
Registre d'entrada
Ajuntament de Girona Núm : 2018008712

“, Dia ¡ hora : 05/02/2018 09:33

, R ' tr : O INTER
momo QUE PRESENTA EL GRUP'MÁÍ ls|&e|geét ae¿-

N …
CRETARIA GENERAL

PARTIT POPULAR DE GIRONA,“ * ** ' ' ***'
PER DONAR SUPORT | DEFENSAR LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE

El Grup Municipal del Partit Popular de Girona, d'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització,
Funcionament ¡ Régim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple municipal la segúent Moció:

EXPOSICIÓ DE monus

La Llei Orgánica 1/2015, del 30 de mar;, per la qual es modifica la Llei Orgánica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol del 2015, va introduir en la nostra legislació
la presó permanent revisable.

Es tracta d'un instrument que existeix a molts paises del nostre entorn, en governs de tot tipus de color
polític; és una figura coherent, que s'incorpora bé al nostre model de garanties ¡ té perfecte encaix penal.

La presó permanent revisable, ho assenyala clarament l'exposició de motius d'aquesta Llei, no renuncia a
la reinserció del penat, ja que una vegada complerta una part mínima dela condemna, "un Tribunal haurá
de valorar novament Ies circumstáncies del penat ¡ del delicte comes ¡ podrá revisar la seva situació
personal".

La previsió d'aquesta revisió judicial periódica de la situació personal del penat, idónia per a poder
verificar en cada cas el necessari pronóstic favorable de reinserció social, diu l'exposició de motius,
"allunya tot dubte d'inhumanitat d'aquesta pena, en garantir un horitzó de llibertat per al condemnat".
Un cop complert el temps mínim de la pena, "si el Tribunal considera que no concorren els requisits
necessaris perque el penat pugui recuperar la llibertat, es fixará un termini per dur a terme una nova
revisió de la seva situació, ¡ si, pel contrari, el Tribunal valora que compleix els requisits necessaris per
quedar en llibertat, s'establirá un termini de llibertat condicional en el qual s'imposaran condicions ¡

mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la societat, com a assistir el penat en
aquesta fase final de la seva reinserció social".

Afegeix I'exposició de motius que "la pena de presó permanent revisable no constitueix, per aixo, una
mena de <<pena definitiva» en la qual l'Estat es desentén del penat. AI contrari, es tracta d'una institució

que compatibilitza |'existéncia d'una resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la

finalitat de reeducació a la que ha de ser orientada l'execució de les penes de presó".

lgualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model estés en el Dret comparat europeu que el

Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans, ja que
ha declarat que quan la llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada
indeterminada amb vistes a la seva commutació, remissió, terminació o llibertat condicional del penat,
aixo és suficient per donar satisfacció a l'article 3 del Conveni (cfr. SSTEDH 12—2-2008, cas Kafkaris vs.

Xipre; 3-11—2009, cas Meixner vs. Alemanya; 13»11—2014, cas Affaire Bodein vs. Franca; 3—2—2015, cas
Hutchinson vs. Regne Unit)".



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL del
PARTIT POPULAR DE GIRONA,

PER DONAR SUPORT I DEFENSAR LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE

Malgrat tot aixo, diversos grups parlamentaris van presentar recurs d'inconstitucionalitat, recurs que el

Tribunal Constitucional va admetre a trámit el juliol del 2015. L'admissió a trámit no suposa cap
pronunciament sobre el fons de l'assumpte, tot i que alguns pretenen la derogació d'aquesta mesura
sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional.

Així, el 4 d'octubre del 2016 el Pie del Congrés dels Diputats va debatre ¡ va aprovar per majoria dels
Grups Parlamentaris Base (EAJ-PNB), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos—En

Comú Podem-En Marea, Mixt ¡ I'abstenció de Ciutadans, ¡ només amb el vot en contra del Grup
Parlamentari Popular, la Proposició no de Llei per a la Derogació de la Pena de Presó Permanent
Revisable.

| més recentment, el passat 10 de novembre, ha estat admesa a trámit una Proposició de Llei de
Modificació de la LO. 10/1995 del Codi Penal (Orgánica), que pretén derogar la presó permanent
revisable ¡ que va comptar amb I'únic voten contra del Grup Popular.

Després d'aquests fets ¡ actuacions, són multitud els ciutadans que han manifestat el seu suport a la pena
de presó permanent revisable com a mitjá per garantir la seguretat, els drets ¡ llibertats de tots els

espanyols.

Per tot aixo, el Grup Municipal Popular presenta la segiient

MOCIÓ:

L'Ajuntament de Girona manifesta:

PRIMER.— El seu suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a I'ordenament jurídic
espanyol perla Llei Orgánica 1/2015, del 30 de mar;, perla qual es modifica la Llei Orgánica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi Penal.
SEGON.- lnstar els diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats que
reconsiderin la seva postura sobre la derogació dela presó permanent revisable.
TERCER.— Traslladar aquests acords al ministre de Justícia, als grups polítics del Congrés, Senat ¡ de les

Corts, Parlament de Catalunya i a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis ¡ Províncies.

Girona, 5 de fe
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