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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, president, Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

Debat de la Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears
de l’any 2020, tramesa pel Sr. Bartolomé Barceló i Oliver,
mitjançant l’escrit RGE núm. 14763/20.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any
2020, exercici 2019, presentada pel Fiscal Superior mitjançant
el RGE núm. 14763/20.

El debat es desenvoluparà d’acord amb la Resolució de
Presidència del Parlament de dia 12 de novembre de 2008.

Assisteix l’Excm. Sr. Bartolomé Barceló i Oliver, Fiscal
Superior de les Illes Balears, a qui donam la benvinguda. Té la
paraula el Sr. Barceló i Oliver per tal de fer l’exposició
presentació de la Memòria de la Fiscalia sense limitació de
temps, pot començar.

Perdó, ha de pitjar... no, no, que ha de pitjar... així, gràcies.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Sr. President. Senyores i senyors diputats, és per a mi un
honor i una satisfacció intervenir com a Fiscal Superior en
aquest acte per presentar la Memòria de la Fiscalia de l’any
2020, exercici 2019, i retre’ls compte de l’esforç col·lectiu de
la Fiscalia i de l’evolució de la criminalitat durant l’any 2019.

Lamentablement, tenint en compte la velocitat com avui en
dia es desenvolupen els fets es torba massa a celebrar aquesta
compareixença, però l’elaboració de les memòries i l’obertura
de l’any judicial impedeixen que es pugui fer abans.

L’article 124.1 de la Constitució encomana al Ministeri
Fiscal promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat,
dels drets dels ciutadans i de l’interès públic tutelat per la llei,
importants funcions que els fiscals sempre procuram acomplir,
com no pot ser d’altra manera. El Ministeri Fiscal ha d’actuar
sense titubejar contra els transgressors de la llei dins l’àmbit
naturalment de les seves competències, perquè això serveix de
garantia a l’estat de dret ja que l’imperi de la llei és un dels
pilars fonamentals que el sostenen.

Va dir l’anterior Fiscal General de l’Estat que: “La ley es la
viva expresión de este consenso mínimo que posibilita la
superación de las tensiones que inevitablemente se provocan
en las modernas estructuras sociales. El compromiso de

respetar la ley mientras esté en vigor es una de las garantías
de la libertad, que encuentra en ese respeto el modo de
eliminar la injusticia de aquella, sustituyéndola por una
mejor.”

Escribió Calamandrei, férreo defensor del principio de
legalidad: “No hay nada más democrático que la ley porque
la ley nos vincula a todos”.

El insigne juez británico, Denning, parafraseando a
Thomas Fuller, señaló que “no importa cuán elevado estés, la
ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones,
porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia
democracia y del estado de derecho”.

La plantilla de fiscals es va modificar pel Reial Decret
255/2019, de 12 d’abril, i va crear una plaça de fiscal a Palma
i una altra a la secció territorial d’Inca, així i tot encara falta
almanco una plaça de fiscal a aqueixa secció territorial.

En repetides ocasions ja he dit davant aquesta comissió que
la Fiscalia no té encara cap de premsa, és molt necessari per la
gran quantitat d’informació que es genera i no tenim forma de
canalitzar-la.

Afortunadament, de moment les dependències de la Fiscalia
són suficients. L’any passat es va traslladar la secció territorial
de Manacor a unes noves dependències i engany ho ha fet la
Fiscalia d’àrea d’Eivissa.

Com vostès saben la seu central de la Fiscalia va ser cedida
gratuïtament i temporalment pel Govern balear al Ministeri de
Justícia per a vint anys. Ja hi comença a faltar espai, ja que van
augmentant les plantilles de fiscals i funcionaris de secretaria.

En relació amb les instruccions generals a l’any 2019 es
varen dictar per aquest fiscal superior dues instruccions
dirigides als fiscals, una relativa als informes de liquidació de
condemna i una altra respecte de les tardances a fer els
informes pericials que de vegades ha motivat la prescripció dels
fets delictius. Però tal vegada la instrucció més coneguda va ser
la dirigida als Cossos i Forces de Seguretat relativa a
l’ocupació il·legal d’immobles en que es distingia clarament
entre ocupació il·legal de domicilis i segones residències i, per
altra part, els immobles no habitats, va ser pionera i després es
varen dictar cronològicament la instrucció del Fiscal en cap de
València, la de la Fiscalia General de l’Estat i la del Ministeri
d’Interior.

L’ús de les aplicacions informàtiques i dels mitjans
tecnològics, Fortuny, Visor, Cloud, Portafirmes, etc., encara a
dia d’avui generen problemes tècnics i d’adaptació del
personal. Per adaptar-nos ha estat necessari un sobreesforç, un
important augment del temps de treball i la inseguretat de tenir
controlades íntegrament les causes que s’han de despatxar per
part dels fiscals.

No obstant això, es nota que va millorant de forma efectiva.
És més, davant la greu situació creada per la pandèmia els
fiscals i funcionaris de secretaria han pogut fer teletreball des
de casa seva que d’una altra manera hagués estat molt pitjor
respecte al funcionament de la Fiscalia.
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L’activitat de la Fiscalia es desplega en tots els ordres
jurisdiccionals, civil, penal, contenciosoadministratiu, social,
no obstant aixó el seu primer indicador està en els
procediments que s’incoen dins l’àmbit penal. És normal que
els procediments penals comencin amb diligències prèvies i
després es transformin en altres tipus de procediment. Per això
és significatiu el nombre de diligències prèvies que s’incoïn, el
nombre d’aquestes diligències l’any passat va descendir
significativament respecte de l’any 2018. Segons les nostres
dades durant l’any 2019 es varen incoar pels jutjats d’instrucció
de totes les illes 44.536 diligències prèvies davant les 51.413
del 2018.

La xifra total de diligències prèvies està sobredimensionada
si tenim en compte que l’any passat només 7.378 es varen
acumular o es transformaren en altres procediments que
permeten la celebració del judici oral, la resta es varen
sobreseure perquè els fets no eren constitutius de delicte o bé
perquè no hi havia autor conegut.

De totes maneres s’ha de tenir en compte que des de la Llei
41/2015 que va modificar la Llei d’enjudiciament criminal, diu
l’article 284: “Cuando no exista autor conocido del delito la
policia judicial conservará el atestado a disposición del
Miniterio Fiscal y de la autoridad judicial sin enviárselo, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: que se
trate de delitos contra la vida, contra la integridad física,
contra la libertad e identidad sexuales o delitos relacionados
con la corrupción; b) que se practique cualquier diligencia
trascurridas 72 horas desde la apertura del atestado y estas
hayan tenido algún resultado, c) que el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial soliciten la remisión”.

Això ha suposat el descens considerable del nombre de
diligències prèvies.

Senyores i senyors diputats, no es preocupin, no donaré més
xifres perquè m’allargaria massa, totes es troben al seu abast a
la memòria que avui els present.

No obstant això, vull dir-los que va baixar el nombre
d’incoacions de procediments abreujats, diligències urgents,
sumaris, judicis per delicte lleu i procediments davant els
tribunals amb jurat, és a dir, hi va haver un descens generalitzat
d’incoacions de procediments penals. 

També va baixar el nombre d’incoacions de diligències
d’investigació penal del Ministeri Fiscal; aqueixes diligència
s’incoaren bàsicament per delictes relatius a la corrupció,
sinistralitat laboral, contra l’ordenació del territori i el medi
ambient, falsedat documental, estafa, apropiació indeguda i
contra la salut pública. És missió del Ministeri Fiscal exigir
responsabilitats als infractors de les normes de convivència o,
dit d’una altra manera, exercir la funció d’acusació pública als
processos penals. Però també ho és protegir i defensar els drets
dels menors, dels discapacitats, dels desvalguts i, per suposat,
els drets de les víctimes de qualsevol classe d’abús; aquest és
un aspecte que dignifica la imatge institucional del Ministeri
Fiscal i que contribueix a consolidar la seva configuració com
a òrgan constitucional.

L’especialització del Ministeri Fiscal va ser un dels
objectius prioritaris de la darrera reforma del nostre estatut
orgànic de l’any 2007. Les dotze seccions especialitzades que
té la Fiscalia -violència de gènere i domèstica, anticorrupció,
sinistralitat laboral, estrangeria, menors, medi ambient i
urbanisme, antidroga, delictes informàtics, tutela penal de la
igualtat i contra la discriminació, cooperació internacional, etc.-
suposen un especial aprenentatge i dedicació dels fiscals. No
obstant això estan donant els seus fruits en benefici dels
ciutadans, perquè serveixen per respondre d’una forma més
eficaç contra les noves formes de delinqüència. 

Respecte de l’evolució de la criminalitat durant l’any 2019
s’ha de dir que no existeix cap estadística que sigui
absolutament fiable, incloent, per suposat, la nostra. Els motius
són molts; com deia abans molts dels atestats no s’envien al
jutjat, per tant no es comptabilitzen ni a les estadístiques
judicials ni a les estadístiques fiscals. S’incoen i registren
moltes causes per un suposat delicte, quedant així
comptabilitzades, que s’arxiven per no ser els fets constitutius
de delicte, i hi ha delictes que no es coneixen perquè
simplement no es denuncien. Hi ha causes per diversos delictes,
i només es registra per un o algun d’ells; a vegades s’incoen
diverses causes pels mateixos fets; es cometen errors, siguin
informàtics o humans, al registrar; etc., etc.

No obstant això, segons les dades de què disposa la Fiscalia
els puc dir que els delictes de comissió més freqüent són, en
primer lloc, els delictes contra el patrimoni. A causa de la seva
freqüència la societat percep l’evolució de la criminalitat a
través d’ells. L’any 2019 es va produir un descens important
respecte de l’any anterior del nombre de delictes de robatori,
tant amb violència o intimidació a les persones com amb força
en les coses. Furts, estafes, apropiacions indegudes, etc., crida
l’atenció que varen baixar per tots aquests tipus delictius, i no
alguns d’ells. 

Els delictes de lesions són, després dels delictes contra el
patrimoni, els més nombrosos. S’ha de tenir en compte que
moltes vegades pel mateix fet s’incoen dos procediments, dos
procediments penals: un per a l’atestat, la denúncia o la
querella, i un altre pel comunicat mèdic. El nombre
d’incoacions de procediments per aquests delictes va
augmentar respecte de l’any 2018. El nombre de procediments
per delictes contra la vida, homicidis, va augmentar; com he dit
abans, i altres vegades davant aqueixa comissió, segueix el
problema de registre d’incoar-se com a delictes d’homicidi fets
que posteriorment es demostra que la mort va ser de forma
natural, accident fortuït o suïcidi. 

També va augmentar el nombre de procediments per
delictes d’abusos sexuals; en canvi va disminuir el d’agressions
sexuals. Fa uns dies com a fiscal superior vaig acceptar la
proposta d’arxiu formulada pel fiscal delegat de menors
respecte de les diligències d’investigació penal en virtut de les
quals es va investigar una possible xarxa de personal de
l’IMAS per prostituir menors tutelats; es va fer una investigació
exhaustiva, i no es va poder demostrar que existís tal xarxa. Ara
bé, és cert que hi ha hagut i hi ha casos aïllats de prostitució de
menors tutelats, però quan se’n té coneixement es procedeix
immediatament a investigar-los; alguns d’ells ja estan
sentenciats i altres en tràmit judicial, i per suposat també n’hi
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ha hagut que s’han arxivat, en moltes ocasions per falta de
proves.

Els delictes de tràfic il·legal de drogues varen augmentar
sensiblement, especialment de drogues que no causen greu
dany a la salut, com per exemple haixix, marihuana,
benzodiazepines, etc. Aquests delictes mai no es pot saber amb
certesa si els augments es deuen a un increment dels fets
delictius o una més eficaç actuació policial. 

Durant l’any 2019 varen augmentar els delictes de violència
de gènere i domèstica. S’ha de destacar l’increment de
denúncies de dones joves, fins i tot menors d’edat, a les quals
els denunciats també són homes molt joves. També s’ha
detectat que es produeix un nombre important de denúncies
després de molt poc temps de relació. 

En canvi varen baixar els delictes contra el medi ambient i
ordenació del territori. És molt significatiu que fa uns anys,
després d’una complexa i laboriosa investigació, es va
aconseguir una condemna important d’un piròman per 24
incendis forestals. Des que és a la presó ha baixat el nombre
d’incendis forestals de forma molt significativa.

No vull acabar sense agrair davant vostès als fiscals i als
funcionaris de secretaria i a tots aquells que ens ajuden a
complir les funcions que legalment tenim encomanades,
especialment als òrgans judicials i als cossos i forces de
seguretat, el seu esforç i treball diari en benefici dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes i
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris.

El Sr. Barceló i Oliver pot contestar de manera global a
totes les preguntes o observacions formulades, o bé contestar
de manera individual la intervenció de cada portaveu. Voldrà
contestar de manera global o de manera individual?

(Se sent de fons el Sr. Barceló i Oliver de manera
inintel·ligible)

D’acord. Per tant comencem pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Bon dia, Sr. Fiscal, i benvingut.

I vull començar la meva intervenció amb un agraïment al
Sr. Fiscal Superior per la seva compareixença davant aquesta
cambra per presentar, desgranar i explicar als diputats i a les
diputades d’aquesta comissió la Memòria de la Fiscalia de les
Illes Balears referida a l’exercici 2019, agraïment extensiu a
l’esforç que fan no sols el fiscal superior aquí present sinó tots,
des dels fiscals amb majors responsabilitats fins al personal
administratiu, als que dia a dia vénen defensant la legalitat i

l’ordre constitucional amb la persecució del delicte i la posada
a la disposició de les organitzacions criminals davant els
jutjats de les Illes Balears. Vagi per davant, doncs, el nostre
reconeixement, que es personifica en el fiscal superior que
avui tan amablement ens acompanya.

Hemos leído con interés la memoria del ejercicio 2019 que
hoy aquí se presenta, y por una simple cuestión metodológica,
mi intervención seguirá precisamente el esquema del propio
informe para realizar unos muy breves comentarios y a caso
plantear algún interrogante que nos ha originado el análisis del
informe.

Respecto al capítulo 1, son dos las cuestiones que nos
inquietan y nos llaman la atención: una referida a la política de
recursos humanos y otra referida a los medios asignados a la
Fiscalía, especialmente los medios tecnológicos.

En primer lugar, compartimos la preocupación del fiscal
jefe, en cuanto a la necesidad de dotar adecuadamente las
plazas vacantes y la creación de otras nuevas completamente
imprescindibles, dada la incidencia de la litigiosidad en todos
los órdenes jurisdiccionales y la necesidad de la presencia de
fiscales de carrera en todo el territorio, a través de los partidos
judiciales. Han de lamentarse las carencias bien patentes en
Inca, Palma o Manacor y hacemos votos para que de forma
progresiva puedan dotarse estas plazas.

En cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías en
la Fiscalía y en los juzgados, sorprende la gran dificultad en la
aplicación de los sistemas de lectura y trabajo y la escasa
coordinación que veladamente se denuncia en el informe, al
señalarse que ni más ni menos el trabajo de la Fiscalía se ha
visto doblado, se ha visto doblado por la difícil comprensión y
funcionamiento de los expedientes digitales. No resulta
razonable que algo que presumiblemente ha de ser un
mecanismo para la agilización de las causas, acabe siendo un
insuperable obstáculo que dificulta la tarea del Ministerio
Fiscal, tal y como se recoge en este apartado y en algún otro
que luego comentaremos. Se transmite la penosa idea de que
las nuevas tecnologías, tal y como están hoy implantadas en los
juzgados, constituyen un inconveniente antes que una buena
ayuda para el buen desarrollo del delicado trabajo que ejerce la
Fiscalía.

En otro orden de cosas, se recoge también en el capítulo 1,
y nos gustaría destacarlo, la instrucción dirigida a los cuerpos
de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional y a
los policías locales, que establece una serie de criterios sobre
el fenómeno tan actual como es la ocupación ilegal de los
inmuebles. Merece aquí nuestro reconocimiento al acierto en su
planteamiento, alzándose como una respuesta razonada,
sistematizada y comprensible ante un fenómeno que preocupa
y mucho a la ciudadanía. Dicha instrucción ha sido ejemplar, ha
guiado el camino a otros operadores jurídicos, quienes, con
independencia de las reformas legales que procedan realizar,
han visto en dicha instrucción un camino a seguir, lo cual es
mérito del compareciente y merece ser reconocido en esta sede.
Enhorabuena.

En el capítulo 2 aborda de forma prolija y ordenada la
actividad de la Fiscalía en las diferentes áreas en que trabajan.
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Naturalmente el orden penal es el que ocupa la mayor parte del
informe y a la que más nos referiremos, sin ignorar la
importancia del orden civil y el resto de órdenes que competen
a la Fiscalía. Como quiera que la ingente información volcada
en el informe, es imposible analizarla por el escaso tiempo que
tengo asignado, haré unas referencias si acaso esquemáticas a
los datos que nos han parecido más dignos de destacar. Así se
señala un descenso de la actividad criminal, que tienen su
reflejo en una rebaja de las diligencias previas en más de un
punto porcentual, lo que no es en términos generales mal dato.

Aunque sigue llamando la atención año tras año, que casi la
mitad de tales diligencias se sobresean y aunque se dice en la
memoria, y es verdad, que muchas de estas diligencias están
llamadas al archivo desde un primer momento, sobrevuela la
sospecha y la duda de que, siendo tantos los sobreseimientos,
tal vez falta fuerza investigadora policial en denuncias que
tienen más fundamento del que pueda parecer a simple vista.
Descienden en fin, los delitos contra la integridad física,
aunque crecen moderadamente también los delitos contra la
vida y desde luego el incremento de los delitos contra la
libertad sexual y agresiones de género que aumentan en un
12%, dato alarmante, dato preocupante.

También nos preocupa el ascenso de los delitos contra la
salud pública, los de tráfico ilegal de drogas, casi un 50%, pero
bien es sabido que ello puede responder a operaciones
largamente planificadas por la Fiscalía y los cuerpos de
seguridad del Estado y que se desarrolla en un momento dado
lo que en realidad pudiera ser interpretado más bien como un
éxito.

Vemos, por tanto, con leves oscilaciones y desde luego
dependiendo del tipo de delito, una cierta tendencia a la baja de
la criminalidad en las Islas Baleares. Resulta desde luego muy
positivo el descenso tanto en los procedimientos abreviados,
más de un 10% respecto al año anterior y en mayor medida la
bajada de los sumarios, que por referidos a delitos más graves,
pueden causar mayor preocupación en la ciudadanía.

Y la pregunta que me gustaría formularle Sr. Fiscal, es si
puede hacer una valoración de nuestra posición en el conjunto
del Estado español, no le pido un dato exacto y estadístico,
simplemente que nos valore cuál es nuestra posición con
respecto a otras comunidades autónomas.

El tema de la criminalidad por sus consecuencias e impacto
en la opinión pública, es una cuestión relevante entre las
preocupaciones ciudadanas, y le agradezco notablemente la
información que aquí a través de esta memoria nos ha
procurado. 

En otro orden, se ha de destacar el trabajo que se realiza por
la Fiscalía en el ámbito del derecho social, contencioso-
administrativo y civil. Y en este último ámbito se interviene un
gran número de asuntos relacionados con familia y menores, y
especialmente en cuanto a lo concerniente a tutelas y
dependencia. La actividad es ingente y también en cuanto a la
violencia doméstica y a menores, que tienen un crecimiento
notable en nuestra sociedad. Y ha justificado la solicitud en
esta cámara y a propuesta de mi grupo parlamentario, de la
creación de un nuevo juzgado sobre la violencia contra la

mujer, que, de momento ha sido desatendido por el Ministerio
de Justicia. Vale la pena destacar que la insuficiencia de medios
alcanza al hecho de que ni siquiera exista un médico forense
adscrito a los juzgados existentes de violencia contra la mujer.
Asimismo asistimos a demasiadas proclamas reivindicativas,
pero los hechos son tozudos y la administración no dedica los
recursos necesarios ante tan evidentes demandas.

También merece una referencia la Fiscalía de Medio
Ambiente y Urbanismo, por las graves denuncias que en su
informe se revelan en la linea ya señalada, la dificultad de
operar con el sistema Visor, que entorpece enormemente el
abnegado trabajo de la Fiscalía, ralentizando asuntos que tanto
preocupan a la opinión pública, como los delitos urbanísticos
y los medioambientales, como los vertidos de residuos al mar
por parte de EMAYA en la bahía de Palma y que se eternizan
precisamente por la falta de medios.

Al igual que se nos hace preciso señalar las delicadas
circunstancias descritas en la memoria por parte de los
responsables de la sección de menores, en cuanto a personal y
medios digitales para poder desarrollar adecuadamente su labor
en una área tan y tan sensible. Preocupa mucho la cuestión de
los abusos a menores en el seno de una institución que tiene
encomendada precisamente su protección. Y recogiendo las
propias manifestaciones del fiscal delegado de Menores, el Sr.
Capa, reprochando a ciertas instituciones que dieran por
concluida su tarea, al comunicar la existencia de un posible
caso a la Fiscalía y descuidar la vigilancia de las menores
afectadas. Ante todas estas desgraciadas circunstancias, Sr.
Fiscal, nos gustaría saber si existe alguna iniciativa específica,
algún protocolo en el seno de la Fiscalía de las Islas Baleares,
que permita coordinar, que permita vincular a las
administraciones afectadas con las actuaciones de su Fiscalía.

Y una última cuestión que me gustaría plantearle,
aprovechando aquí su presencia, está relacionada con la
Oficina Anticorrupción. ¿Nos podría informar en qué términos
se ha negociado o se está negociando el instrumento de
colaboración entre la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de
las Islas Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García hauria de...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Vaig acabant, un minutet i acab president, gràcies. No vull
acabar sense agrair en un moment que existeix gran
preocupació a nivell nacional pel fet que la Fiscal General de
l’Estat sigui l’anterior ministra de Justícia, en posar en dubte
la imprescindible independència de la Fiscalia, que durant tots
aquests anys hagi estat vostè un exemple d’independència,
equanimitat i posicionant la Fiscalia de les Illes Balears a un
gran nivell.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Sr. Barceló li contestarà.
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EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Diputada, vostè no s’ha
llegit la memòria, se l’ha estudiada; s’ha estudiat la memòria,
m’ha sorprès els coneixements que tenia sobre la memòria que
avui he presentat perquè li puc dir que quasi, quasi, la sabia
millor que jo. 

En tot lloc, molt agraït pel seu reconeixement tant a nivell
personal com per la institució que represent, que resulta molt
agradable que qualcú, si una persona s’esforça en complir una
funció, que aqueixa funció sigui reconeguda. 

Quant a les preguntes que m’ha fet respecte de la valoració
que pugui fer en comparació d’aqueixa comunitat autònoma
amb altres autonomies, jo en aquest moment no dispòs de les
dades de la Fiscalia General de l’Estat, però jo crec que vivim,
afortunadament, a una comunitat on els índexs de delinqüència
són baixos, són baixos en comparació amb la resta de
comunitats autònomes. Per tant, crec que és molt positiu per als
habitants de les Illes Balears mantenir i disminuir en la mesura
que sigui possible el nivell de delinqüència que hi ha.

Crida l’atenció i, a més, els ho vull dir ara, que estic
preocupat i estic ben preocupat pel possible augment de la
delinqüència, a causa d’aqueixa situació tan crítica i tan tràgica
que vivim. I per això cada setmana tenc una reunió amb els
cossos i forces de seguretat de l’Estat, la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional, i cada setmana els deman el mateix: com va
el tema de delictes contra el patrimoni. Com deia abans, és a
dir, quan exposava la meva intervenció, deia que la ciutadania
percep generalment l’evolució de la delinqüència a través dels
delictes contra el patrimoni. Bé, idò, els dos cossos són
coincidents en dir que els delictes de robatori amb violència i
intimidació a les persones, i els de robatoris en casa habitada -
que són els més greus que hi pugui haver- van disminuint, van
disminuint. Que a penes de robatoris amb violència a les
persones n’hi ha, cosa que em crida poderosíssimament
l’atenció. 

Quant al protocol... Ah, havia escrit tan ràpid que no ho
sabia llegir, haver establert un protocol respecte de les
administracions afectades quant al que es refereix a les
actuacions de menors. Miri, no hi ha cap protocol, no és
necessari cap protocol, és la llei que ho diu. Quan una
administració -sigui la que sigui- té coneixement d’un fet que
revesteix característiques de delicte, té l’obligació de
denunciar-ho, denúncia que es pot fer -naturalment- davant els
cossos i forces de seguretat, davant la Fiscalia o davant del
Jutjat d’Instrucció. Per tant, no tenim cap protocol.

I quant a les relacions que tenim amb la fiscalia..., perdó,
amb l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears, evidentment,
són fluïdes; em consta que hi ha hagut distintes reunions amb
el fiscal delegat de la Fiscalia Anticorrupció, i que les relacions
són fluïdes. No hi ha hagut -a diferència que hi ha d’altres
comunitats que sí que ho tenen- nosaltres no hem subscrit un
conveni d’actuació i un conveni de col·laboració. Jo crec,
personalment, que si l’Oficina Anticorrupció té coneixement de
qualsevol fet delictiu, com deia abans, té obligació de
denunciar-ho tant als cossos i forces de seguretat, com a

Fiscalia, com al Jutjat d’Instrucció. Per tant, crec que, això, de
moment funciona, ens han passat diverses denúncies, denúncies
que segueixen -naturalment i com no pot ser d’una altra
manera- el seu tràmit. 

I crec que amb això, reiterant una vegada més, el nostre
agraïment per les seves paraules de reconeixement.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li demanaria a la Sra. García si vol fer
ús del segon torn? Cinc minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Ho puc fer des d’aquí, president? Perquè seré molt, molt,
molt breu. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, Sr. Fiscal. És un plaer disposar de
professionals del seu nivell i amb aquesta capacitat per aclarir
aquelles qüestions que ens havien quedat sense entendre del tot. 

Li vull comentar que nosaltres sempre, des del Partit
Popular, hem posat en dubte l’objectiu de l’Oficina
Anticorrupció perquè entenem perfectament que són activitats
que desenvolupa la Fiscalia. I, per tant, simplement, agrair-li de
nou la seva compareixença, que sàpiga que nosaltres posam en
valor totes les actuacions que està dirigint i que estan fent tot el
seu equip i que li agraïm que defensi els drets dels ciutadans de
les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García. Vol dir-li alguna cosa més? No.
Idò d’acord.

Idò continuam amb el següent grup parlamentari, ara té la
paraula el Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Esperança Sans, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Barceló per comparèixer
avui per presentar la Memòria de la Fiscalia de l’exercici de
l’any 2019. I celebram que, després d’uns quants anys puguem
reprendre aquestes compareixences perquè realment es desprèn
una informació d’allò més interessant de les seves memòries i
que, a més, donen un retrat d’un important sector de la nostra
realitat. Per això, agrair la tasca de redacció a totes les persones
que han fet possible aquesta memòria.
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M’agradaria comentar una sèrie de punts de la memòria,
alguns de molta actualitat. La memòria diu: “la ocupación
ilegal de inmuebles está generando un grave problema social
y legal que va en aumento.” És cert que és un tema que cobra
importància i protagonisme i, sobretot, perquè hi ha
determinades forces polítiques que en fan banderes i, llavors,
algunes empreses privades d’alarmes, que cada dia s’anuncien
de forma contínua, en els mitjans de comunicació amb un
missatge molt concret. Però un problema que genera aquesta
preocupació s’hauria d’acompanyar de dades i, sobretot, de
coneixement, perquè no és el mateix “allanamiento de
morada” que “usurpación”, i ni és el mateix ni afecta el mateix
tipus d’habitatge local, ni tampoc s’actua per part de la policia
-o de la justícia- de la mateixa manera, i això és molt important
tenir-ho clar i, de fet, a la memòria s’explica perfectament.

Així, doncs, m’agradaria saber si tenen xifres que demostrin
l’augment de l’ocupació il·legal, i si és així, quina tipologia
d’ocupació és la que va en augment. Les ocupacions, quantes
són d’habitatges i quantes de locals desocupats. Si se sap, si
estadísticament l’ocupació d’immobles de bancs és
significativament superior a l’ocupació d’immobles de
particulars.

I llavors, també m’agradaria saber l’èxit o no de les
actuacions policials -o judicials- de totes les denúncies en
relació amb l’ocupació il·legal, perquè depèn del tipus
d’habitatge que s’ocupa doncs s’aplica un procediment o un
altre, i m’agradaria saber l’èxit que té.

Nosaltres pensam que, en contra del que sol·liciten altres
grups parlamentaris, de continuar legislant en aquesta matèria,
el que s’ha de fer és donar facilitats per poder acomplir amb un
dret de la Constitució, com és el dret a l’habitatge digne, i en
aquest sentit -per exemple- ara acabam de veure el compromís
d’elaborar una llei d’habitatge a nivell d’Estat per tal de regular
el preu del lloguer de manera que, això, contribuirà a garantir
aquest dret i a donar facilitat a totes aquelles persones que ara
mateix no tenen suficients recursos per poder fer front als preus
actuals.

D’altra banda, a la memòria, esmenten l’impacte negatiu
que ha suposat la implantació de la justícia digital, i és un tema
que ens preocupa, principalment perquè la digitalització -en
teoria- hauria de facilitar la vida i agilitar la feina, a l’hora que
faciliti la conservació de tota la documentació. El procés cap a
la digitalització requereix recursos, renovació d’equips
informàtics, imprescindible la formació del personal per a la
correcta adaptació a un entorn de treball digital. Nosaltres
pensam que les noves tecnologies són una oportunitat de
transformació en els procediments de gestió administrativa que
s’han d’aprofitar. I és un repte que ara tenen totes les
administracions per endavant, inclosa l’administració de
justícia.

També comenta a la seva memòria que l’any passat hi va
haver un augment de delictes comesos a zones turístiques per
dones nigerianes que, aparentant dedicar-se a la prostitució,
robaven amb violència a homes de nit. Li voldria demanar si a
l’hora d’actuar no han trobat indicis que aquestes dones fossin
víctimes de tracta d’éssers humans o de tràfic de persones.

I per anar acabant li voldria fer dues preguntes o
plantejaments. Per una part, quins factors expliquen l’elevat
augment de delictes contra la llibertat sexual? I, per una altra
part, a la memòria diuen que els jutjats d’instrucció de guàrdia
de Palma continuen assumint gran part de les denúncies per
violència de gènere a causa que la presentació de detinguts es
realitza en gran mesura els capvespres, i alhora també
comenten que faria falta un tercer jutjat de violència sobre la
dona, ja que hi ha una sobrecàrrega de treball. Jo el que li
voldria demanar és si consideren que s’hauria de reestructurar
l’atenció del Jutjat de violència de gènere per tal de poder
atendre matí i horabaixa, veient que els jutjats d’instrucció
assumeixen gran part de les denúncies i durant el capvespre, o
si tenen pensada alguna proposta al respecte per... per donar
una solució a aquesta problemàtica que és evident que hi ha.

I simplement volia tornar a donar-li les gràcies novament
per ser avui aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em sorprèn
positivament, com deia a la seva companya, que s’hagin
estudiat tan a fons...

(Algunes rialles)

... les memòries..., la Memòria de la Fiscalia, perquè jo crec
que té el seu mèrit, perquè a mi em costa molt de temps i molts
de maldecaps poder-la fer. Però de veres que em pensava que
no tendrien la sensibilitat d’estudiar tan a fons la Memòria de
la Fiscalia.

Bé, a veure, comencem. El dret..., és que m’ha fet tantes
preguntes que no sé si..., si no n’hi contest qualcuna com que
després pot tornar a parlar m’ho torna a dir i li ho diré, perquè
prenc notes però no crec que siguin suficients. Evidentment el
tema de l’ocupació il·legal deix molt clar a la meva instrucció
si és així, vull dir que no és el mateix ocupar un domicili d’un
ciutadà o una ciutadana que ocupar un immoble deshabitat; a
posta el mateix Codi Penal distingeix entre el delito de
allanamiento de morada i l’ocupació il·legal d’un bé immoble;
ni les penes ni el tipus penal són els mateixos.

És vera, crec que és un dret importantíssim el dret a un
habitatge digne, però tengui en compte, Sra. Diputada, que amb
la Constitució a la mà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, perdoni un moment. Hauria d’acostar-se més
al micròfon perquè és que tenim gent que està seguint per
videoconferència i no el senten bé.
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EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Amb la Constitució a la mà el dret a un habitatge digne és
un principi d’economia social, que precisament diu la
Constitució que correspon als poders públics garantir que sigui
efectiu aquest dret a un habitatge digne. El fet que dictàs l’any
2019 aqueixa instrucció, jo, i valorant-la, crec -maldament no
estigui bé que un es tiri flors- crec que ha estat molt positiu, i
ha estat molt positiu precisament perquè ha evitat molts
d’incidents que d’una altra manera crec que s’haguessin pogut
produir, i el nivell d’ocupació i el nivell d’incidents amb els
cossos i forces de seguretat han estat molt més baixos que els
que s’han produït a altres comunitats autònomes.

Lamentablement no els puc donar més dades, perquè no les
tenc dins el cap i no les duc apuntades, que les que figuren a la
memòria, les que figuren a la memòria, darrere els annexos, on
hi ha les dades de (...) delictes, delictes que queden registrats
com a delictes d’ocupació il·legal no vol dir que després ho
siguin, com deia abans, sinó les dades de què disposa la
Fiscalia respecte d’aquell tema.

I de fet, el fet que si jo dict la instrucció l’any 2019, un any
després, a causa del creixement, a causa de la problemàtica
social que crea aqueix fenomen, es dicta pel fiscal de València
una instrucció, per la Fiscalia General de València, perdó, per
la Fiscalia General de l’Estat es dicta una altra instrucció, i pel
Ministeri de l’Interior -ho dic no per importància sinó
cronològicament- es dicta també una altra instrucció dirigida
als cossos i forces de seguretat de l’Estat. 

Crec que aquí ha estat positiva, crec que aquí hi ha hagut
menys ocupació, perquè la Policia i la Guàrdia Civil han actuat
més... diligentment emparades en aqueixa instrucció, que
evidentment no diu res nou sinó que simplement s’informa de
la legalitat vigent, i que els donàs una empara per a les seves
actuacions, i crec que això ha evitat un problema social,
almenys en aqueixa comunitat autònoma, important.

No m’he explicat bé. Respecte de l’impacte negatiu de les
noves tecnologies dins l’Administració de Justícia no és un
impacte negatiu, vull dir que no era la meva intenció dir-ho,
però sí que vull dir que ha creat problemes, ha creat un
sobreesforç, però és un sobreesforç perquè jo quan vaig
ingressar a la carrera fiscal funcionàvem amb màquina
d’escriure i paper carbó; per tant als que vàrem entrar amb la
màquina d’escriure, que escrivíem a mà tots els nostres
informes, els passàvem a secretaria i a secretaria les passaven
a màquina, tot això de la digitalització de la justícia ens ha
suposat un problema important, problema que ha necessitat
temps, esforç, i encara estam al 75, al 80%. Sí, això és el que
hi ha.

Respecte de les dones nigerianes que a vegades cometen...,
que s’ha denunciat que hi ha hagut casos de dones nigerianes
que han comès delictes de robatori amb violència perquè
fingien que es dedicaven a la prostitució, evidentment s’ha
arribat aquí on s’ha pogut arribar. Naturalment si tenen o no
tenen una màfia organitzada darrere, cada cas serà un cas en
concret i pot ser que sí i pot ser que no. Nosaltres estam
sotmesos a la investigació que pugui fer la Policia o la Guàrdia

Civil en cada moment i en cada cas en concret. Si se’ns
transmet que hi pot haver una organització més o menys
estructurada darrere aqueix supòsit idò potser que sí, però vaja,
en principi no em consta que s’arribi tan allà sinó que, en cada
cas en concret, el que es pot descobrir en cada moment.

Respecte del nombre de delictes contra la llibertat sexual,
bé, és que quan augmenten o disminueixen els delictes mai...,
sempre normalment es deu a diferents motius, perquè per
exemple els delictes contra la llibertat sexual són delictes que
generalment es produeixen dins una certa intimitat; per tant hi
ha vegades que es denuncien i hi ha vegades que no es
denuncien. Al augmentar el nombre de denúncies per aquests
delictes suposa també que augmenti el nombre de delicte que
es registren. Que hi pugui haver més fets delictius?, també pot
ser. És a dir, que són moltes les circumstàncies que poden
donar lloc a una modificació del nombre de delictes de
qualsevol tipus.

I crec que amb això, si no m’he deixat res, crec que li he
anat contestant les preguntes que vostè m’ha fet. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La Sra. Sans vol fer ús d’un segon torn?

LA SRA. SANS I REGIS:

Moltes gràcies per les seves respostes. De fet em sembla
molt interessant tot el que ens està explicant i tot el que hem
pogut llegir. Sí que és vera que només faltaria la darrera, que és
en relació amb els jutjats d’instrucció de guàrdia, que
assumeixen part de la càrrega de les denúncies de violència de
gènere, i la manca..., i que falta, diguem, un altre jutjat de
violència sobre la dona; a veure si havien intentat ajuntar
aquestes dues problemàtiques per tal potser de donar una
solució diferent, més que res perquè si els jutjats d’instrucció
de guàrdia van assumint aquesta càrrega, tal vegada els jutjats
de la violència de la dona es podrien estructurar d’una altra
manera. Jo no som especialista en aquesta temàtica, ho vull
deixar clar, és una pregunta que llanç per si heu fet algun tipus
de relació quant a aquest tema.

I moltes gràcies de nou.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Barceló per contestar.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Sra. Diputada, moltes gràcies per la seva amabilitat i miri li
diré que la nostra intervenció sobre l’ampliació, la modificació,
o la creació de jutjats és molt limitada, això no correspon al
Ministeri Fiscal, això correspon al Consell General del Poder
Judicial, al Ministeri de Justícia. Nosaltres qualque vegada des
de la Fiscalia General de l’Estat, ens demanen a veure si creiem
que s’ha de posar un jutjat més, no sé per què ho demanen,
però supòs que per tenir una informació. Per tant, nosaltres
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l’únic que fem és, si ens ho demanen, informar la Fiscalia
General de l’Estat cada vegada que se’ns requereix per això.
Però no tenim nosaltres capacitat ni per decidir, ni per fomentar
la creació de nous òrgans judicials.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies president. Ho faré des de l’escó, si pot ser. Sr.
Fiscal Superior, Sr. Barceló, es un honor contar con usted hoy
en esta Comisión de Asuntos Institucionales, agradecerle su
comparecencia hoy a explicarnos su extensa memoria de 2019,
he intentado hacer un ejercicio también, no sé si a la altura de
mis compañeras, pero en el sentido de estudiar esa memoria
que también tendremos, es un documento que nos va a indicar,
o nos puede ayudar en nuestra acción política también sin duda. 

Darle la bienvenida a este Parlament y reconocer que es
necesaria su comparecencia para explicar esta memoria, como
digo, y quería trasladarle mi mayor reconocimiento por parte de
nuestro partido a la labor que realiza la Fiscalía, en defensa de
la legalidad, de la imparcialidad y su papel en un estado de
derecho. Para nosotros es fundamental.

Si bien es cierto, como sabe, mi partido en el Congreso de
los Diputados ha presentado de nuevo una reforma de la
Fiscalía, con el objetivo de despolitizar la justicia, de no
instrumentalizar por parte de ningún partido, a instituciones al
servicio del estado de derecho. Como saben, también lo ha
puesto de manifiesto hoy la portavoz del Partido Popular en
esta comisión, nos generó un grave problema de politización de
la justicia, que la ministra Delgado sea actualmente la Fiscal
General del Estado, creemos que esta institución no puede tener
como máximo exponente para garantizar esa imparcialidad, que
para nosotros es fundamental. Y por tanto, no puede servir de
puertas giratorias en ningún caso la Fiscalía General del
Estado. Esperemos contar esta vez, como no sucedió en el
2018, con el apoyo de otros grupos que sí tuvimos el apoyo de
Podemos y de Compromís solamente en el Congreso para
llevar a cabo esta reforma.

Y ya entrando en la memoria que hemos recibido todos,
agradecerle esta información. Comparto con usted también,
como nos ha manifestado, su preocupación ante el posible
aumento de delitos debido a esta crisis económica y social que
nos está tocando vivir, compartir esa preocupación con usted.
Hoy creo que los medios de comunicación, de hecho se
apuntaba esta noticia de que se están incrementando posibles
delitos contra el patrimonio, que también nos ha dicho y hemos
visto en la memoria, que son los delitos más frecuentes en las
Islas Baleares, los delitos contra el patrimonio. Creemos que
esto refleja una necesidad urgente, ya lo es desde hace mucho
tiempo, en aumentar plantillas, aumentar los efectivos de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Como también creemos que esta memoria constata la
necesidad de aumentar la plantilla de la Fiscalía. Me gustaría

que nos pudiera decir si tienen las causas localizadas o
diagnosticadas, cuáles son las causas de esta falta de dotación
de las plantillas, en Inca, en Palma, en Manacor, en Ibiza. Ponía
la memoria que se estaba solucionando, también el problema de
la falta de medios y recursos humanos. ¿A qué se debe? Si es
realmente la insularidad, es un factor que daña y el aumento de
los precios de vivienda, que se pueda dotar esta plantilla de
Fiscalía. Hacerle esta pregunta.

Nos preocupa muchísimo a Ciudadanos el aumento de
delitos en el tráfico ilegal de drogas, delitos de abusos sexuales
por supuesto. Se pone de manifiesto en esta memoria también
que se reconoce la falta de recursos materiales y humanos para
afrontar los casos relacionados con los delitos de jóvenes. Me
gustaría saber su opinión, que nos dé información sobre esto.
Cómo se podría mejorar para poder afrontar estos casos
relacionados con abusos de menores y de jóvenes.

En relación con la investigación de una posible red
organizada de abusos de menores. Es cierto que en este informe
y por las informaciones que ya se han ido dando, lo que nos ha
explicado usted, Sr. Barceló, es que no hay una red organizada
y que sí que ha habido casos aislados, pero se reconoce una
posible inacción, o déficit de intervención por parte de la
institución que debía tutelar a estos abusos de menores. No sé
si nos puede ampliar esa conclusión del informe.

A mi grupo parlamentario nos preocupa mucho el aumento
de delitos de violencia machista, que hemos visto en el informe
y también se ha referido usted y también a las preguntas de mis
compañeras que me han precedido. ¿Con qué medios cuenta la
Fiscalía para combatir o solucionar esta lacra, desde las
posibilidades del Ministerio Fiscal? Si considera que las
víctimas están bien asesoradas y protegidas también.

Y ya en relación con la ocupación ilegal, que también es
otro tipo de delito que nos preocupa y hemos intentado registrar
en el Congreso de los Diputados, siempre en la linea de mejorar
para proteger la propiedad privada de todos y sobre todo
también proteger la convivencia social, que usted se ha referido
que genera un problema social, que también viene recogido en
la memoria que nos han pasado, ¿es suficiente para usted que
esta instrucción de la Fiscalía del 7 de junio del 2019, en el que
se reconocía este problema social, cree que es suficiente para
atajar o minimizar el problema? Ha dicho que sí y se ve en los
datos. Creemos que..., quería felicitarle por esta instrucción que
en esta comunidad autónoma ha minimizado este problema
social, este problema para la propiedad privada. Creemos que
sí que se están viendo los frutos, nos alegra que la segunda
residencia la hayan considerado como vivienda habitual para
poder agilizar los trámites vía allanamiento de morada, pues
sea mucho más eficiente y que no se necesiten decisiones
judiciales, es clave para poder devolver la vivienda a su
propietario, en caso de ocupación ilegal.

Y agradecerle de nuevo por supuesto, tanto la información
que nos ha pasado, como su intervención hoy explicándonos lo
más importante de esta memoria.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. M’agradaria puntualitzar que es
pregaria a tots que s’acostessin una mica el micròfon perquè em
comuniquen que els que fan videoconferència i a la sala de
premsa no escolten bé què s’està parlant aquí dins. I per això
els agradaria que s’acostessin el micròfon.

Per tancar té la paraula el Sr. Barceló per contestar. Moltes
gràcies.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, moltíssimes
gràcies per les seves paraules d’elogi respecte de l’actuació de
la Fiscalia de les Illes Balears. Els problemes i les causes de la
falta de dotació de mitjans materials i personals, sempre són els
mateixos, la falta de doblers.

Naturalment l’ésser humà té una tendència sempre a
demanar més, i evidentment quan es fa necessari encara
s’insisteix més en aqueixes demandes. Què passa?, que les
xifres van augmentant, les xifres van... van augmentant les
causes, es van complicant, sobretot, i el que preocupa en
realitat, sobretot en l’actuació dels fiscals, no és tant el nombre
com el volum de les distintes causes que corresponen a cada
fiscal despatxar. En conseqüència, causes que només queden
registrades amb un 1 són causes llarguíssimes, causes
complicadíssimes, i això lamentablement cada dia va a més,
cada dia hi ha més el que es coneix com a macrocauses, causes
que abans era excepcional trobar-te amb una causa que tengués
500 fulls, avui en dia és... és diari que ens trobam, o que es
troba qualque fiscal, amb causes d’aqueixes característiques.

El tema de la informàtica. Crec que el tema de la
informàtica, com deia abans, ha suposat un repte
importantíssim per a tots aquells, sobretot els que tenim una
certa edat, d’adaptar-nos a aqueixa situació nova; per què?,
perquè no ho hem viscut des del primer moment. Quan vàrem
anar a escola, quan vàrem ser a la Universitat, etc., etc., no hi
havia aqueixes noves tecnologies i per tant això ens ha vengut
ja en un moment en què l’aprenentatge ja estava fet i ja quedam
un poc fora de joc en aquest tema. Estam fent esforços, i crec
que en feim més que els que ja ho tenen i ho han viscut des de
petits, per adaptar-nos a la nova situació digital.

Quant als abusos a menors, miri, les causes que es
produeixen quan es produeixen els abusos a menors crec que
són molt distintes, però bàsicament és interès de persones,
especialment nines, menors d’edat que volen una sèrie
d’objectes o volen una sèrie de... de coses que en definitiva
amb els seus propis mitjans no poden aconseguir, i això és una
situació gravíssima, gravíssima, perquè aqueixes nines estan
abocades a la prostitució. Culpar aquells que ho controlen,
tenguin en compte una cosa, que no només són les nines que
estan dins centres de protecció, no només són aqueixes; també
hi ha nines i nins que estan dins les famílies normals i corrents
que també estan en la mateixa situació de prostitució. Hem de
donar la culpa als pares? Hem de donar la culpa als educadors?

És allò fàcil, però tenguin en compte que la situació és molt
complexa, primer, perquè es fa en la intimitat d’un lloc tancat;
segon, perquè hi ha voluntat d’aqueix menor de no denunciar
els fets i de poder continuar amb aqueixa activitat que li suposa
obtenir coses que no..., i això, per poder-hi entrar, maldament
repeteixi, i no em cansaré de repetir que és tremendament greu
i fastigós que una persona major d’edat se’n pugui anar amb
menors d’edat, però això és una cosa molt difícil de controlar.
Perquè què es pretén? Què estiguin tancades? Privar aqueixes
persones menors d’edat de llibertat? Privar-les de llibertat? No
pot ser, tenen el seu dret a moure’s, tenen el seu dret a sortir. Si
s’aprofita d’una forma dolenta, quan se sap s’ha de descobrir,
perdó, s’ha d’investigar a veure si es descobreix. Però tenguin
en compte que moltes vegades ens topam amb el problema que
se sap, el presumpte autor ho nega, i la presumpta víctima
també ho nega. Què passa?, que no hi ha prova, i com que no
hi ha altres proves que puguin desvirtuar la presumpció
d’innocència, això està condemnat a l’arxiu.

Quant a la violència de gènere, crec que sí, crec que les
víctimes tenen al seu abast la suficient informació. Ara bé, jo
també sempre he pensat -és una cosa personal, vull dir que no
és institucional- sempre he pensat que hi ha massa oficines
dedicades a aquest tema, i unes per les altres s’estan perdent
mitjans que crec que si això es pogués agrupar i tenir tots els
professionals que siguin necessaris per tenir una oficina cada
partit judicial o cada... tal, però no que cada municipi pugui
tenir la seva oficina d’ajuda a les víctimes, per què?, perquè
això suposa un malbaratament de recursos, i moltes vegades
aqueixes oficines resulten ineficaces, amb la qual cosa seria
molt més eficaç per a les víctimes de violència de gènere que
tenguessin una oficina centralitzada més àmplia, més preparada
i que pogués donar millor resposta a aqueixa lacra social que
vivim.

I em sembla que amb això li he contestat el que m’havia
demanat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li demanaré, Sra. Guasp, si vol fer ús
d’un segon torn.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, moltes gràcies, Sr. Barceló. Crec que sí, m’ha donat
resposta, menys a allò de l’ocupació il·legal, si trobava que era
suficient aquesta instrucció de la Fiscalia, que li he reconegut
el mèrit, i la importància que ha tengut es veu reflectida amb la
diferència que hi ha a altre comunitats autònomes, on és un
problema real i molt greu que afecta, com li he dit, la
convivència.

Bé, totes les informacions que ens ha donat agraesc la seva
opinió, i les valorarem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Barceló...
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EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la memòria m’ha
fallat; no ho havia apuntat i no me n’he recordat, de contestar-li
això.

Miri, l’únic que és necessari per fer front a aquest problema
social és que s’apliqui la llei, que la llei vigent és suficient, jo
crec que sí. La llei que hi ha és suficient, perquè dins la Llei de
seguretat ciutadana està previst, està previst dins el Codi Penal
com a delictes a què ja he fet referència. Per tant del que es
tracta és que es vagi complint la legislació vigent. Si es
compleix la legislació vigent... El que passa és que abans hi
havia titubejos per part dels policies i els guàrdies civils quan
havien de fer una actuació judicial, i tal vegada, i crec que sí,
la instrucció que vaig donar va servir per explicar i per donar
un suport, un marge de seguretat als policies i als guàrdies
civils que han d’actuar en cada cas en concret.

Per tant la legislació crec que és suficient, i si s’aplica bé es
pot anar en la mesura del que sigui possible pal·liant o mitigant
aqueix problema social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara continuam amb el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Donam la paraula al Sr. Ensenyat, que
participa per videoconferència. Em sent, Sr. Ensenyat?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perfectament. Vosaltres em sentiu a mi o no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, perfectament. Per tant té la paraula per un temps...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Abans hi ha hagut uns problemes informàtics i no sé si
s’han solucionat o no.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sí, sí, se sent perfectament, té la paraula per deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bé. Em voldria sumar a aquest capítol d’agraïments al
fiscal Barceló, precisament per aquesta compareixença, i
especialment per aquesta feina meticulosa d’aquesta memòria,
que evidentment aquestes qüestions sempre són enrevessades
i moltes vegades sempre es fan (...) moltíssima de feina i, per
tant, suposa un afegitó a aquesta feina diària que moltes
vegades ens satura. 

Com deia abans la companya d’Unidas Podemos, és una
fotografia, és una fotografia que ens explica una realitat que
moltes vegades desconeixem; és vera que hi ha molts polítics

que, de professió, són advocats o són llicenciats en Dret, jo
venc de la part social i, com diuen en bon mallorquí: la cabra
tira al monte. I cadascú, al cap i a la fi, és fill de son pare i de
sa mare i ve d’on ve, per tant, un sempre dona més atenció a
unes qüestions que a unes altres, depenent un poc també de la
seva formació i de la seva experiència professional. 

Jo, Sr. Fiscal, li he de reconèixer que jo no me l’he
estudiada, sí que me l’he llegida, evidentment, no?, i crec que
m’ha passat com a la resta de diputats, que en aquelles
qüestions que, segurament n’hem parlat dins les comissions o
fins i tot dins el mateix ple del parlament, que és aquelles que
hem posat en fosfi quan llegíem aquesta memòria, i crec que els
companys que m’han precedit abans n’han pogut parlar de
qüestions que hem pogut abordar des de diferents perspectives
en diferents comissions. 

El tema de l’ocupació ha estat un dels quals, en diferents
proposicions no de llei que s’han dutes al parlament i crec que,
en aquest sentit, vostè ha sortit al rotlo, cada vegada que n’hem
parlat, almanco per part del nostre grup. Jo de vegades fins i tot
he arribat a veure com una intenció de generar una por, com si
el tema dels okupas fos el pitjor dels problemes que tenim a dia
d’avui, que jo entenc que no és així, però la gent entenc que
també ho percep d’una altra manera. Per tant, precisament,
nosaltres que tenim aquesta tasca de representació i que ens
hem de curar en salut perquè l’únic que fem amb segons què és
generar por. I si aquesta por és intencionada, que qualque partit
polític vulgui generar por..., això és imperdonable! Entre altres
coses perquè suposa, d’entrada, un descrèdit de les nostres
mateixes institucions, de la seva també, i dels cossos i seguretat
de l’Estat, quan no és així. 

Per tant, jo mateix, quan hem parlat del tema d’ocupació,
dic, escolta el fiscal Barceló ha tret precisament unes
instruccions que obrin llum. Jo una pregunta que ja li volia
formular, que ja m’ha contestat quan contestava la companya
de Ciudadanos, era precisament això: fa falta una modificació
del marc jurídic respecte del tema de l’ocupació? I vostè mateix
ha dit que no, és a dir que, aplicant aquesta instrucció,
evidentment la cosa s’ha agilitat molt especialment quant a les
actuacions, per tant crec que nosaltres el que hem d’enviar en
aquest sentit és un missatge de tranquil·litat. 

D’altra banda, li volia demanar, vostè sap que tenim
pendent el tema del traspàs de competències, i una de les que
marca l’Estatut és precisament la de la justícia, que és una
d’aquelles en què hi ha hagut diferents intents però que, com
diuen en bon mallorquí: “gat escaldat d’aigua tèbia tem”; és a
dir que no ens passi el mateix que ens va passar amb sanitat o
amb educació, que ja són competències que es varen transferir
i que venien mal finançades i que han provocat una sagnia dins
els pressuposts de la comunitat autònoma, i per por que..., o per
evitar que això torni a passar amb el cas de la justícia, sempre
hi ha hagut un esforç de negociació però, clar, partim d’una
negociació amb un estat actual que és deficitari -com bé vostè
assenyalava- vists aquests anys passats, tot el tema d’Eivissa
com va anar, on hi ha una mancança tant de recursos humans
com també de materials.

Però bé, jo sempre som dels que defensen que es gestiona
molt millor des de la proximitat, i que no és el mateix anar a un
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despatx a Palma que haver d’anar a un despatx a Madrid, que
moltes vegades la nostra realitat insular a aquests de Madrid els
com a costa que ens entenguin, no? De fet, crec que no ens
acaben d’entendre. 

Segurament vostè deu tenir molta relació també amb altres
comunitats autònomes, i jo li volia demanar explícitament si ha
notat alguna diferència d’aquelles que han rebut les
competències o que les tenen transferides o amb aquelles altres
que no. Per exemple, aquí mateix, es va aprovar, perdó, es va
aprovar instar la transferència -una d’aquelles que ens faltaven-
que era el tema de la sanitat penitenciària, precisament per la
dificultat que hi havia per cobrir les places vacants que hi havia
de personal sanitari als centres penitenciaris de Balears i,
especialment, respecte -després- al procés d’integració amb la
resta del sistema sanitari públic. Per tant la meva pregunta
anava un poc per aquí: hi ha diferència?, li sembla que és en
una de les qüestions en les que hem de pitjar? Evidentment,
sempre que aqueixes transferències venguin ben dotades
econòmicament per no acumular, diríem, en aquesta sagnia que
ja la duim llastant des de fins i tot fa dècades. 

I una altra de les preguntes també, que veig que s’ha
repetida en diferents ocasions, és el tema de la coordinació amb
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció. Alguns
partits són partidaris directament de suprimir-la!, (...) o és un
instrument que es va crear la passada legislatura, evidentment,
amb l’administració pública els tempos no són tan ràpids com
un esperaria o desitjaria o com un voldria, és a dir que gairebé
l’Oficina -com aquell que diu- ha començat a caminar fa un
any. Però sí que evidentment i, de fet, quan va comparèixer el
director va ser una de les qüestions en què vàrem incidir molt,
no trepitjar competències, que estiguin les competències molt
definides, de què correspon a cada un i, especialment, aquesta
feina corporativa i col·laborativa amb la resta d’entitats, entre
les quals la fiscalia i la Sindicatura de Comptes per altra banda.
Per tant, insistiria en aquesta qüestió, si li sembla a vostè que
aquesta coordinació és real i és efectiva o si hi ha qualque
mancança que des del parlament hi puguem fer front. 

Aquestes qüestions bàsicament. Després també s’ha referit
al tema de menors, que també és un tema que ens ha preocupat
i ocupat durant molta estona, i em sum al seu parer: és una
qüestió que és complicadíssima, i que vostè sap perfectament
que aquí vàrem discutir si s’havia de fer una comissió
d’investigació respecte a una sèrie de fets, si no s’havia de fer,
a una institució evidentment que, la competent en protecció, en
aquest cas és el Consell de Mallorca, a través del seu Institut
Mallorquí d’Afers Socials!, i per tant no corresponia al Govern
de les Illes Balears sinó al Consell, però sobretot amb un tema
que és tan complexa la situació..., que fins i tot un menor o una
menor pot entrar fins i tot dins el sistema de protecció després
d’haver constatat que ha estat explotada sexualment, i que, per
tant, era un tema que havíem de deixar fer feina als tècnics que
els correspon des de totes les perspectives: la que li correspon
a vostè evidentíssimament, però també la que correspon a nivell
institucional i als tècnics de menors. Són qüestions molt
complexes i que moltes vegades hi ha d’haver primer de tot una
feina tècnica, d’investigació -per suposat- i especialment
d’abordatge des d’una perspectiva que és educativa en aquest
sentit, a través d’uns tècnics. 

Bé, i res més. Agrair-li una vegada més la visita i la
presentació d’aquesta memòria.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara té la paraula el Sr.
Barceló. 

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Sr. Diputat, se’l veu estupendament bé, la qual cosa
m’alegra moltíssim. Bé d’imatge i bé d’aspecte físic. 

(Algunes rialles)

Bé, gràcies, naturalment, per les paraules d’elogi de cap a
l’actuació de la fiscalia.

Sr. Ensenyat, pitgi, pitgi i pitgi, a veure si aconseguim que
es faci la transferència de competències cap a la comunitat
autònoma. Evidentment, quan em parlava del que passa a les
altres comunitats autònomes, jo li puc dir que efectivament n’hi
ha unes que doten de més mitjans els àmbits judicials i les
fiscalies, i altres que no tant. 

Per tant, jo com que crec que la d’aquí sí que serà
d’aquestes comunitats autònomes o seria d’aquestes comunitats
autònomes generoses, crec que seria importantíssim que es fes
la transferència de competències, però ja li ho dic, no crec que
hi hagi molt d’interès per part... que això es dugui a terme, no
hi ha molt d’interès perquè en aquests casos sempre s’ha dit
que qui paga vol manar i aquí resulta que tens unes despeses
importantíssimes i llavors els que comanden en el tema de
l’administració de Justícia no és el que paga, sinó que són uns
altres.

Aposta no hi ha molt d’interès polític a assumir aquestes
competències, és més, crec que hi ha altres comunitats
autònomes que si les poguessin tornar crec que les tornarien
enrere.

Quant a l’Oficina Anticorrupció, jo no som qui -i Deu
m’alliberi de fer-ho- per criticar o alabar la creació d’una
institució sigui la que sigui incloent-hi per suposat l’Oficina
Anticorrupció. Si es va crear els seus motius hi hauria perquè
es creàs i si serveix i continua fent unes funcions que siguin
positives i que beneficiïn els ciutadans, idò endavant. Si
aquestes funcions no són... no donen o no s’obtenen els
resultats que s’havien previst, bé, idò que es llevi o el que sigui.
Ara bé, hi ha cosa claríssima: per investigar..., la investigació
des del delictes és..., no corresponen a l’Oficina Anticorrupció,
està clarament determinat per la llei que corresponen a cossos
i forces de seguretat, a jutjats i tribunals i per suposat el
Ministeri Fiscal, sense perjudici que hi ha sèrie de deures també
legals de persones que tenen obligació de denunciar els fets
delictius.

Per tant, en principi si l’Oficina Anticorrupció té
coneixement d’uns fets que revesteixen característica de delicte
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el que ha de fer és posar-ho, normalment i així ho fa, en
coneixement..., -m’entén, és que me l’arribaré a menjar aquest
micro-...

(Algunes rialles)

 Ara ja no sé què deia, però bé... Normalment el posar-ho en
coneixement del Ministeri Fiscal els fets de... quan l’Oficina
Anticorrupció descobreix fets que puguin ser constitutius o
presumptament constitutius de delicte i això és realment el que
a nosaltres ens importa, que els fets delictius es persegueixin,
s’arxivin si no hi ha motius suficients per formular acusació i
es duguin a judici i es mantengui l’acusació per part del Fiscal
quan els fets tenen característiques de delicte.

Respecte dels menors, efectivament, és un problema
immens, és un problema que preocupa moltíssim la Fiscalia,
especialment aquelles seccions dedicades a menors, preocupa
molt perquè són molts ja, el nombre ja és molt gros, de casos
que s’han anat veient de suposada prostitució de menors d’edat
penal que estan... i com deia abans no només a centres de
protecció, sinó també a altres families normals, a famílies
totalment estructurades.

Crec que amb això li he contestat les preguntes que m’ha fet
i me’n alegr de veure’l tan bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula si en vol fer ús el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt breument, estic bé, només estic castigat perquè... o
confinat, però en principi no..., vaig donar negatiu, no tenc
símptomes, com aquell que deia: “fas bona cara”, diu “no, i és
que ara no hi tenc res”, això és així. Li agraesc moltíssim
l’interès per... per la salut, ens toca viure això ara. Imagín que
també a vostè i a la institució que representa tot aquest tema
evidentment ha estat un dalt a baix com ho és pertot en aquest
sentit.

Per tant, desitjar-li tot el millor evidentment, especialment
dins aquest context que, si les coses ja eren difícils abans,
m’imagín que encara ho són molt més a dia d’avui amb tot això
que ens ha tocat viure.

Per tant, res més que agrair-li que hagi vengut i
especialment aquesta barbàrie com dèiem abans, evidentment
és un reflex d’una realitat que moltes vegades ens costa veure
perquè desgraciadament els polítics moltes vegades anam
massa darrere titulars de diari. Vostè sap..., parlava abans del
tema de menors, són temes que quan boten són molt
escabrosos, generen molts de titulars, però que evidentment
també com a societat ens han de fer reflexionar.

És a dir, nosaltres..., és a dir, ens pareix molt... que una
menor es dediqui a la prostitució, però quan ha fet 18 anys i
s’anuncia a un diari ja no ens sembla tan escabrós. Per tant,
evidentment darrere tot això hi ha debats que socialment s’han

de fer des d’una perspectiva molt ampla (...) el dels polítics
també, és a dir, aportar evidentment elements en aquest debat.

Res més, Sr. Fiscal, que donar-li les gràcies i esper que
aviat el pugui saludar personalment sense que hi hagi una
pantalla per enmig, perquè a mi em passa com a vostè, jo el
primer ordinador que vaig veure en la vida té (...) i de vegades
tot aquest procés de digitalització... n’hem hagut de prendre
més ara en el darrer mig any que tal vegada en els darrers deu
o quinze.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara si vol contestar-li, Sr. Barceló.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Només donar-li les gràcies per les seves paraules.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, perfecte. Per tant, passem al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez per un
temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Barceló, muchísimas gracias por
estar aquí hoy con nosotros, enhorabuena por la memoria y el
trabajo que han realizado usted y me imagino que su grupo de
colaboradores. 

Es la primera vez que usted y yo, y nuestro partido y la
Fiscalía están en este tipo de comparecencias. Supongo y
espero que nos volveremos a ver el año que viene.

Nos alegramos de que en determinado tipo de delitos se
haya producido una disminución, siempre es bueno ver que por
lo menos en algunos aspectos ha habido alguna contención en
el aumento de delitos, desgraciadamente -como digo- creo que
nos veremos el año que viene y pienso o intuyo que la memoria
del 2020 será más negativa que esta del 2019, dadas las
circunstancias de crisis social a la que nos vamos a ver
abocados y que seguro incrementarán cierto tipo de delitos
especialmente contra la propiedad.

Yo no entraré en esta comparecencia en cuestiones de las
que han hablado mis compañeras que me han precedido sobre
la independencia del poder judicial, el nombramiento del Fiscal
General, etc., porque creo que ni es objeto del debate ni usted
se puede pronunciar libremente al respecto y en la que creo que
además muchos estamos de acuerdo.

Lo único que sí le diré es que en contra de lo que acaba de
decir mi compañero, el Sr. Ensenyat, al que usted le ha
animado a empènyer per a la transferència de les
competències, jo li puc dir que nosaltres també bufarem en
sentit contrari, perquè no arribin aquí les transferències de
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justícia, eh?, és l’únic que segurament... o una de les coses
amb les quals no estirem d’acord.

Por otra parte tengo que incidir porque así es la
preocupación que transciende tanto de la memoria como la que
hay instalada en la sociedad, sobre el tema famoso de las
menores tuteladas prostituidas, y le tengo que decir que usted
ha hablado, y con razón, de la obligación de denuncia. En esta
cámara en una comisión la Sra. Santiago, consellera de Asuntos
Sociales, nos dijo que conocía pisos ocupados donde se ejercía
la prostitución por parte de estas menores, ignoro si llegó a
Fiscalía esta denuncia, pero lo pongo en su conocimiento
porque aquí se dijo públicamente y así está registrado en el
Diario de Sesiones.

Por otra parte, sobre el tema de la prostitución de menores
y de la prostitución en general, pero en lo que afecta a su
competencia, que es la comisión de delitos, también le quiero
expresar nuestra preocupación, porque, aunque es cierto que la
mayoría de menores que ejercen, o se ven obligadas a ejercer
la prostitución, son niñas, nos olvidamos con demasiada
frecuencia de los menores niños porque, ignoro el motivo, pero
en el sórdido mundo de la prostitución la mujer tiene un
recorrido vital mucho más largo, podemos encontrar mujeres
dedicadas a la prostitución de 20, de 30, de 40, de 50 años; en
el caso de la prostitución masculina, lo normal es que la ejerzan
menores o hombres extremadamente jóvenes, normalmente
asociados siempre a mafias, traficantes de persones y muy
vinculados además al mundo de las drogas. Yo supongo, estoy
seguro, que es algo que preocupa a la Fiscalía, pero me gustaría
que a veces se viera reflejado, porque consideramos que son los
grandes olvidados cuando se habla de la prostitución los
hombres, siempre se focaliza en la mujer y existe un problema
importante de prostitución masculina y de prostitución de
menores, más hombres.

Con respecto al tema de los okupas, me tengo que alegrar
que el informe que presenta la Fiscalía nos viene a dar la razón,
aquí se nos ha tachado muchas veces de traer a la cámara un
problema que no existía y que no generaba alarma social, un
problema que nosotros nos inventábamos. No nos lo hemos
inventado, aparece en este informe, usted lo ha resaltado. Ya no
voy a entrar en las causas, en el derecho a la vivienda, en si es
un tipo de ocupación u otra. La verdad es que el problema
existe, usted lo ha resaltado y me alegra que lo haya hecho,
porque así espero que la próxima vez no nos digan que traemos
a esta cámara problemas inventados, o que generamos alarma
social. La alarma social existe.

Sobre el tema de las nigerianas, también me alegro Sr.
Fiscal que lo haya puesto usted por escrito, porque cuando una
compañera mía subió a esta tribuna a hablar de este problema
de las prostitutas, o semiprostitutas, o aparentemente prostitutas
nigerianas que se dedicaban a la delincuencia, los gritos de
racismo se oyeron en Estambul. Pues el fiscal lo ha puesto por
escrito, señalando la nacionalidad de las personas que ejercen,
o que han cometido este tipo de delitos. Supongo que no
pensaran ustedes que la Fiscalía es racista.

Sobre el tráfico de seres humanos, a nosotros nos preocupa
mucho y sabemos que es un tema muy complejo, que además
excede posiblemente a las competencias del ámbito de

Baleares, porque se trata de mafias internacionales muy bien
organizadas. Pero el hecho de que sea un tema complejo, no
puede hacernos abandonar la intención de desmantelarlo, sobre
todo cuando hemos sabido y usted lo sabe perfectamente
porque así lo ha dicho la policía, los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, que por
desgracia en nuestras islas se han convertido en un destino fijo
de estas tramas, antes no lo era, era algo eventual, ahora existen
unas rutas fijas establecidas con Baleares, como hemos podido
ver recientemente y como nos estamos enterando.

Sobre la Oficina Anticorrupción, he de decir que nosotros
somos partidarios de su cierre. Pensamos que sí existe un
solapamiento de funciones y siempre hemos dicho y así se lo
hemos manifestado además a su responsable en sede
parlamentaria, que si algún día tenemos responsabilidades de
gobierno, la cerraremos.

Y hay un tema sobre el que usted ha pasado..., bueno usted,
los que han elaborado el informe un poco de puntillas, pero que
a nosotros nos preocupa porque nos afecta, y me refiero al tema
de delitos de odio. Aunque usted ha señalado en el informe que
hay algunos líderes políticos, etc., pero el partido político al
que represento es objeto constante de agresiones, ya sea a sus
sedes, ya sea a sus representantes, y lo hemos denunciado
repetidamente, a usted le debe constar porque le llegan las
denuncias de la policía; ya no se trata de hechos aislados, es
prácticamente algo que sucede si no todas las semanas, todos
los meses: se atacan nuestras sedes, vemos al que es nuestro
presidente, Jorge Campos, la persona más conocida del partido,
pues que lo cuelgan en efigie en manifestaciones, se ponen
carteles en diferentes sitios, recibe constantes amenazas. Todas
estas amenazas son denunciadas, igual que denunciamos las
constantes agresiones a nuestras sedes, tanto la de Palma, como
otras que tenemos en pueblos.

Entonces a nosotros nos gustaría, porque creo que es
importante, que esto fuera señalado claramente, que no se
puede consentir en democracia el hostigamiento a un partido
político legal, del color que sea, del signo que sea. Y le rogaría,
Sr. Fiscal, que tomen ustedes cartas en el asunto para que este
tema no se nos vaya de las manos.

Y nada más. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Sr. Diputado, muchas gracias, muchas gracias por su
intervención y muchas gracias por las consideraciones que ha
tenido hacia la actuación de la Fiscalía.

Empezaré por lo último que ha dicho, personalmente,
vamos, lo lamento profundísimamente, es decir, yo creo que lo
importante en una sociedad democrática y en un estado de
derecho es que haya una convivencia pacífica entre todos los
ciudadanos, independientemente, por supuesto, de su ideología.
Lamento profundamente que sean ustedes víctimas de estos
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actos violentos que no tienen ninguna explicación ni ninguna
justificación, porque ello redunda en perjuicio única y
exclusivamente del sistema democrático y del estado de
derecho, y, por supuesto, la Fiscalía va a actuar con todo lo que
tenga a su alcance para que no se cometan, o no se vuelvan a
repetir, en caso de que se hayan cometido actuaciones y hechos
similares.

Respecto a la Oficina Anticorrupción, pues ya lo decía
antes, no es cuestión ni es competencia del Ministerio Fiscal el
decir si una institución, sea cual sea esta institución, creada
administrativamente, se tiene que suprimir o se tiene que
mantener, esto es una decisión de la autoridad competente si
considera que esta oficina consigue unos objetivos o los
objetivos que se habían propuesto, pues tiene que mantenerse
y, si considera, por contra, que no cumple estos objetivos, se
tiene que suprimir. Pero yo no creo, vamos, ni lo voy a hacer
que sea misión del Ministerio Fiscal entrar i ensalzar o criticar
la actuación de una institución administrativa pública.

Respecto a la ocupación ilegal, evidentemente lo que decía
antes, aquí hay muchos intereses en juego, es decir, no tiene por
qué el particular tener que soportar a su costa que le entren, que
le ocupen, que le impidan el acceso, que le destrocen, que en
muchas ocasiones así pasa, que le destrocen su propiedad, y
creo que si efectivamente el derecho a una vivienda digna está
regulado en la propia Constitución, y ya decía antes, pero se
encarga de su cumplimiento a los poderes públicos, también lo
que es, también está recogido en la Constitución el derecho a
la propiedad privada.

Como consecuencia, solamente la propiedad privada puede
ceder, y lo dice la propia Constitución, por razones de interés
público o utilidad social, previa la correspondiente
indemnización.

Bueno, si la consellera en un momento determinado dijo
que tenía constancia de pisos ocupados donde se prostituían
menores, pues puede ser que se haya presentado denuncia, yo
en este momento no lo sé, pero si tiene conocimiento cualquier
funcionario público o cualquier autoridad de hechos que
puedan ser constitutivos de delito, como decía antes,
naturalmente, lo tiene que denunciar. Por tanto..., y más cuando
se trata de hechos gravísimos como el caso de prostitución de
niños y niñas. Y cuando he hablado de prostitución de menores
me refería sobre todo a niñas, pero también incluía a supuestos
casos de niños. 

¿Por qué abundan más los casos de protección de niños y
niñas? Pues las razones también..., las causas también son muy
complejas: porque quizás haya más demanda, porque quizás...,
en fin, no vamos a entrar en estas disquisiciones doctrinales
porque en definitiva no nos conducirían a ningún lado y cada
uno tiene sus motivos, pero especialmente es el tema del dinero
o la obtención de objetos que con su propio poder adquisitivo
no pueden conseguir, motivo que tanto niños como niñas se
dediquen a veces a ejercer la prostitución, hecho que, insisto,
es muy lamentable que pueda estar hoy en día sucediendo.

Y puesto que el ser humano siempre quiere dar la culpa a
una cosa que..., cuando algo malo sucede pues siempre se
buscan culpables; a veces es el azar, a veces es la casualidad,

en definitiva, que no todas las causas o los actos que son malos,
tengan que buscarse culpables, yo creo que en estos casos en
concreto de prostitución de menores, es lo fácil decir que la
Policía, que la Guardia Civil, que los educadores, que este
organismo pues no hace nada, cuando en realidad pues no se
sabe exactamente lo que se está haciendo, porque cada persona
que trabaja en él realiza y se supone que tiene que realizar lo
mejor que pueda su trabajo, y por tanto entiendo que esto sería
muy fácil porque así se obtiene la culpabilidad de alguien para
solucionar, para pretender dar una solución al problema, y con
esto, si ya tenemos al culpable, el problema ya está medio
solucionado. Esto tampoco es así, hay que tener en cuenta que
es, como decía antes, un problema muy complejo, muy difícil
de solucionar, y que puede ser que haya educadores que no
cumplan lo que sería exigible sus funciones, pero también hay
gente que se dedica en cuerpo y alma a realizar bien su trabajo. 

Por tanto no se puede generalizar, no se puede generalizar
tampoco respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque
me consta que están haciendo muchísimo trabajo en este
campo, y que evidentemente puede haber algún caso
excepcional, por supuesto, que no haga lo que tendría que
hacer, pero por regla general hacen lo que tienen que hacer.
Que el resultado no sea el que todos pretendemos es diferente
a que no se haya producido el esfuerzo que se puede exigir a
una persona e incluso más.

Muchísimas gracias, Sr. Diputado.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, vol fer ús del segon torn? Té cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Seré muchísimo más breve, Sr. Presidente. Simplemente,
Sr. Barceló, Sr. Fiscal, le agradezco muchísimo sus palabras de
condena sobre el hostigamiento que hemos sufrido, su
compromiso de investigarlo que yo recojo con esperanza, y le
deseo por supuesto lo mejor en el desempeño de sus funciones
porque el éxito de la Fiscalía en el fondo es el éxito de todos y
el éxito de la sociedad.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Barceló, vol dir alguna
cosa?

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Gracias, Sr. Diputado.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Barceló,
gràcies per haver vengut a informar-nos d’aquesta memòria de
la Fiscalia de les Illes Balears del 2019. Moltes de les
preguntes i algunes mes que jo li volia formular ja estan fetes.

Em sum a les paraules del Sr. Ensenyat, amb la petició de
les transferències de justícia a la nostra comunitat, però
sobretot que venguin ben dotades perquè després la
problemàtica que suposa que no estiguin ben dotades la
coneixem en educació i salut, que ens falta, el finançament que
tenim és molt inferior al necessari.

Bé, si parlam un poc de la memòria, sí que en el tema de
plantilla posa que s’ha incrementat, però que, així i tot, a Inca
encara és insuficient, vostè ha dit que se’n necessitaria un més;
també posa la memòria que s’han de reforçar a Palma, sobretot
en el tema de menors, sinistralitat laboral, violència masclista,
família i antidroga. A Eivissa no m’ha quedat clar, sé que hi ha
hagut comentaris que han dit que sí, jo no he vist de la
mancança de personal, de plantilla a Eivissa.

Sí que crida l’atenció, que ho hem comentat abans de
començar aquesta comissió com hi ha moltes substitucions de
fiscals que suposam que és a causa de la insularitat i que venen
aquí uns mesos o uns anys i després, quan poden, se’n van, això
ho hem comentat abans.

M’agradaria que em pogués dir quina plantilla falta a les
Illes Balears en tema de fiscals per ser una plantilla completa,
si ho sap, i la necessària que tenguéssim.

Respecte de l’ocupació il·legal, tots els grups parlamentaris
n’han parlat; des del nostre grup parlamentari li donam
l’enhorabona per la tasca que es va fer. A una de les preguntes
que li ha fet la Sra. Guasp respecte de si trobava que era
suficient la llei, vostè ha dit que si s’aplica la llei i s’acompleix
és suficient la llei existent, jo pens que una de les
problemàtiques són els terminis que moltes vegades quan es té
la sentència ha passat molt de temps, perquè és vera que,
desgraciadament, passen mesos o fins i tot anys perquè hi hagi
una sentència i es puguin treure en segons quins casos, no
només en el tema d’ocupació il·legal, sinó en altres casos.

Ens preocupa que hi hagi més violència masclista de cada
any, també ho hem discutit en diferents ocasions en aquest
Parlament.

El tema de la criminalitat, allà on diu que els delictes contra
la vida o la integritat física varen passar de cap, a la memòria
anterior, a sis ara, també ens preocupa.

Parla a la memòria que l’increment de menors estrangers no
acompanyats, els MENA també, sobretot del nord d’Àfrica
s’han incrementat, suposam que amb aquest increment que hi
ha hagut enguany a la memòria de l’any que ve també encara
s’anirà incrementant.

Ens agradaria saber amb les queixes reiteratives sobre els
equips tècnics, si en tot això s’ha millorat, és una de les
preguntes que també li faig.

I evidentment no em centraré en més preguntes d’aquest
tipus perquè, com dic, les hi han fet els companys que m’han
precedit.

Sí que m’agradaria parlar-li d’un tema, que és el tema de les
persones desaparegudes, és un tema que en aquest Parlament,
durant la legislatura anterior, s’hi va fer feina, arran d’una
petició de la Fundació Europa per a les persones desaparegudes
es va presentar una proposta que es aprovar per unanimitat del
Parlament, allà on es demanava més coordinació a nivell de
Balears, però també a nivell de l’Estat. Sabem que a nivell de
l’Estat són mils les persones que desapareixen cada any, però
a Balears són més de 100 les famílies que tenen persones
desaparegudes, m’agradaria saber si han millorat els protocols,
si hi ha accions per coordinar amb forces i cossos de seguretat,
si s’han fet accions per actuar davant altres països europeus,
sobretot, i també internacionals.

En aquest cas, una de les famílies que aquí a la nostra
comunitat tenia una nina que se l’havien endut per part d’un
progenitor, però la justícia li havia donat la raó, que era la
família Encinas de Pollença, que la va poder recuperar a final
del novembre del 2019, i m’agradaria saber si en aquest sentit,
en persones desaparegudes des de la Fiscalia es pot obrir
alguna secció o s’ha augmentat la coordinació i millorat tot el
tema en les desaparicions per substracció de menors per part de
familiars o simplement en persones desaparegudes que no
saben on són.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Respecte d’Eivissa, té una plantilla de 9 fiscals, el fiscal en
cap i 8 fiscals més. Crec que de moment les necessitats fiscals
de l’illa d’Eivissa estan cobertes, crec que és suficient una
plantilla de 9 fiscals per atendre tots els òrgans judicials de
l’illa i, per tant, no crec que sigui concretament a Eivissa
necessari incrementar la plantilla de la Fiscalia.

He dit a la meva intervenció, crec que el més necessari és
precisament augmentar en un fiscal la plantilla de la secció
territorial d’Inca, perquè, entre d’altres coses, hi ha el mateix
nombre de jutjats al partit judicial d’Inca i al partit judicial de
Manacor, i Manacor té 5 fiscals, mentre que a Inca només n’hi
ha 4. N’hi ha un altre..., ara mateix està ocupada una altra plaça
que és amb un fiscal amb expectativa de destí, per la qual cosa
ara segueixen essent 5 fiscals, però té obligacions i de fet ja ha
concursat -no se sent, arribaré a tornar boig-, el destí fiscal crec
que s’ha d’integrar ja d’una vegada per totes dins la plantilla
perquè és necessari.

També és necessari augmentar la plantilla de fiscal a Palma.
A Palma, miri, naturalment tots els béns són escassos,
naturalment sempre es necessita més, és a dir, es necessita més
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perquè les necessitats de cada dia van augmentant, en
conseqüència, una plantilla superior de fiscals, els fiscals poden
fer més tipus d’actuacions amb la plantilla més reduïda, perquè
de vegades no es pot cobrir tots els serveis que corresponen al
Ministeri Fiscal i les intervencions orals, per exemple, s’han de
substituir per la presentació d’un escrit.

Jo crec que seria millor que es poguessin fer i cobrir totes
aquestes actuacions i no presentar escrits, que, per suposat
s’han de presentar, perquè la nostra funció també és en moltes
ocasions presentar escrits.

Respecte de l’ocupació il·legal, evidentment ja s’ha dit
pràcticament tot el que s’havia de dir, del que es tracta, tal
vegada, si bé he dit que no creia necessària una reforma legal,
sí que tal vegada seria interessant poder explicar legalment o
que una disposició amb rang de llei pogués aclarir exactament
el tipus penal de l’ocupació d’immobles que no siguin habitats.
Perquè hi ha tal vegada una espècie de confusió jurisprudencial
que de vegades s’interpreta a distints òrgans judicials d’una
forma distinta uns casos que els altres, i es dicten sentències
absolutòries o condemnatòries tal vegada un poc diferents des
d’una audiència o una altra audiència provincial.

I quant a les persones desaparegudes, miri, això és la
declaració de desaparegut, absent o finat, són les tres situacions
que hi ha en cas d’absència, en cas d’una persona
desapareguda. La intervenció del Ministeri Fiscal en aquests
casos és mínima, però de totes maneres, quan es tracta de
persones que estan declarades mortes, que es troben en situació
d’absència legal o persones simplement desaparegudes, el
Ministeri Fiscal té l’obligació de defensar els seus interessos,
així com també defensa els interessos de les persones menors
i de les persones discapacitades i de les persones desvalgudes.

Per tant, la nostra intervenció en la investigació és intentar
localitzar la persona que ha estat denunciada com a
desapareguda, en principi no és una funció del Ministeri Fiscal,
sinó que correspon als cossos i forces de seguretat. Per tant, en
això crec que li he contestat les preguntes que m’ha fet, Sra.
Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sureda, en vol fer ús?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. Barceló. Evidentment, jo no som especialista
del gremi i és un tema que ens ha preocupat en aquest
parlament, el tema de les persones desaparegudes, tota la resta
també i li agraesc la informació que ens ha donat, però com dic
s’han reiterat amb els diferents grups les peticions i aquesta en
concret trobava que li havia de formular, més que res perquè
crec que el Ministeri Fiscal sí que pot empènyer quan troben la
persona, que judicialment s’intenti arribar a acords amb altres
estats, a nivell d’estats, evidentment, però perquè tan prest com
es pugui, que es pugui localitzar les persones que tenen aquests
infants i que es puguin retornar a la família que judicialment els
han donat la tutela legal d’aquells menors.

De totes maneres, com dic, agrair la seva presència, que ens
hagi explicat aquestes memòries, que sempre ens ajuden en la
informació que tenim de cara a fer preguntes o poder
col·laborar amb el Govern en altres actuacions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Sr. Barceló, vol dir alguna cosa
més?

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Simplement donar les gràcies a la diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, passem al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Garrido, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr.
Barceló, per la seva presència avui aquí.

De vegades ser el darrer en parlar té els seus avantatges i de
vegades té inconvenients, i avui crec que és un dia d’aquests on
s’ha parlat pràcticament de tot el que reflectia la seva memòria.

Vull manifestar-li que des del nostre grup entenem que la
tasca del Ministeri Fiscal és important en defensa de la legalitat
de l’estat de dret, però sobretot en defensa de l’interès general.
I s’ha remarcat molt la feina quant a la feina que fa el Ministeri
Fiscal dins l’àmbit penal, que és important i és la majoria i
ocupa molt del temps del Ministeri Fiscal, però a mi
m’agradaria també remarcar una mica, que no se n’ha parlat
tant, la feina que es fa en altres àmbits, que també és important.

Per part del nostre grup entenem aquesta memòria com a un
instrument que ens pot servir, primer, per veure reflectida la
nostra societat i reflectida des d’un punt allà on no totes les
coses van bé, sinó que és allà on quan tenim problemes que és
quan es judicialitza l’acció que es fa diàriament i, per tant, ens
pot servir per poder veure quines són les fites que hem de
traslladar a la nostra acció política, que al final és el que ens
correspon fer a tots aquí des del Parlament i després altres
companys que es troben dins l’executiu també, per tant, és un
bon instrument com per saber cap on hem de dirigir la mirada
o cap on hem de posar el focus. I molt del focus que planteja el
nostre grup o el nostre partit el planteja també la seva memòria
quan parla que necessiten més mitjans a menors, avui hem
sentit parlar molt de menors, però crec que és en un sentit molt
més ampli, és a dir, a menors la tasca de protecció del menor i
de defensa del menor i de la víctima del Ministeri Fiscal, és una
de les que des del nostre grup entenem com a més important, de
sinistralitat laboral, que és un fet que a la nostra comunitat
autònoma, malauradament, continua tenint unes ràtios molt
elevades per sobre de la resta de comunitats autònomes.
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I també quant a violència masclista i quant a família. De la
lectura de la memòria, jo també he entès que demanava altres
mitjans informàtics i per ventura després amb el seu aclariment,
però semblava que hi havia una denúncia en el sentit aquest, o
es reflectia una mica, i estic d’acord amb vostè, és a dir, a tots
els que no vàrem néixer digitalitzats ens costa una mica
digitalitzar-nos en aquest sentit, però crec que al final aquestes
eines seran bones per a tots i facilitaran la feina del tot.

Però també compartim les seves preocupacions i les seves
demandes quant a mitjans materials i mitjans personals, i era la
resposta que li donava a la Sra. Sureda en aquest moment.

També compartim la preocupació que ens traslladava avui,
que no figura dins la memòria, però que sí que ens trasllada
avui quant que hi pugui haver un increment de la delinqüència
per mor de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia,
que el Sr. Rodríguez ha utlitzat molt aquí arrimando el ascua
a su sardina i que ha utilitzat molt en aquest sentit, ens
preocupa l’increment de la delinqüència en aquest sentit que es
pugui produir, però també ens preocupen altres aspectes
derivats de la crisi, sobretot social i econòmica, que són aquells
aspectes que ens duguin cap a la guarda de menors, de majors,
amb majors incapacitacions, és a dir, aquest aspecte també és
un dels que haurem de tenir en compte i no tant assimilar
pobresa o poca o manca de recursos amb delinqüència, que és
el fàcil i és el que es planteja des d’altres grups. Però jo crec
que en aquest sentit, el Govern ha intentat posar a l’abast de
tots els ciutadans un bon matalàs perquè la situació econòmica
es pugui pal·liar amb aquesta crisi i un exemple és l’Ingrés
Mínim Vital o són els ERTO també.

Per tant, esperam que no es produeixin aquestes
circumstàncies, esperam que la feina de la Fiscalia enguany no
vagi molt per aquí.

Per a nosaltres és important i l’hem remarcat, crec que el Sr.
Ensenyat li plantejava abans, crec que va ser una espècie de
punt d’inflexió la instrucció que va fer la Fiscalia quant a les
ocupacions d’habitatges; és a dir, va aclarir molt de l’alarma
que es creava per part de molta gent i molta de l’alarma
incitada directament per segons quin tipus de grups polítics,
perquè aquí al final, quan parlam de por la gent es fa més por,
i hi ha grups que pensen que així hi guanyen molt. Nosaltres
entenem que no és aquesta la manera d’actuar, però hi ha grups
que ho entenen d’aquesta manera.

La seva instrucció va clarificar o va poder clarificar aquests
aspectes i, per tant, agraïm que després d’aquesta instrucció a
altres territoris de l’Estat s’hagi anat en el mateix sentit.

També compartim les manifestacions que feia quant que la
legislació que tenim en aquest moment és suficient com per
poder combatre aquest tipus de delictes, quan hi ha un delicte
o per poder combatre aquesta ocupació, que si de cas s’haurien
de matisar o s’haurien de modificar segons quins tipus penals,
però també crec que moltes vegades s’intenten assimilar casos
on hi ha problemes a nivell d’arrendaments, desnonaments,
manca de pagament de la renda, etc., amb casos d’ocupació que
ens duen a aquest problema moltes vegades que et diuen: es
que s’han torbat tres anys a treure’ls fora, és que per ventura no
estaven davant el mateix tipus de situació.

No molt més, ja li dic, crec que hem parlat pràcticament de
tot, el darrer, és a dir, vostès a la seva memòria plantegen la
necessitat d’un nou jutjat de violència contra les dones, de
violència de gènere, nosaltres també entenem que aquest jutjat
és molt necessari a la nostra comunitat autònoma i ens
preocupa, i ens ocupa; ja li deia abans que pensam que aquesta
memòria ens ha de servir per actuar a nivell política, tot el
relacionat amb aquesta violència i sobretot el plantejament que
fa la memòria també de la Fiscalia, que crec que la memòria
també del Tribunal Superior anava en el mateix sentit que cada
vegada hi ha més delictes de violència entre els més joves, i no
únicament joves, sinó també menors.

Per tant, aquí el plantejament que jo li faig, no sé si és un
suggeriment o si ja ho fan, però sí que la coordinació amb la
resta d’administracions públiques crec que és important per
intentar arribar aquest assumpte; sé que, és a dir, el fet de la
prevenció no forma part de la tasca ni de les funcions del
Ministeri Fiscal, però sí que també ens consta que les reunions
són constants amb la resta de forces i cossos de seguretat de
l’Estat, i també per part del fiscal de menors amb les
administracions públiques que s’encarreguen dels menors, per
tant, sistemes sanitaris, educació, el tutelatge, etc., per tal que
es pogués fer una bona tasca de prevenció i una bona tasca
també de formació de tots els professionals implicats dins
aquesta matèria, i tots els professionals al final són tots de totes
les institucions que hi hagi.

Per part nostra, agrair-li de nou la seva presència, agrair-li
les seves explicacions i sobretot agrair la feina que fan cada
dia, com li comentava, sobre tot en defensa de l’interès general.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Ara té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
(Bartolomé Barceló i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, moltes gràcies per les
seves paraules respecte de l’elogi respecte de l’actuació de la
Fiscalia.

Miri, l’especialització del Ministeri Fiscal té molts
avantatges, entre d’altres perquè hi ha 12 seccions
especialitzades que, a part de poder donar una resposta més
eficaç contra les noves formes de criminalitat, tenen l’avantatge
que cada delegat d’aquestes especialitats manté reunions
periòdiques amb les entitats que tenen relació amb aquesta
matèria. Jo personalment tenc, perquè així ho estableix la
Fiscalia General de l’Estat, una reunió setmanal amb la Policia
Nacional i una altra reunió amb la Guàrdia Civil, que
m’informen de les activitats que hi ha Si algun dels fiscals
delegats d’aqueixes especialitats considera que hi ha un
assumpte que s’ha de tractar amb la suficient importància com
perquè es vegi no només per part seva, sinó que jo assisteixi a
les reunions, li puc assegurar que no tenc cap problema en
assistir a aqueixes reunions amb altres administracions, fins i
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tot amb policies locals, si és necessari, i no hi ha cap problema
que es faci.

Per tant, això de l’especialització posa molt en contacte el
Ministeri Fiscal amb les distintes administracions i això
enriqueix no només l’actuació del Ministeri Fiscal, sinó que és
un benefici important cap als ciutadans, perquè, insistesc, dona
una possibilitat al Ministeri Fiscal de lluitar amb més eficàcia
contra els nous tipus de delinqüència que de cada dia són més.

I jo crec que això ha estat el que més m’ha cridat l’atenció
del seu plantejament, i crec que el que deia respecte dels jutjats
de violència de gènere, efectivament, hi ha mancances i això,
però bé, no correspon, sense perjudici que els fiscals que es
troben dins aqueixa àrea considerin que és necessari que se’n
creï un altre, jo, com li deia a la seva companya, no és
competència del Ministeri Fiscal demanar oficialment la
creació de nous òrgans judicials, sense perjudici que es pugui
fer constància dins les distintes memòries o a petició de la
Fiscalia General de l’Estat, com deia abans, de les mancances
que hi pugui haver respecte dels jutjats que actuen.

Per això, crec que més o manco..., i agrair-li el que m’ha
demanat. Moltes gràcies, per la seva intervenció i crec que amb
això li he contestat al que m’ha demanat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té un segon torn la Sra. Garrido, vol
fer-ne ús? No en vol fer ús.

Per tant, acabem el debat aquí i voldria agrair la presència
del Fiscal Superior de les Illes Balears, el Sr. Bartolomé
Barceló i Oliver.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixequem la sessió.
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