitari a tota relació sexual no consentida, amb un
marc penològic proporcionat a la gravetat de l'atac al bé jurídic protegit ocasionat en
cada una de les modalitats delictives.

2.

El Parlament de les Illes Balears, conforme al principi de presència equilibrada per
sexes en 'comitès de persones expertes o comitès consultius' previst en l'art. 54 de la
Llei 24/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes i atès el palès desequilibri
entre homes i dones que s'observa en la Comissió General de Codificació, insta al
Ministeri de Justícia a procurar la paritat en la designació dels vocals permanents en
totes les Seccions, i de manera immediata en la Secció Quarta, abans d'iniciar els
treballs de revisió dels delictes contra la llibertat sexual abans indicats.

3.

El Parlament de les Illes Balears, a partir de la constatació que les víctimes de delictes
contra la llibertat i indemnitat sexuals són majoritàriament dones, insta el Consell
General del Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, a donar màxima prioritat a la formació
dels membres de la carrera judicial i fiscal en matèria d'igualtat de gènere: en el pla
docent de la formació inicial que reben els futurs jutges a l'Escola Judicial (tant en la
fase presencial com en la de pràctiques tutelades), així com també en els programes
de formació continuada i especialitzada (programació d'activitats i elecció de
continguts) de jutges, magistrats i fiscals, especialment en els processos selectius i
proves selectives per accedir a òrgans judicials especialitzats en violència cap a la
dona i especialització de jutjats de lo penal. Així mateix, insta el CGPJ a reactivar i
enfortir el Fòrum permanent en matèria d'igualtat creat l'any 2014.
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4.

El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les Illes Balears a incloure i
fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, docència i recerca en igualtat de
gènere i no discriminació de forma transversal, en compliment al que es disposa per
l'article 4.7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere, i particularment en els estudis de Grau de Dret.
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