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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. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sí, president, Joan Ferrer substitueix Francina Armengol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Cap altra substitució?

Debat dels escrits RGE núm. 2755/21, 9677/20, 2468/19,
3068/18 i 4639/17, del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet les
memòries sobre l’estat de funcionament i necessitats del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
corresponents als anys 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016,
respectivament.

Bé idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat dels escrits RGE núm. 2755/21, 9677/20,
2468/19, 3068/18 i 4639/17, del president del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant els quals
tramet les memòries sobre l’estat de funcionament i necessitats
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
corresponents als anys 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016,
respectivament. 

Assisteix l’Excel·lentíssim Sr. Carles Gómez i Martínez,
president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
a qui donam la benvinguda, acompanyat de la Sra. Agnès
Antich i Andreu, cap del Gabinet de Comunicació. 

Per tant començam i té la paraula el Sr. Carles Gómez i
Martínez per tal de fer l’exposició oral. 

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Carles Gómez i
Martínez):

Bon dia a tots, moltes gràcies, Sr. President, honorables
senyores i senyors, per a mi és un honor ser avui aquí amb tots
vostès, amb la finalitat de presentar la Memòria del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en compliment del que
preveu l’article 95.3 del nostre Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. 

A una comunitat autònoma com la nostra, que no té
assumides competències en matèria de justícia, aquest acte
marca el punt més alt de relacions institucionals entre el poder
legislatiu i el poder judicial a les nostres illes. És aquesta
l’ocasió de rendir comptes a vostès com a representants de la
ciutadania del que s’ha fet i, malauradament també, del que no
s’ha fet en un determinat període de temps que enguany
abraçarà les anualitats del 2016 a 2018, perdó, a 2020, atès que
els darrers anys distints esdeveniments -com els canvis de
legislatura, la pandèmia, els canvis dins el mateix Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears- han fet impossible la

compareixença de l’anterior president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears.

Com els deia, aquest és el moment previst en el nostre
Estatut en el qual el president del Tribunal Superior de Justícia
es presenta davant dels representants dels ciutadans amb la
feina feta i amb tot el que no ha pogut fer, també. El moment en
el qual jo he de donar compte de la utilització dels recursos
personals i humans que el Govern -en el nostre cas, el Govern
central- ha posat a disposició de l’administració de justícia i de
la manera com aquesta administració de justícia ha intentat
aplicar les lleis procedents tant de l’Assemblea legislativa del
Congrés central, com de l’Assemblea legislativa de la nostra
autonomia. 

I és que, en efecte, una característica pròpia del poder
judicial que el diferencia molt clarament de la resta de poders
és la seva manca de sobirania, en el sentit que el poder judicial
no té cap capacitat per disposar dels recursos que ell mateix ha
de menester per funcionar, és el poder legislatiu qui li ha de
proporcionar les lleis que ha d’aplicar i és el poder executiu qui
li ha de proporcionar els recursos personals i materials
necessaris per fer-ho, per aplicar la llei. 

S’atribueix a Alexander Hamilton la següent frase, dels
Papers federalistes: “La majestat de l´autoritat nacional ha de
manifestar-se per mitjà dels tribunals de justícia perquè la
branca judicial, en no posseir ni força ni voluntat, sinó
senzillament jurisdicció, és sens dubte la més feble de les tres
parts del poder.” Malauradament, aquesta memòria, com les
que l’han precedida, no mostrarà la majestat del Tribunal de
Justícia a la qual es refereix el redactor de la Constitució dels
Estats Units d’Amèrica, sinó més aviat la seva feblesa. I serà
inevitable una relació de mancances i una apel·lació a la
implicació de tots en el millor funcionament de la justícia, que
resulta bàsic per a la convivència i per enfortir la nostra
democràcia. De res serveix ser titular de drets si no es poden
exercitar o si no surt a compte fer-ho per la despesa de temps,
d’esforços o de doblers. 

La Memòria té una part estadística que és fonamental i que
intentaré resumir de manera que els números no la facin massa
feixuga i que l’excés d’informació no acabi creant confusió
sobre la realitat. Però la meva intervenció tendrà també una
part més literària que consistirà en l’exposició de les línies
d’actuació posades en marxa des de la meva presa de possessió,
dia 8 de desembre del 2021, perdó del 2020, de manera que
l’any que ve també els pugui donar compte del que s’ha fet.

Començam, idò per les dades més generals. Han de tenir en
compte vostès que he triat les dades més significatives però la
totalitat de les dades estan a disposició del president de la
Comissió en la Memòria que li va ser entregada en el seu
moment. Per tant jo he triat aquelles diapositives que ressalten
les dades que jo crec que són més significatives per conèixer
quina és la situació de la nostra administració de justícia.

Això són les dades generals de la comunitat autònoma. Com
podem observar, a l’any 2016 hi ha un canvi significatiu, en
concret, un descens molt notable dels assumptes ingressats que
varen baixar en un 30,42%. Això va ser conseqüència d’un
canvi legislatiu, un canvi imposat per la Llei 41/2015, de 5
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d’octubre, que va entrar en vigor, precisament, dia 1 de gener
del 2016. En virtut d’aquest canvi legislatiu, quan no es pot
determinar qui ha estat l’autor d’un fet delictiu, no es remet el
corresponent atestat al jutjat i, per tant, no es produeixen
obertures i immediats arxius de procediments que donaven lloc
a unes estadístiques molt inflades dels jutjats d’Instrucció. Ara,
quan es comet un delicte i no se sap qui és l’autor, l’atestat
roman dins l’àmbit de la policia i, un cop que l’autor és trobat,
ja sí que es remet l’atestat, juntament amb les actuacions fetes
per determinar l’autoria, es remeten al corresponent jutjat que
és generalment el jutjat de guàrdia. 

A partir de l’any 2016 i exceptuant l’any de la pandèmia, hi
ha un augment d’entrada d’assumptes però també un augment
correlatiu dels casos resolts, la qual cosa ha donat peu que el
nombre d’assumptes pendents -encara que hagi crescut- cada
any creixés menys.

Arribam així al fatídic any 2020, com vostès poden veure,
hi ha una reducció d’entrada d’assumptes, reducció que, com
veurem més endavant, s’ha localitzat sobretot en la jurisdicció
penal. Com que la reducció d’assumptes resolts ha estat inferior
(-11,36%) el resultat ha estat que no hi ha hagut una disminució
sinó un lleuger augment en 8% dels assumptes que estan
pendents encara. 

Pel que fa als assumptes registrats, ara separats per ordres
jurisdiccionals, el que trobam és el següent: en Civil, des de
2016 s’ha mantengut un creixement sostingut excepte el petit
descens de l’any 2016, va baixar un 5,95%, fins arribar a l’any
2019 en què es va produir un increment molt important
d’entrada d’assumptes, un 21,13%; a l’any 2020, el descens ha
estat més significatiu, un 9,45%, a conseqüència, sens dubte, de
la disminució del trànsit jurídic dels negocis causats per la
pandèmia. 

A la jurisdicció Penal, a part del gran descens produït a
l’any 2016 com a conseqüència del canvi legislatiu del qual
hem parlat abans, el més significatiu ha estat la disminució
d’entrada d’assumptes en 2020, produïda segurament per les
limitacions en la llibertat deambulatòria i en altres mesures
sanitàries imposades per l’estat d’alarma. 

El contenciós administratiu és l’únic ordre jurisdiccional
amb un increment d’entrades en plena pandèmia. En aquest
punt tenim -com veurem més endavant- un problema
estructural, de l’administració de justícia a Balears, al qual
també faré referència més endavant.

Finalment, l’ordre jurisdiccional Social no ha experimentat
grans variacions en el període contemplat i curiosament ha
baixat l’entrada d’assumptes en l’actualitat de la pandèmia, ha
baixat en un 7,20%; descens que, segurament, és un efecte dels
ERTO que provocaran un desplaçament temporal dels litigis
socials que emergiran quan s’acabi aquest mecanisme de
protecció dels treballadors. 

Els assumptes resolts s’havien mantengut en nivells
semblants des del 2016 fins al 2019, la important disminució de
la capacitat resolutiva dels òrgans jurisdiccionals a l’any 2020
és a causa, sens dubte, de la paral·lització de l’activitat judicial
que es va produir com a conseqüència de la declaració de

l’estat d’alarma, el dia 14 de març de 2020; una de les mesures
derivades de l’estat d’alarma va ser la suspensió de qualsevol
activitat judicial que no fos urgent, precisament com a
conseqüència de la mateixa declaració de l’estat d’alarma que
va declarar inhàbil tres mesos, no es podia fer cap actuació
judicial excepte les urgents, i va declarar també la suspensió de
tots els terminis per interposar recursos, per presentar
contestacions a demandes, etc.

També aquí hem de dir que aquest retard o aquesta
disminució de la capacitat resolutiva s’ha de deure sens dubte
a la dificultat dels òrgans jurisdiccionals d’aquestes illes per
recuperar el ritme de treball en condicions de seguretat
sanitària que imposa distància, imposa necessitat d’acudir a
judicis telemàtics..., és a dir té una problemàtica a recuperar
realment el ritme d’activitat prèvia a la declaració de pandèmia.

En aquesta diapositiva podem veure una dada curiosa i és
el temps necessari per eliminar els assumptes pendents a cada
ordre jurisdiccional en cas que ens trobàssim en una situació
ideal en la qual no hi hagués entrada d’assumptes: en civil ens
torbaríem un poc més de vuit mesos en estar al dia; en penal, un
poc més de tres mesos; en el contenciós administratiu, un any
i cinc mesos, i aquí veuen vostès una vegada més aquest punt,
diríem, d’una deficiència estructural de la nostra Administració
de Justícia en aquest ordre jurisdiccional; i en el social es
torbaria un poc més d’un any.

Aquí tenim una dada que crec que és molt interessant, sobre
el nombre de jutges per 100.000 habitants, on es compara la
situació de les Illes Balears amb altres comunitats autònomes,
i també una dada que és semblant..., bé, que és -diríem-
transcendent, té una importància també determinant per a
l’Administració de Justícia encara que no és idèntica, que és la
taxa de litigiositat per 100.000 habitants, per 1.000 habitants
perdó. 

Bé, a Balears hi ha un total de 140 jutges i jutgesses. En
aquesta pàgina es veu que tenim en compte la ràtio de jutge per
habitant la nostra comunitat autònoma amb 12,3 està una mica
per sobre de la mitjana espanyola, que és d’un 11,9. En canvi,
si tenim en compte la litigiositat de la nostra comunitat, 134,16
per 1.000 habitants, és més elevada que la mitjana, la qual cosa
vol dir que cada jutge ha d’atendre de fet més casos i és una
disfunció similar a la que es produeix a altres serveis públics i
potser que sigui una conseqüència del fet que nosaltres tenim
una població flotant que queda fora del còmput d’habitants o de
residents, com pot ser tot el turisme tant hoteler com
residencial, sense oblidar que la insularitat no permet un
aprofitament igualitari de tots els òrgans jurisdiccionals. 

Aquí jo no puc deixar d’assenyalar que -com vostès veuen-
la mitjana de jutges d’Espanya és d’11,9 per 100.000 habitants,
i que, segons el darrer informe del CEPEJ, és a dir, del Comitè
d’Eficiència de la Justícia del Consell d’Europa, que és un
informe de l’any 2018, la mitjana europea és de 25 jutges per
cada 100.000 habitants, és a dir, que en realitat Espanya, i
també la nostra comunitat autònoma, hauria de doblar el
nombre de jutges no per estar -diríem- a un lloc capdavanter
dins Europa, sinó senzillament per estar a la mitjana,
pràcticament doblar el nombre d’habitants, perdó de jutges.
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Ara aquí veiem quin ha estat el funcionament de
l’Audiència Provincial de Balears, començarem, perquè estan
dalt de tot, per les seccions primera i segona que són les
seccions penals, en el període contemplat hi ha una progressiva
reducció dels assumptes pendents excepte precisament l’any
2020, la qual cosa és per mor de la concurrència de dos
fenòmens: d’una banda, l’increment d’ingrés d’assumptes a
causa de la remesa de causes d’Eivissa durant l’any anterior,
2019, perquè, hem de recordar que aquest any, al mes de gener
de 2019 es produeix un incendi als edificis que albergaven el
Jutjat d’Instrucció i Penal d’Eivissa que va produir la suspensió
dels terminis processals, la suspensió de l’activitat
jurisdiccional de manera que tot va quedar aturat fins que
després, a l’any 2020, es va remetre a l’Audiència els sumaris
i les diligències que s’havien conclòs i per això, hi ha una
entrada més grossa d’assumptes penals a l’Audiència perquè
aquest incendi es va produir a l’edifici que albergava els òrgans
jurisdiccionals penals.

Quan a penes s’havia produït això vàrem tenir una altra
vegada..., vull dir, quan havien començat a arribar aquestes
assumptes d’Eivissa retardats per mor de l’incendi es va
publicar el Reial Decret 17/2020, de 28 d’abril, que va produir
aquesta suspensió de terminis judicials durant la pandèmia a la
qual m’he referit també abans.

Per altra banda, la capacitat resolutiva de les seccions
penals de l’Audiència Provincial també ha disminuït perquè les
condicions de seguretat sanitària varen fer difícil el
funcionament dels òrgans jurisdiccionals col·legiats, en els
quals la decisió s’ha de prendre després d’una deliberació i
després... bé, bàsicament després d’una deliberació, però
sobretot després d’un judici i aquest judici, com a un òrgan que
reuneix gent, com a un acte que reuneix gent i aquesta
deliberació com a un òrgan integrat per una pluralitat de jutges,
idò, són difícils de reunir en temps de pandèmia i fins i tot en
temps de postpandèmia fins que aquestes condicions no s’han
pogut establir d’una manera relativament segura.

L’estadística de les seccions civils de l’Audiència demostra
un funcionament satisfactori que ha permès que en la darrera
anualitat els assumptes pendents disminuïssin en grau
important, un 19.57%, en aprofitar la disminució d’ingressos
d’assumptes durant la mateixa anualitat, que va disminuir en un
20,45%, percentatges que són pràcticament iguals, és a dir, la
disminució d’entrades i la disminució també de resolucions.
D’això podem deduir que les seccions civils han mantingut el
seu funcionament normal, malgrat la pandèmia; i això crec que
és important, igual que es critiquen les coses, també dir les
coses que estan bé i una de les coses que tenim bé al nostre
Tribunal Superior de Justícia són les seccions civils, les
seccions civils comparades amb les de la resta d’Espanya
funcionen bé i la capacitat resolutiva que tenen és adequada.

Els jutjats de competència provincial, el primer són el jutjat
mercantil, del nombre de jutjats mercantils descartaré dos trets:
el primer és que en 2020 han incrementat de manera molt
significativa la seva productivitat ja que han resolt un 35,12%
més de casos que a l’any anterior, i el segon és que és aquí, als
jutjats mercantils on -com vostès poden veure- es produeix una
major desproporció entre el contingent actual de jutges que és
3, encara que enguany està prevista la creació d’un nou jutjat

del mercantil que se suposa que estarà en funcionament abans
de finals d’any, i és que hauríem de menester, gairebé, 8 jutges
del mercantil més. 

Aplicant tot i això els barems del Consejo General del
Poder Judicial que varen ser aprovats a l’any 2008 encara que
una molt recent sentència de 25 de març del 2021 ha anul·lat
aquests barems, però els ha anul·lat per un motiu formal perquè
no s’havia prestat audiència a les associacions judicials, no
perquè els barems estiguéssim materialment mal fets, i, a més
és... l’únic instrument de mesurament que tenim és aquest, els
barems aprovats pel Consell General del Poder Judicial a l’any
2018, idò aplicant aquests barems que són els que he anat
aplicant al llarg de tota la memòria resulta que aquí, a Balears
ens falten 8 jutges del mercantil.

En el contenciós administratiu, aquí ela ssumptes pendents
es mantenen elevats malgrat les mesures de reforç en vigor.
Han de pensar vostès que en l’actualitat els jutjat del mercantil
a més de cada jutge tenen un reforç que consisteix que cada
mes un nombre de sentències en assumptes difícils, perquè són
judicis ordinaris, no és un procediment abreujat, l’expedient
s’agafa i s’envia a un jutge de la península perquè posi la
sentència. 

Així i tot no són capaços de copar amb tots els litigis que
tenen pendents. Per això jo els deia que és un problema
realment estructural aquí encara que si aplicam aquests barems
de 2018 ens surt que només necessitam un 0,8% de jutjats més
jo crec, sincerament, que n’hem de menester molts més, per
exemple, al Jutjat número 3 del contenciós administratiu, que
és el que decideix en matèria de nacionalitat, assenyala ara per
a l’any 2023 i jo francament crec que és molt descoratjador per
a un ciutadà que vol aquí la nacionalitat, que la tramita, donar-li
un assenyalament i dir-li que el seu judici no es farà fins l’any
2023, crec que és un funcionament molt deficient de
l’administració de justícia.

El Jutjat Social, la disminució d’entrada d’assumptes en el
2020, que ha estat del 7,65%, no s’ha traduït en una disminució
dels assumptes pendents, per mor de la disminució de la
capacitat resolutiva, ha disminuït un 2,35%, i això suggereix un
cert esgotament, que pot tenir la seva causa en la significativa
superació, aquí també, dels mòduls, aquí hauríem de menester
un 1,6 jutges més per poder arribar als mòduls que són la
mitjana que estableix el Consell General del Poder Judicial. En
qualsevol cas, en aquest any 2021 està previst, igual que un nou
jutjat contenciós administratiu, està previst l’entrada en
funcionament d’un nou jutjat social, amb els problemes que
això té en matèria d’edificis i als quals em referiré més
endavant.

En el Jutjat de Violència contra la Dona, l’evolució ha estat
aquesta que veuen en aquesta diapositiva, on es pot veure una
important disminució del número de casos penals ingressats a
l’any 2020, una disminució del 14,65%. Això és interpretat a
l’Observatori de Violència contra la Dona en el Consell
General del Poder Judicial no en el sentit que en temps de
pandèmia hagi disminuït la violència contra la dona, sinó més
aviat que hi ha hagut menys denúncies a causa del constant
control del suposat agressor sobre la dona durant tot el temps
del confinament, a causa també de la incertesa que patia la
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dona víctima d’aquest tipus de violència, sobre si es podia
sortir o no a posar la denúncia o de la por que podia passar
sobre el perill que corrien els seus fills i filles si no els podia
deixar amb ningú per posar en marxa el procediment judicial.

També aquest observatori ens ha informat que hi ha hagut
una disminució del número de víctimes, ha disminuït durant la
pandèmia en un 10,1%. I, també, curiosament, en contra,
diríem, ha augmentat el número de dones que s’han acollit a la
dispensa de declarar contra el seu marit o contra la seva parella,
ha augmentat un 25,6% a Balears, que és una dada sorprenent.
És a dir, vostès saben que en els processos penals un té dret a
no declarar contra la seva do..., contra el seu, diríem, home o
parella, que té una relació diríem sentimental equiparable, bé,
idò enguany ha augmentat moltíssim, en un 25%, aquest
percentatge de dones que han fet ús d’aquesta dispensa i no han
volgut declarar contra el suposat agressor. Això se suposa, o
això ho interpreta també l’Observatori de Violència contra la
Dona que és per aquestes circumstàncies d’estrès psíquic que
les dones, possibles víctimes de violència contra la dona, han
patit durant la pandèmia.

A la resta de partits judicials, que no són Palma, tenim en
primer lloc el d’Inca. En la darrera anualitat l’increment
d’assumptes registrats en el Jutjat de Primera Instància d’Inca,
unit a la lleugera disminució de la productivitat, ha conduït a un
resultat desfavorable, en el sentit que es manté un alt nombre
d’assumptes pendents. El Jutjat d’Instrucció, és a dir,
competència ja penal, a l’any 2019 marca la inversió de la
tendència de la disminució d’entrada de casos. El 2019 el nivell
d’assumptes finalitzats va ser molt important, però el 2020 la
productivitat ha disminuït, la qual cosa s’ha traduït en un
important augment dels assumptes pendents, sens dubte també
com a conseqüència dels efectes de la pandèmia. Amb excepció
de l’any 2018, l’augment d’entrada de casos penals ha estat
importantíssim, fins a la irrupció precisament de la pandèmia.

A Manacor des del 2017, els assumptes pendents s'han
incrementat de manera important al Jutjat de Primera Instància,
és a dir, els assumptes civils, i en el 2020 la capacitat resolutiva
ha disminuït de manera significativa, perquè ha baixat en un
9,9%, sens dubte per les dificultats operatives també imposades
en el funcionament de l’administració de justícia per la
pandèmia. A les estadístiques del Jutjat d’Instrucció de
Manacor s’observen molt clarament els efectes de la pandèmia,
amb una disminució d’ingressos d’assumptes molt important el
2020, que, curiosament, és superior a la d’Inca, és a dir a
Manacor la gent ha fet més bondat, perquè allà ha disminuït un
24,33% i a Inca va disminuir un 18,32%.

Bé, ja els he dit al principi que on s’ha conegut més la
disminució d’entrada d’assumptes com a conseqüència de la
pandèmia ha estat en el penal, com a conseqüència que
efectivament, la llibertat deambulatòria i altres tipus de
llibertats han estat limitades.

A Maó el funcionament del jutjat i plantilles de jutges és
ajustada, és a dir, aquest, Maó, és un jutjat equilibrat, on les
coses funcionen bé, com es dedueix de les xifres que així ho
demostren.

I a Ciutadella també, a Ciutadella hi ha un importantíssim
problema quant a les instal·lacions, quant als edificis, dels
quals parlarem després, però el funcionament del jutjat, malgrat
això, és adequat.

A Eivissa hi ha increment excessiu d’assumptes pendents al
Jutjat de Primera Instància, és a dir, assumptes civils,
especialment el 2018, varen augmentar un 41,13%, fins i tot
malgrat la disminució d’entrades derivada de la pandèmia, és
a dir, un 13,24%. Fixi’ns vostès que aquí a Eivissa es
necessiten 2 jutges del Civil de Primera Instància. Al Jutjat
d’Instrucció es poden observar els efectes de l’incendi del
gener del 2019, any en el qual la productivitat del jutjat va
disminuir dràsticament, va disminuir en un 27,57%. El nivell
resolutiu del 2020 encara no ha pogut arribar al nivell de
funcionament previ a l’incendi, és a dir, Eivissa ha tengut la
doble afectació de l’incendi i de la pandèmia.

I aquí, per a mi són les diapositives més significatives,
també les més senzilles. 

Quines són les necessitats dels jutges? Bé, quant a òrgans
col·legiats cap, els òrgan col·legiats d’aquesta comunitat
autònoma tenen el personal que toca amb els mòduls del 2018;
ara, els òrgans unipersonals, doncs aquí ho poden veure vostès,
falten 15 places, 15 places per arribar al que diu el Consejo, no
per arribar a la mitjana europea, per arribar a la mitjana
europea de la qual parlàvem també al principi en necessitaríem
el doble del que tenim ara, és a dir, necessitaríem 140 jutges
més, o 130 jutges més. Però aplicant els mòduls que es
manegen pel Consejo i que s’apliquen a tota Espanya, nosaltres
necessitaríem 15 jutjats més.

Bé, això és la part de la meva memòria que fa referència al
números. I ara m’agradaria fer referència un poc als plans
diríem d’actuació que jo he posat en marxa des que vaig
accedir a la presidència, als efectes que vostès també en puguin
fer el control l’any que ve quan torni venir a comparèixer
davant d’aquesta comissió. 

En primer lloc, els reforços. Ja es poden imaginar vostès
que davant una situació de manca de jutges, la primera actuació
d’un president és intentar, dintre del limitat marge de maniobra
que té, reforçar aquells punts més febles de tota aquesta
estructura. En primer lloc, s’han posat en marxa plans de
reforços per als jutjats contenciosos administratius, que
consisteix en assignar un jutge més a cada un dels seus jutjats.
El Servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial ha
informat aquest projecte favorablement i, si tot va com està
previst, aquests reforços començaran a funcionar dia 1 de juliol
del 2020. Aquests reforços ja no consistiran en enviar, com els
he dit abans, les sentències a la península, perquè un jutge
redacti la sentència, si no que els jutges estaran, juntament amb
l’altre jutge, perquè el coll de botella és allà, es troba en dictar
sentències, no es troba a la tramitació del procés; vull dir, cada
un dels jutjats tendrà 2 jutges, amb la qual cosa es podrà
avançar més a posar aquestes sentències.

Hi ha hagut la dificultat de trobar els jutges que estiguessin
especialitzats en aquesta jurisdicció, perquè, és clar, és una
jurisdicció molt específica, però hem dut la sort que mitjançant
un JAT, que són Jutges d’Adscripció Territorial que es troben
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a disposició del president, que era destinat allà, que ja hi fa
feina, i mitjançant jutges substituts, però especialistes en
contenciós administratiu, i que ho volien fer, doncs hem pogut
fer aquesta proposta de pla de reforç per al contenciós
administratiu.

I també s’han presentat diversos plans de reforços per als
Jutjats Mercantils, si ho recorden els havia dit que a Mercantil
necessitàvem 8 jutges més. De moment, aquest mateix mes,
s’aprovarà un autoreforç per als Jutjats Mercantils 1 i 2,
autoreforç vol dir que es paga un poc més als jutges per fer un
extra de feina, és a dir que han de dedicar diríem a casa seva
més hores i per això els paguen un poc més. Això és
insuficient.

A partir de juliol s’ha proposat la creació del que se’n diu
dos equips dinàmics, aquests equips dinàmics del Mercantil
consisteixen no només en jutges, sinó un jutge, un lletrat de
l’administració de justícia i dos funcionaris, per què? Perquè a
Mercantil els coll de botella no és dictar la sentència, sinó la
tramitació, per exemple, un concurs de creditors té moltíssima
tramitació: hi ha peces, hi ha compareixences, és molt
complicat, i aquí necessitam que hi hagi un suport no tan sols
de jutges sinó també de funcionaris.

També s’ha posat en marxa un altre projecte que és una
guia de bones pràctiques. Ja estan operatius quatre grups de
treball integrats per jutges de civil, penal, contenciós
administratiu i social, d’aquests grups en formen part també
representants del Col·legi d’Advocats i, en el cas del
contenciosoadministratiu, de l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma i de l’Advocació de l’Estat, i en el cas del social, a
més a més, d’un representant del Col·legi de Graduats Socials
i, en el cas de Penal, a més, hi participa el Tinent Fiscal. Es
tracta de crear una guia de bones pràctiques, que no tendrà
evidentment, no el pot tenir, un caire diríem obligatori, perquè
no són normes processals, però sí que són normes que podran
agilitar la tramitació dels processos.

Els posaré un exemple, doncs que la intervenció dels
advocats a un judici no superi un temps, per exemple un quart
d’hora, a no ser que sigui un cas excepcional, i que es digui
prèviament al tribunal que està prevista aquesta intervenció més
llarga; o que els escrits no superin una determinada longitud; o
que s’eviti una cita excessiva de jurisprudència a través
d’aquest sistema de copiar y pegar que ens du escrits
llarguíssims. És a dir, són una sèrie de bones pràctiques on
l’essencial és el consens; hi fan feina els quatre grups i les
indicacions que hi ha és que no facin via, perquè aquí el que
interessa és que es tracti de texts realment consensuats, com la
força radicarà no en la imposició sinó en l’assumpció
d’aquestes regles, doncs, m’estim més que vagi a poc a poc,
però que es creï el consens perquè aquestes guies després
puguin realment funcionar. 

També un altre pla d’actuació fa referència a la mediació.
S’han impulsat les iniciatives que ja existien sobre mediació i
es dóna suport explícit a la possibilitat de trobar una solució
negociada dels conflictes civils i mercantils en actuar sobre una
llista de mediadors, que ja es troba a disposició del Deganat
dels Jutjats de Palma, i aquests mediadors formen part d’una
entitat privada que es diu Institut de Mediació de les Illes

Balears. Quan un jutge observa que un determinat conflicte
civil o mercantil pot tenir millor solució a l’àmbit de la
mediació el jutjat pot remetre aquestes parts a la mediació i el
jutge deganat té ja una llista de mediadors els quals pot enviar
les parts. 

A més a més, el Jutjat de Família col·labora amb la
Conselleria d’Afers Socials i els deriva els casos que considera
adients per a aquest tipus de resolució alternativa de conflictes.
En aquest cas el cost l’assumeix la Conselleria d’Afers Socials,
a diferència de l’altre que són conflictes civils i mercantils i on
l’interès privat predomina. En aquest cas, doncs hi ha un interès
diríem general, un interès social, perquè hi ha nins, perquè hi
ha famílies, etc., i aquesta mediació es fa en col·laboració amb
la Conselleria d’Afers Socials. 

I finalment, pel que fa a l’àmbit penal, que és el més difícil
per a la mediació, també una magistrada, que, a més és membre
(...) Govern, participa en les conversacions amb la Conselleria
de Presidència per promoure la mediació. 

S’han d’explorar aquestes vies, estic convençut, de
col·laboració de manera que, respectant les competències de
l’Estat, es pugui avançar en aquesta via alternativa de resolució
de conflictes, i això és en benefici de tots els ciutadans, no
només perquè si un assumpte es resol per mediació deixa de
venir a l’administració de justícia, que també, és a dir, un criteri
d’utilitat, però també perquè estic convençut que hi ha molts de
conflictes que troben millor solució amb la mediació que no
amb una sentència; una sentència sempre té un component de
vencedors i vençuts i, en canvi, una solució mitjançada serveix
molt més per a aquelles relacions que han de tenir una
continuïtat més enllà de la sentència, per exemple relacions
familiars o relacions laborals o relacions entre veïnats, és a dir,
si un s’ha de continuar relacionant més enllà de la sentència és
molt més adient una solució mitjançada que no una sentència
judicial. 

Una altra línia d’actuació és l’impuls del català. Juntament
amb la Direcció General de Política Lingüística, el Col·legi
d’Advocats de les Illes Balears, el Col·legi de Procuradors de
les Illes Balears, es dissenya un pla per promoure l’ús del català
a la justícia que, com vostès saben, l’administració de justícia
és una de les administracions on la implantació de la nostra
llengua es troba més endarrerida. Aquest pla encara no està
concretat, però sempre serà un pla en positiu, inclou aspectes
com emprar cartells informatius en els edificis judicials
mitjançant els quals s’informi els ciutadans que poden utilitzar
el català quan es dirigeixen als jutges o als tribunals; inclourà
posar a disposició dels jutges diccionaris lèxics de traducció,
terminologia jurídica del castellà al català i del català al
castellà; inclourà posar a disposició dels jutges uns usos de
terminologia jurídica en català; inclourà també posar a
disposició de la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia
uns programes de traducció automatitzada perquè es puguin fer
les traduccions que s’hagin de menester. 

Volem que en aquest pla també hi participi la Universitat
perquè resulta bàsic si volem que s’empri el català a
l’administració de justícia que també l’emprin els advocats, hi
ha d’haver més assignatures de dret en català i, sobretot, bé, per
això hi participa el Col·legi d’Advocats, vostès saben que avui
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en dia per exercir de misser s’ha de menester tenir un màster,
el màster d’advocacia, que s’organitza conjuntament pel
Col·legi d’Advocats i per la Facultat de Dret. Bé, idò, aquí, ara
mateix, no hi ha cap assignatura en català, en el màster
d’advocacia no hi ha cap assignatura en català. És clar, això,
diríem, no afavoreix que després es pugui usar el català en els
tribunals, i en això també hi treballam, perquè es faci qualque
assignatura en català.

Després, la comunicació, jo valor molt la transparència com
a indispensable per guanyar-nos la confiança de la ciutadania
a l’administració de justícia, per això, s’han adoptat mesures
com, per exemple, que els acords de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia es troben a l’abast de qualsevol
persona interessada. Per això també estam a l’espera de la
imminent recepció de tres equips que permetran l’emissió en
directe de judicis els quals podran ser seguits en streaming des
del domicili dels ciutadans; dos d’aquests equips seran a
l’edifici del Tribunal Superior de Justícia, on també hi ha
l’Audiència Provincial, i un altre serà mòbil. 

Un altre pla en el qual també es treballa és el pla d’edificis.
Les deficiències en matèria d’edificis a les nostres illes són
especialment greus perquè actuen com un factor limitant per a
l’increment de places judicials que evidentment és impossible
si no es disposa del corresponent espai; és a dir, si hem dit que
nosaltres hauríem de menester el doble de jutges i de jutgesses
aquí a Balears, però on els allotjaríem? És que fins i tot jo els
he parlat abans que s’han de posar en funcionament dos jutjats
abans de finals d’aquest any 2021, doncs no hi ha cap edifici
judicial, i han vengut del Ministeri de Justícia a través de la
Gerència i s’intenta llogar un local, però serà un local que es
trobi fora de l’edifici judicial, a l’edifici judicial ja no hi cap
ningú. Ara mateix aquí, a Palma, hi ha quatre edificis judicials
dispersos, distints, i alguns d’ells llogats, és a dir, estam en una
situació molt, molt precària.

En el cas de Palma s’han iniciat..., hem de menester un
espai on es pugui fer un edifici de 40.000 m2. La meva funció
com a president és en realitat actuar de mediador entre el
Ministeri de Justícia, que és qui ha de pagar tot això, i les
autoritats locals, que tenen molt bona disposició per ajudar i
per trobar una solució, i s’han entaulat, vull dir que estan ja en
contacte aquestes dues instàncies, autoritat local i Ministeri de
Justícia, i jo esper que això arribi a poder disposar almenys
d’un terreny per poder tenir un futur, sense edifici els jutges i
les jutgesses de Balears no tenim futur. 

Ciutadella té un dels pitjors immobles, és a dir, es tracta de
pisos a un edifici d’habitatges. De vegades surten fotos per la
premsa que fan empegueir, per exemple expedients dins el que
era un lavabo, en fi, coses que realment no crec que la nostra
comunitat autònoma es mereixi. Ciutadella, és a dir, des
d’aquest punt de vista, quasi quasi és el punt més fosc quant a
edificis de la nostra comunitat. Però fa poc, dia 27 d’abril de
2021, fa tan sols uns dies, l’Ajuntament de Ciutadella ha
aprovat de manera definitiva l’estudi de detall de la parcel·la de
Santa Rita, que el consistori cedirà al Ministeri de Justícia per
poder construir-hi uns nous jutjats a Ciutadella, és a dir, aquí hi
ha -diguem- una via d’esperança, hi ha un camí almenys de
futur. Aquest projecte de nous jutjats preveu un únic edifici de
planta baixa de 2.500 m2 de superfície construïda i pis, i també

una altra planta de la mateixa superfície i també dues plantes de
soterrani, la qual cosa se suposa que dona suficient per a les
actuals necessitats de Ciutadella i també dona un poc de marge
per al futur. 

Eivissa -com vostès saben- té un nou edifici, la construcció
d’aquest nou edifici a Sa Graduada, es va accelerar com a
conseqüència d’aquest incendi del gener del 2019, però el que
falta és que..., vull dir, a Sa Graduada s’han traslladat ja tots els
jutjats penals, però els jutjats civils encara es troben a l’edifici
Cetis, que no és el ministeri. En realitat, n’hi ha prou en acabar
aquest edifici de Sa Graduada perquè hi pugui haver tots els
jutjats allà, i això són obres interiors; bé, jo ho dic senzill i tal
vegada després és més complicat a l’hora de la veritat, però
s’ha d’aparedar, s’han de fer instal·lacions, ja no és fer una
gran obra; vull dir que jo crec que falta només una petita passa
perquè també Eivissa es trobi en bona situació en relació amb
els edificis.

Bé, i arribam així al final de la meva exposició. Esper no
haver estat massa pesat. 

Com deia al principi, aquesta memòria mostra
l’administració de justícia amb la seva fragilitat, amb les seves
mancances les quals, com vostès han vist, són moltes. Però
m’han de permetre finalitzar aquesta intervenció amb una
al·lusió a la grandesa de la justícia, a la seva majestat, com deia
Hamilton, a la cita amb la qual jo encapçalava la meva
presentació.

Malgrat totes les deficiències a les quals he fet al·lusió i
malgrat totes les dificultats, la ciutadania de la nostra comunitat
autònoma té, pot tenir, la total garantia que els seus 140 jutges
i jutgesses aconsegueixen complir la funció d’aplicar la llei
amb plena independència, sense deixar-se influir pels poders
polític, econòmic o social. Els ciutadans i ciutadanes d’aquestes
illes poden tenir la total certesa que el cas que puguin tenir
davant els tribunals serà resolt exclusivament amb arguments
de dret i en base a les proves recollides en el corresponent
procés, perquè ningú no podrà dir a un jutge o a una jutgessa si
ha de condemnar o absoldre, ningú no li podrà dir si ha
d’estimar o desestimar una demanda. 

Aquesta independència de cada un dels jutges, de cada
jutgessa a l’hora de prendre una decisió és indubtablement una
de les bases essencials de l’estat de dret, aquesta és la majestat
de la justícia, aquesta sí la té assegurada tota la ciutadania de la
nostra comunitat autònoma. 

I gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Ara, per tal de formular preguntes
o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Gómez pot contestar de manera global
totes les preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment.

Sr. Gómez, com voldrà contestar? 
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EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Carles Gómez i
Martínez):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, gràcies. Per tant passem al Grup Parlamentari
Popular i 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. 

Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida, Sr. Gómez, en
nombre del Grupo Popular a este parlamento, felicitarle por su
nombramiento y desearle durante su mandato todo tipo de
éxitos en el desempeño de tan delicada tarea, habida cuenta la
relevancia que tiene la administración de justicia para los
ciudadanos a quienes representamos en esta cámara.

En segundo lugar, le agradezco la amabilidad que venga a
esta comisión a presentarnos esta Memoria del año 2020,
teniendo en cuenta que usted tomó posesión, precisamente, a
finales de diciembre y por tanto también le queríamos
agradecer este detalle. 

En cualquier caso, comentaré una serie de cuestiones que
me parecen relevantes y efectivamente centrándome más en la
Memoria del 2020.

Preocupa, y ello no es novedoso, como usted ya ha
comentado, la tasa de jueces por 100.000 habitantes, es verdad
que Baleares está por encima, con un 12,3, de la media
nacional, que es de 11, 9, pero no es menos cierto que estamos
muy por debajo de la media europea, que es de 25 jueces por
100.000 habitantes. Esta supuesta pequeña ventaja con respecto
a la media nacional se ve desbaratada por la tasa de litigiosidad
que es de 134.16 por 100.000 habitantes, superior a la media
española, de 128,23 por 100.000 habitantes. Ignoro si ello es
debido a la presencia de una gran población flotante, debido al
fenómeno del turismo, o simplemente porque los habitantes de
Baleares tienden a ir a los juzgados, no lo sé, pero usted tendrá
mejor criterio sobre la cuestión.

Pero todo ello apunta ya a algunos de los problemas
reflejados en la Memoria y en su propia presentación,
especialmente relacionados con la tardanza en la resolución y
en la falta de espacio. La propia memoria recoge que dos de los
problemas, aunque no los únicos, son la tardanza, el índice de
pendencia, que aleja de la sensación de verdadera justicia a
quienes esperan largo tiempo la sentencia que ponga fin a un
litigio y en algunos órdenes resulta exasperante, como recoge
el documento que hoy nos presenta.

Nos consta que desde los órganos de gobierno judiciales de
Baleares se han solicitado al Ministerio de Justicia nuevos
juzgados y usted acaba de confirmar que serán una realidad a

finales de año un nuevo juzgado de lo social y otro de lo
contencioso-administrativo. 

Querría apuntarle que en este mismo parlamento han sido
varias las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios en
este sentido y, concretamente, el Partido Popular ha presentado
dos proposiciones no de ley relativas a la petición de un nuevo
juzgado contencioso-administrativo y otro sobre la mujer. 

El segundo problema que señala la Memoria es el espacio.
Según la Memoria, el propio Tribunal Superior convive con las
secciones de la Audiencia Provincial y la Sala de lo
Contencioso-Administrativo y otras oficinas en el palacio de
Can Berga, con grandes estrecheces. Así mismo, se habla en la
Memoria de que los juzgados de Vía Alemania están saturados
y se plantea la necesidad de uno o varios edificios que reúnan
estos 40.000 m2 que acaba de indicar que al parecer es el déficit
del espacio judicial.

¿Se ha planteado tal cuestión al Consejo General y al
Ministerio de Justicia? ¿Qué opinión tiene sobre las
posibilidades que se lleve alguna iniciativa a cabo en un tiempo
razonable?

En cuanto a las infraestructuras y equipamientos previstos
en Ciutadella el Partido Popular comparte esta preocupación
que usted tiene por las deficiencias en equipamientos en
Ciutadella, y querríamos que nos comentara cuál es el horizonte
temporal después de este acuerdo que acaba de comentar entre
el ayuntamiento y la cesión de este edificio de Santa Rita,
¿cuándo podrán ser una realidad estas nuevas infraestructuras
en Ciutadella?

Ibiza, como también nos ha comentado, podríamos decir
que la situación de los juzgados ha pasado recientemente por
los peores momentos de su historia. El incendio provocado en
la antigua sede judicial y las obras inacabadas en los nuevos
juzgados obligaron a una reorganización extrema. Es cierto
que, poco a poco, se va recuperando la normalidad, sobre todo
gracias a la habilitación de una nueva sede judicial, a la que se
han trasladado la jurisdicción penal y social, no obstante, el
orden civil sigue instalado en régimen de alquiler en el edificio
conocido como el Cetis, a la espera de que los nuevos juzgados
se habiliten en la segunda fase. Y queríamos saber: ¿en qué
medida se ha recuperado la normalidad, en los juzgados de
Ibiza, tras el incendio y cuánta pendencia calcula que llevan
acumulados los juzgados de Ibiza?

Ayer, precisamente, en el Congreso de los Diputados, a
instancias del Partido Popular se aprobó una iniciativa instando
al Ministerio de Justicia a crear un juzgado de primera instancia
de instrucción en la isla de Formentera. Se trata, como usted
sabe, de una reivindicación histórica que viene arrastrándose
desde hace muchos años. Las infraestructuras judiciales no han
llegado todavía a la isla de Formentera y el justiciable necesita
trasladarse en barca para tener acceso a un servicio público y
esencial.  ¿Qué opinión le merece que Formentera no cuente
todavía con un juzgado?

El tercer problema, que aparece también consignado en la
Memoria y es algo que preocupa mucho a todos los operadores
judiciales, es la movilidad del funcionariado. Los funcionarios
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que vienen destinados a las islas Baleares en muchos casos, no
en todos, pero sí en muchos, solo piensan cuándo pueden
regresar a la península, por diversos motivos, per especialmente
por la carestía de vida en las Islas, entre otros. ¿Se atisba
alguna solución? ¿De qué modo se puede incentivar desde el
ministerio que se queden más tiempo? ¿No le parece que
incrementar el plus de insularidad tal vez sería una buena
solución?

El Partido Popular ha registrado una iniciativa en las Cortes
Generales de España que solicita precisamente triplicar -
triplicar- este plus a todos los funcionarios del Estado,
incluidos los de justicia, intentando paliar este abandono de sus
plazas.

Al mismo tiempo, lo reconoce la memoria, preocupa
también la interinidad del personal, que no siempre reúne las
competencias adecuadas y la calidad exigible. 

Aunque me dejo muchas cosas en el tintero, quiero apuntar
a vuela pluma otros temas que han causado gran alarma: la
insuficiencia de tasadores e intérpretes, reconocida en la
memoria y que inevitablemente lastra el tiempo necesario para
la resolución de los litigios; otra cuestión, el impacto de la
COVID-19 en los programas como el de formación de jueces,
que no se ha podido llevar a cabo durante el año 2020. Resulta
un poco insólito cuando precisamente se ha avanzado mucho en
la celebración de vistas por videoconferencia que la formación
no se pueda llevar a cabo on line.

Y ya para ir terminando, presidente, tengo entendido, y si
no es así corríjame, por favor, que van a desaparecer los
juzgados de paz, que tradicionalmente vienen resolviendo
conflictos menores en localidades pequeñas. ¿No teme usted
que esto suponga una nueva sobrecarga a los juzgados
ordinarios?

A la espera que me pueda dar respuesta a algunas de las
cuestiones que le acabo de plantear, le quiero agradecer
nuevamente su presencia en esta comisión. Ha sido altamente
ilustrativo conocer los proyectos que ha diseñado durante su
mandato, desde los refuerzos, estas guías de buenas prácticas
que está diseñando conjuntamente con los colegios
profesionales, todo este proceso de mediación, la utilización
del catalán y todas las estrategias encaminadas a dar más
transparencia y comunicación de este Tribunal Superior de las
Islas Baleares.

Por tanto, desde el Partido Popular le animamos a continuar
impulsando todos y cada uno de estos proyectos que nos acaba
de detallar y que, sin ninguna duda, redundarán en una mejor
calidad de la justicia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara correspon la paraula al
Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Sans té deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Gómez, per ser avui aquí,
i gràcies també per tota la informació que avui ens ha traslladat.
Pot ser per a una persona, com jo, que no procedeix del món
del dret, doncs li ha resultat molt interessant tota la informació
que avui ens ha donat i que es desprenen de la seva memòria,
però sí que m’agradaria comentar un parell de qüestions. 

Per preparar aquesta compareixença vaig mirar la darrera
que es va produir en aquest parlament en relació amb les
memòries, que va ser a l’any 2016, i és cert que és trist veure
que algunes qüestions encara són exactament les mateixes de
l’any 2016 i que ja venien d’enrere, com és, per exemple, tot el
tema de les infraestructures i, precisament, un problema que ja
es va destacar moltíssim era el jutjat de Ciutadella, l’edifici de
Ciutadella, que en feia falta un altre. Esperem que aquestes
informacions que avui ens ha donat aquí es puguin confirmar
aviat i que, per tant, deixem de veure aquestes imatges, que
també comentava, que sortien en els mitjans de comunicació i
que a poc a poc es vagin, diguem, millorant les condicions de
les infraestructures de l’Administració de Justícia de les Illes
Balears. 

Així mateix, és veritat que nosaltres entenem que, és clar,
depenent del ministeri al final el ministeri també ha de vetllar
perquè a tots els territoris de totes les comunitats autònomes
tenguin les seves infraestructures, el personal que necessiten i
tot el relacionat. Si bé és cert que nosaltres hem de continuar
exigint totes aquelles millores que facin falta.

Moltes de les qüestions que nosaltres avui li volíem
plantejar aquí ja han estat exposades per l’anterior portaveu, la
Sra. García. Nosaltres també compartim la preocupació que hi
ha en el Jutjat Social, perquè realment aquesta espera a l’hora
que es produeixin els judicis crea angoixa a les persones,
moltes vegades són qüestions tal vegada relacionades amb
acomiadaments o amb prestacions a la Seguretat Social i
vulguis o no aquestes qüestions necessiten que puguin sortir el
més aviat possible.

Li volia demanar quines previsions de places hi havia, però
ja ens ho ha exposat avui aquí amb aquest power point, per
tant, la pregunta ja està resolta. 

Sí que ens preocupa també tot el tema relacionat amb els
interins, és una qüestió que darrerament ha sortit molt, no
només els interins referits a justícia, sinó tots, i m’agradaria
saber si els ha arribat algun tipus d’informació des del Govern
de l’Estat respecte de com es donarà solució a la problemàtica
existent. La Sra. García apuntava molt bé també en relació amb
la necessitat d’augmentar el plus d’insularitat, que la nostra
formació d’Unidas Podemos també comparteix completament,
és a dir que hi hagi incentius per tal que la gent que vengui de
fora vulgui quedar aquí, això em sembla estupend, però sí té
qualque tipus d’informació de com es resoldrà, ja que el
ministre Iceta, per exemple, comentava que ara, en el juny, ja
volia posar una solució damunt la taula, no sé si hi haurà tal
vegada una branca específica per a justícia, no sé si té
informació.
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Llavors també m’agradaria demanar-li arran de la
pandèmia, és clar, tot el tema de la digitalització i la innovació,
el teletreball, és a dir, ha arribat a les nostres vides d’una forma
totalment abrupta, m’agradaria saber quina ha estat
l’experiència, si considera que així com altres administracions
han comentat que el teletreball havia augmentat la
productivitat, m’agradaria saber si en el cas de l’administració
de justícia també ha estat així o per les característiques del
treball específic que es fa allà, doncs tal vegada no és la millor
forma de treballar per tal que surtin totes les tasques del dia a
dia.

Després, si m’ho permet, també voldria traslladar-li una
sèrie de qüestions que m’han arribat de forma externa, fan
referència, per una part, als perits taxadors, que també apuntava
la Sra. García, ens consta que es torben uns quants anys a
atendre les peticions d’informe, que moltes vegades això acaba
prescrivint els delictes. Ens agradaria saber si es planteja
qualque tipus de solució o que es puguin incorporar més perits
taxadors a l’administració.

I després, referent als intèrprets, també ens han arribat una
sèrie de qüestions i és que actualment són insuficients, fins i tot
això de vegades ha pogut provocar algun tipus d’incidència. A
veure si també es planteja algun tipus de solució cap a aquest
aspecte.

Ja per acabar, comentar que tots els plans que vostès ha
explicat que s’han posat en marxa i que es preveu que es posin
en marxa em semblen molt interessants, sí que m’agradaria
destacar precisament el pla relacionat amb l’ús de la llengua
catalana. A aquest parlament hem debatut moltíssimes vegades
sobre aquesta qüestió, fins i tot que el català pogués arribar a
l’administració de justícia i simplement li volia donar
l’enhorabona que s’hagi posat en marxa aquesta qüestió, perquè
trob que facilitarà també que els ciutadans es puguin comunicar
amb l’administració de justícia amb la seva llengua materna,
que moltes vegades en qüestions tan delicades necessitam
sentir-nos còmodes a l’hora de traslladar tot el referent que ens
ha dut davant la justícia.

Simplement tornar-li a agrair la seva presència aquí i tota la
informació.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, que no és a la sala. Per tant, passem al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Ensenyat té deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt bon dia. Em sum a aquest capítol d’agraïments per
aquesta presentació d’aquesta memòria perquè sempre
evidentment és positiu conèixer de primera mà com estan les
coses, especialment dins un àmbit, que a mi em passa com
explicava abans la Sra. Sans, que jo venc de l’àmbit social i...,
bé, trepitjar els jutjats els he trepitjat molt, molt poc, per sort o
per desgràcia, no? I en aquest sentit crec que és important, tot
i que evidentment també som permeables a tota la realitat i molt

especialment a les dificultats que hi ha, que es tradueixen
sobretot en infraestructures i en personal, sobretot. Que això
generalment és una qüestió, quan va venir també el Fiscal
General de Balears, vàrem tenir ocasió de poder-ne parlar, i bé,
la solució d’això per on passa?

I hi havia una qüestió que era, vostè sap que el nostre
Estatut d’Autonomia preveu la transferència de les
competències en justícia, per tant, és clar, són aquells tipus de
competències que moltes vegades no volem si no estan ben
dotades, és a dir, per gestionar-ho malament, millor que ho
segueixi gestionant l’Estat, que segurament si això no s’ha
produït, segurament deu ser perquè respon a això. Jo no sé si
realment hi ha hagut un intent seriós de transferir les
competències de justícia a la comunitat autònoma, però, en tot
cas, la pregunta aniria per aquí. Jo som dels que crec que es
gestiona molt millor des de la proximitat que no des de la
distància i des de la centralitat, i molt especialment per a
aquelles coses peculiars de cada un dels territoris, que fins i tot
van molt més enllà de qüestions lingüístiques; nosaltres el fet
de ser unes illes, evidentment això supòs que comporta encara
un nivell de dificultat superior, per aquesta insularitat, doble
insularitat, o fins i tot triple insularitat moltes vegades, que
patim, i que moltes vegades no ho entenem i especialment no
ho entenen des de l’administració central en determinades
qüestions.

Per tant, vostè seria partidari que es transferís o que es fes
aquesta transferència efectiva de les competències en justícia?
Evidentment, parlam sempre i quan es donessin en unes
circumstàncies òptimes que almanco ens permetessin poder
arribar a la mitjana, ja no europea, que això evidentment seria
un poc com somiar truites, però bé, que en qüestions d’aquestes
sempre hem de posar el llistó molt amunt.

Quan parlàvem de casos que no arriben als jutjats, jo crec
que hi ha una figura que moltes vegades descuidem, que són els
jutges de pau en els pobles, que moltes vegades fan aquesta
feina de contenció i eviten que hi hagi moltes qüestions o
algunes qüestions que arribin als jutjats, als diferents jutjats. Ha
estat moltes vegades una figura qüestionada quant si això tenia
futur o no tenia futur, i m’agradaria saber-ne el seu parer.

I d’altra banda també, quant a la digitalització de
l’administració, que és aquest gran capítol pendent que crec
que tenim totes les administracions, evidentment que això
requereix de moltes infraestructures i que les infraestructures
no hi són, difícilment arribarem a uns nivells òptims de
digitalització de la mateixa administració. Vostè parlava abans,
escolta, si hem d’utilitzar un antic bany per guardar expedients,
ja m’explicaràs on posarem el servidor per exemple, no? Ho
dic per una qüestió molt banal, però que evidentment és molt
pràctica i es pot entendre perfectament.

I després sí que me sumaria al capítol d’agraïments. Jo crec
que poder fer un ús regular de la nostra llengua dins
l’administració de justícia crec també que seria o és una
d’aquelles fites importants, que al cap i a la fi afecta els drets
fonamentals que també tenim els ciutadans i que, per tant,
també em sumaria a aquest capítol d’agraïments.
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Bé, i res més que agrair-li la seva presència avui aquí. És
vera que són un parell d’anys que han presentat les memòries,
jo no sé si la darrera vegada que varen venir els varen tractar
molt malament, jo esper que s’hagi sentit acollit i que sobretot
s’hagi sentit còmode i que l’any que ve pugui tornar i
evidentment que haguem millorat aquelles qüestions
especialment en les que podem millorar, que tenim molt de
camí per recórrer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr. Rodríguez té deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Me sumo al capítulo de
agradecimientos por su presencia hoy aquí.

Del inicio de su intervención, he escuchado muy
atentamente y hay algo que suscribimos total y completamente,
que es cuando usted ha dicho que “de nada sirve ser titular de
derechos si no se pueden ejercer”. No podemos estar más de
acuerdo con usted y con la interpretación que la da a esta
necesidad de que todos los derechos puedan ser ejercidos con
libertad.

Desde nuestro grupo parlamentario, creemos absolutamente
en la administración de justicia, lo hemos venido demostrando
porque de hecho recurrimos habitualmente a ella para defender,
precisamente, estos derechos y libertades que a veces
consideramos que son conculcados.

Le agradezco muchísimo esta exposición que nos ha hecho,
que ha sido muy didáctica, incluso para el que sea profano
sobre las necesidades, las carencias y las virtudes de la
administración de justicia en las Islas Baleares, pero le tengo
que indicar una serie de discrepancias que tenemos con la
exposición que hoy nos ha hecho.

La primera de todas sobre el tema de la violencia de género.
Usted nos ha puesto un poco el dedo en la llaga sobre esta
disminución de las denuncias y el aumento de las parejas que
usan su derecho a no declarar contra el marido o la mujer. Y ha
dado la explicación que se deduce del Observatorio de
Violencia en el Consejo General del Poder Judicial, con que
esto podía ser debido a las especiales circunstancias del
confinamiento y la pandemia; pero, bueno, en este asunto,
como en otros muchos, yo creo que a veces todo depende un
poco del cristal con que se mira la realidad.

Usted supongo que es conocedor de que nuestra formación
política es absolutamente contraria a la Ley de violencia de
género, abogamos por su derogación, porque consideramos que
es contraria al principio de igualdad ante la ley y de presunción
de inocencia. Pero, usando los propios datos del Observatorio
de Violencia de Género, y lo digo porque a veces se puede
abordar un tema desde diferentes puntos de vista, nos
encontramos que, según los propios datos, el 77% de las

denuncias que se hacen en España sobre violencia de género
acaban o no resueltos o con declaración de inocencia; el 36%
es sobreseído o archivado; el 13,7 acaba en absolución; y un
27% no acaba en una resolución concreta. Si eliminamos esos
casos que no acaban en una resolución concreta, nos
encontraríamos con que el 50% son sobreseídos o archivados,
el 19 son absoluciones y sólo el 32 son condenas absolutorias,
es decir, un 69% de declaraciones de inocencia, ya sea por
archivo, ya sea por declaración directa de inocencia en el
juicio, frente a un 32% de culpabilidad.

Lo decimos porque a veces se están cargando las tintas
sobre el tema de la violencia, cuando la realidad,
afortunadamente, y de ello nos congratulamos, es que la
realidad es muy otra, afortunadamente ya digo, sólo un
porcentaje del 32% acaba en declaraciones de culpabilidad.

Luego también discrepamos con la exposición que usted
nos ha hecho sobre el plan para impulsar el catalán en la
justicia. Independientemente de que consideramos que en estos
momentos, y como usted mismo nos ha expuesto, la escasez de
recursos con que, desgraciadamente, cuenta la administración
de justicia, no sólo en Baleares, en el conjunto de España, es un
problema endémico, que algún día habrá que abordar y
solucionar, el distraer parte de estos recursos al tema de
impulsar el catalán en la justicia, nos parece cuando menos que
no es el momento adecuado, sobre todo cuando ha dicho que
era usted partidario de que se incrementara o que de hecho se
crearan, porque no había ninguna, asignaturas en catalán en el
máster de abogacía.

Al contrario del diputado que me ha precedido, nosotros
nos alegramos enormemente de no tener competencias en
materia de justicia, esperamos que siga así, de hecho esperamos
que algún día ninguna comunidad autónoma tenga
competencias en materia de justicia porque, además, con los
gráficos que usted mismo nos ha demostrado, por desgracia se
ha visto que aquellas comunidades que sí tienen competencias
en materia de justicia no han mejorado sensiblemente la
situación económica o de administración de justicia, ni en
agilidad ni en ningún otro tema, porque lo que sí tiene claro
nuestro ordenamiento, la Constitución, es que todos los
españoles tienen la obligación de conocer el castellano, con lo
cual ningún ciudadano pueda alegar indefensión. Y para
nosotros es muy importante mantener esa unidad de la justicia
porque consideramos que es fundamental que la justicia se
imparta de la misma manera en todo el territorio nacional.

A nosotros nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre en
qué afecta a las Islas Baleares que el Consejo General del
Poder Judicial haya decidido detener los nombramientos, en
espera de una supuesta renovación que, de momento, no llega,
hasta qué punto nos vamos a ver afectados en los planes de
apertura de nuevos juzgados o de refuerzo, nombramiento de
nuevos jueces por esta decisión del Consejo General del Poder
Judicial.

Y de nuevo simplemente darle las gracias por su
intervención que -como digo- ha sido muy didáctica, y aquellos
que, como el Sr. Ensenyat o la diputada de Podemos, no somos
licenciados en Derecho, sino que procedemos de otras ramas,
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pues nos ha quedado muy clara su exposición y por todo ello le
damos las gracias.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Gómez,
gràcies per ser aquí, a vostè i a la Sra. Andreu que
l’acompanya, vull agrair la seva presència i la seva explicació
la qual ha estat molt clara i donar-li l’enhorabona pel seu
nomenament que fa gairebé poc que ha estat així.

Des del nostre grup parlamentari reiteram la voluntat de la
necessitat que les transferències i les competències en justícia
siguin una realitat, així com marca l’Estatut d’Autonomia. Per
tant, a aquesta pregunta que ja li ha fet el Sr. Ensenyat jo m’hi
sum, a veure vostè que n’opina, perquè nosaltres pensam que
sí que seria més àgil, hi hauria els recursos, tendrien una relació
més estreta amb el Govern i podria ser més efectiu.

Ens ha explicat que hi ha moltes mancances a nivell
material o a nivell d’edificis, com pot ser a Ciutadella o aquí a
Palma, on es necessita un edifici gros. I també ens ha explicat
que hi ha almanco unes 15 persones, uns 15 jutges que serien
necessaris, com a mínim, per..., -ara em sap greu, me mouré
perquè no el veig-, que serien necessaris, com a mínim, per
poder actuar i que aquest temps que vostès necessiten, que ens
ha explicat de vuit mesos i fins i tot dotze mesos, es pogués
escurçar.

M’agradaria saber, a part d’aquests jutges que són
necessaris i d’aquests espais, si ens pot especificar alguna cosa
més que vostè trobàs que seria l’idoni perquè funcionàs així
com toca.

Li han fet moltes preguntes, a moltes jo m’hi sumaria, però
tampoc no seré reiterativa. Crec que, com vostè mateix ha
explicat, el fet que cada jutge tengui més casos pel tema de la
insularitat i de la població flotant és normal, perquè també aquí
s’incrementa -com ha dit- molt.

El tema del Jutjat de la Dona sí que ens preocupa, nosaltres
veure que les denúncies han baixat i que sigui per mor d’aquest
increment de la dona per estar amb la parella, crec que és
preocupant, però que la COVID ens ha obligat a això i que no
hauria de passar.

I de les accions que s’han posat en marxa, crec que són
importants, que poden ajudar tant el tema dels reforços com el
tema de la guia de les bones pràctiques, crec que és molt
necessari, sobretot perquè hi ha interrelacionat jutges de
diferents sales, o he entès que és així, per tant, crec que és
important a l’hora de poder agilitar la tramitació.

Jo sí que li donaré l’enhorabona pel tema del català, aquest
impuls en el pla del català, crec que és necessari i és important
perquè a qualsevol persona li agrada poder-se comunicar en la
seva llengua i li és molt més fàcil, i crec que és necessari que
les persones d’aquí que vulguin que es puguin comunicar o
almanco puguin intentar comunicar-se en la seva llengua, crec
que això és molt important.

I pel que fa a la comunicació, tots ens sumam a aquesta
transparència que és necessària dins qualsevol àmbit i també al
judicial.

Com dic, reiter l’agraïment, que hagi vengut vostè aquí, i li
don les gràcies i esperaré les respostes que pugui donar.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara finalment té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, té deu minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President, i benvingut, Sr. Gómez, a aquesta
compareixença que, al meu entendre, i coincidint ja amb altres
paraules que han fet altres diputats, entenc que ha anat més
enllà del que disposa l’article 95.3 del nostre Estatut
d’Autonomia, i vull agrair especialment el to pedagògic i
didàctic a l’hora d’explicar totes les activitats que s’han
desenvolupat per part del tribunal que vostè presideix.

Jo sí que amb la meva exposició vull fer una sèrie de
consultes per ampliar un poc més la informació que ens havia
detallat a la seva memòria, i evidentment no entraré en judicis
de valor de qüestions que ja estan legislades, entenem que no
és el seu paper avui aquí, el seu paper és respondre de
l’administració de justícia i no de la creació de la legislació.

Vostè ha començat amb una cita i ha acabat amb una altra,
i ha acabat també fent una reflexió sobre la majestat de la
independència judicial, jo crec que em veig obligat també a
haver de citar Montesquieu, encara que sigui un bàsic de la
Il·lustració, perquè he sentit alguna afirmació aquí que
qüestionava determinades qüestions ja legislades, com és la
protecció de les dones que pateixen violència masclista o la
cooficialitat de la llengua catalana, una realitat de les nostres
illes, i que, per tant, volem felicitar-lo per les tasques que dur
a terme per tal que els ciutadans de les nostres illes puguin
expressar-se en qualsevol de les dues llengües que tenguin com
a materna dins la cooficialitat que reconeix el nostre Estatut.

Pel que fa a la influència que ha tengut la pandèmia en les
tasques desenvolupades als jutjats, vostè expressava que s’ha
donat un impuls a la celebració d’actes processals mitjançant la
presència telemàtica, d’acord amb les modificacions normatives
que s’han dictat durant l’estat d’alarma. A la seva memòria ens
expressava que dins aquest 2020, per tant, hi ha hagut un
increment d’assumptes també, el que passa és que s’ha vist
també d’alguna manera compensat per la menor entrada
d’assumptes; però per a la qüestió de la celebració dels judicis
telemàtics entenem que -i així s’ha expressat també a la
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memòria- s’han pogut realitzar amb un total de garanties
processals, però també a la memòria -o almano a mi m’ho ha
semblat- s’apunta una mica la idea que aquesta manera de
celebració d’actes es podria mantenir més enllà de l’estricta
pandèmia que patim actualment, sobretot per una comunitat
pluriinsular com la nostra, amb l voluntat de poder evitar
desplaçaments innecessaris a ciutadans i professionals.

 A nosaltres ens agradaria conèixer la seva opinió sobre si
podrien seguir-se desenvolupant, no tots els actes processals,
però determinats per poder aixó, per poder donar més facilitats
als ciutadans i també per poder optimitzar els recursos a
disposició de l’administració específicament els recursos de
personal.

Nosaltres també entenem -i així també vostès ho esmenten
a la memòria- que això no s’hauria de produir sense una
adequada formació del personal i també una millora dels
processos informàtics per evitar que els sistemes informàtics
causin fallides i puguin frustrar algun acte judicial, qüestió la
qual nosaltres concordam absolutament.

Pel que fa a la saturació judicial, no entraré més... o -
diguem- no exploraré més aquest camí que ha estat també
desenvolupat per altres portaveus i que nosaltres coincidim
amb les necessitats que vostè ha plantejat aquí, els números són
evidents, els percentatges tant de jutges per 100.000 habitants
com també el percentatge de litigiositat per cada 1.000
habitants, ens denota que, evidentment, i després de cadascuna
de les estadístiques que hem vist de cada un dels jutjats, denota
clarament que hi ha una manca de jutges a la nostra comunitat
autònoma i, per tant, el nostre grup parlamentari donarà suport
a aquestes peticions de seguir ampliant el cos judicial de les
nostres illes perquè entenem que això deriva en una qualitat
també democràtica dels ciutadans que hi viuen.

En aquest sentit, també ens agradaria saber com ha
funcionat la implantació del LexNet, perquè a l’anterior
compareixença que es va dur aquí de l’anterior president, que
ja va ser a l’any 2016, s’havia començat a parlar d’aquesta
qüestió i, atès que la nostra portaveu en el seu moment ho va
demanar, ens agradaria interessar-nos per aquesta qüestió.

Per altra banda, també obtengui el nostre suport i
reconeixement a la tasca que es desenvolupa i també el nostre
suport a les peticions que ha fet de millora de les instal·lacions
judicials, dels edificis de cadascuna de les jurisdiccions que ha
esmentat, perquè nosaltres entenem que el seu criteri, en aquest
cas, és el que mana a l’hora de detectar les necessitats i també
d’apuntar les millores que es puguin desenvolupar.

Pel que fa a l’Oficina d’Ajuda a les Víctimes de Delictes i
també especialment referit a la violència de gènere, nosaltres
ens vàrem documentar també amb la nota que havia expedit
Ángeles Carmona, la presidenta de l’Observatori de Violència
Domèstica, que detallava específicament el que vostè ja ens ha
detallat aquí, d’aquesta baixada de denúncies que s’ha produït
durant la pandèmia, tot i que les agressions, malauradament, no
han baixat, en això sí que continuam encara estant,
malauradament, massa amunt al rànquing d’agressions
masclistes, però sí que en aquest 2020 s’ha vist una davallada
de les denúncies durant la pandèmia, provocada per les causes

que també vostè ha explicat perfectament i que nosaltres
entenem.

En qualsevol cas, considera que caldrien de millorar-se els
mecanismes de denúncia, considera que s’hauria de facilitar
millor aquest accés a la denúncia, considera que els actuals
mecanismes de denúncia, els telèfons gratuïts, les webs, etc.,
funcionen correctament o vostès han observat qualque tipus de
disfunció que poguessin trobar una escletxa per la qual es
pogués millorar i poguéssim evitar aquest percentatge tan
elevat de baixada de denúncies? Perquè som conscients que si
les agressions pugen i les denúncies baixen és que hi ha un
problema a la comunicació d’aquestes, no és que s’hagi acabat
evidentment el problema de la violència masclista.

Després també m’agradaria traslladar-li una consulta amb
referència a una reivindicació que varen fer una sèrie de
col·lectius feministes de les nostres illes, que exigiren
simultàniament al Tribunal Superior, però també a l’Institut de
Medicina Legal, la necessitat de fer reconeixements forenses a
les dones violades sense que aquest reconeixement sigui previ
a si la víctima ha manifestat la seva voluntat de denunciar o no
finalment el seu agressor, crec que seria de bades haver
d’esmentar les condicions en les quals es troba una dona que
acaba de ser violada i, per tant, moltes vegades aquesta claredat
no es té en aquell moment, i el que han demanat aquestes
associacions és precisament que l’examen forense es realitzi sí
o sí, i que sigui a més el tribunal qui dicti unes instruccions
escrites i precises, adreçades als departaments policials i també
als hospitals perquè es puguin fer aquests exàmens, m’agradaria
conèixer l’opinió sobre aquesta reivindicació, que entenc que
també li ha arribat simultàniament.

Després he vist que hi havia hagut un apunt a la memòria
que ens ha passat a la projecció sobre la qüestió de les
clàusules sòl, que és una qüestió que afecta moltíssims
ciutadans, i com que tampoc no havia una explicació massa
detallada a la memòria, si ens pot donar una mica més
d’informació, perquè entenem que ja en tots aquests
procediment que hi va haver un allau en el seu moment han
començat a minvar, i de quina manera es resolen per part de la
judicatura.

I després, com ja li esmentava la portaveu que havia fet la
intervenció que jo faig ara, a l’any 2016, havia demanat en el
seu moment per una sèrie de qüestions concretes, i m’agradaria
fer-ne també un seguiment per tal de mantenir una certa
coherència amb el que nosaltres demanam, i la primera era la
referida a les queixes de la ciutadania que adreça directament
al Poder Judicial, entenent que són queixes no relacionades
amb les decisions dels actes judicials, sinó relacionades amb
l’administració de justícia. Ens agradaria saber si han tengut
una variació en aquestes queixes i si hi ha hagut una elevació
d’aquestes quines serien les causes que les han motivades.

Després també ha parlat vostè del Servei de Mediació,
nosaltres estam molt d’acord amb la mediació, de fet des del
nostre grup parlamentari a la passada legislatura es va impulsar
la Llei 13/2019, que modificava la 14/2010, de mediació
familiar, perquè nosaltres consideram el valor de la mediació
com a un mètode eficaç de la resolució de conflictes, perquè
dona un caràcter a mes de fixació a les resolucions perquè són
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pròpies per part de cadascun dels afectats i que, a més, tenen la
vocació de protegir les relacions personals. Per tant, ens
agradaria saber, des de l’entrada en vigor de la modificació de
la Llei 14/2010 a la nova Llei 13/2019 quin ha estat l’impacte
i de quina manera ho han pogut copsar.

I finalment, i ja acab, ens agradaria demanar pel programa
Educar en Justícia, és un programa que entenem que durant la
pandèmia hauran hagut de suspendre o almanco hauran hagut
de reprogramar, a nosaltres ens interessa especialment aquest
programa perquè consideram que genera consciència
especialment en els alumnes, enteníem que s’adreça als
alumnes de batxillerat dels instituts, però també als alumnes de
centres d’educació per a adults, que fins i tot havien tengut
alguns d’ells la possibilitat d’assistir a judicis i de poder seguir
de prop el desenvolupament d’un acte judicial i que puguin
veure que realment la justícia és una eina que es pot fer servir
per part dels ciutadans. Doncs, ens agradaria saber, per tant,
d’aquest programa Educar en Justícia si es té previst
reprendre’l o de quina manera s’ha desenvolupat fins ara.

I res més, moltíssimes gràcies, novament, per l’exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Contesta el Sr. Gómez.

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Carles Gómez i
Martínez):

Moltes gràcies a tots vostès per aquestes preguntes les quals
permetran aprofundir un poquet més en la memòria i en
l’explicació de com funciona la Justícia aquí, a Balears.

Bé, la Sra. García ha començat i ha posat de manifest una
dada de la memòria, que és efectivament aquesta diferència que
hi ha entre la taxa de jutges per cada 100.000 habitants i
després la litigiositat per cada 1.000 habitants, i, efectivament,
aquí es veu que els jutges de Balears tenim més casos que els
jutges de la resta d’Espanya. Jo he apuntat la hipòtesi que aquí
hi ha una població flotant perquè som una comunitat que viu en
gran mesura del turisme i, per tant, doncs aquí tenim gent que
utilitza els serveis públics i que no figura com a habitant,
diríem, a les estadístiques, i això passa, crec jo, a la medicina
o passa a altra gent que té un accident o que es posa malalta
aquí i que no figura com a habitant, i també gent que és aquí de
vacances i que té un problema, que es veu dins un accident de
trànsit o enmig d’una brega o el que sigui, i que també genera,
diríem, una feina per als jutjats i que, en canvi, no apareix com
a habitant, i això potser que sigui una de les causes.

Però bé, això és una hipòtesi, jo crec que també intervenen
altres factors, podria ser per exemple que tots estam instal·lats
dins una cultura de la reclamació, vull dir que de cada vegada
tots reclamam per a més coses, abans, fa 50 anys, ens
conformàvem més, però avui en dia no ens conformam, i això
és una cosa positiva; vull dir, som conscients dels nostres drets
i els volem exercitar.

També, diríem, correlativament, hi ha hagut una desaparició
dels canals tradicionals de resolució de conflictes, perquè abans

tal vegada hi havia conflictes que es resolien més dins l’àmbit
familiar o dins l’àmbit, diríem, del poble, hem parlat abans dels
jutges de pau, i avui en dia això aquests canals tradicionals de
resolució de conflictes han desaparegut i es va més directament
al jutge, juntament que aquí, no només a Balears, a tota
Espanya, tenim una gran desconfiança diguem institucional i,
per exemple, la mediació a la qual m’he referit com a una de les
coses que m’agradaria impulsar, doncs aquí en relació amb
altres països d’Europa es troba molt poc desenvolupada. I, al
final, per molt que critiquem la Justícia, no ens conformam si
no aconseguim anar a la justícia.

Per exemple, una de les competències que tenim a la Sala
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia és els recursos
d’anul·lació contra laudes arbitrals, fins i tot quan les parts,
diríem, volen acudir a un àrbitre, quasi mai es conformen amb
la solució i després cerquen una manera d’anul·lar aquell laude
mitjançant un recurs d’anul·lació, que és competència del
Tribunal Superior. Vull dir que això supòs que és una... per què
es produeix això és complex i jo estic d’acord amb el que ha dit
la Sra. García, que poden ser una multiplicitat de factors,
aquest de la població flotant un factor més, però tal vegada no
és el més important per determinar.

Després ella ha fet referència al més trist de tota la
memòria, que és com es veu que es torben els processos,
això..., és a dir, quan una solució judicial, una resolució judicial
arriba tard ja deixa de ser justa; és a dir, moltes vegades quan
es dicta una resolució tardana ja aquella resolució no és
operativa; imagini’ns vostès en matèria de família, per exemple,
que s’han de decidir sobre situacions d’infants, és clar, si això
es decideix dos anys després... jo crec que és terrible que es
duri tant, però això, malauradament, no és una qüestió només
de les Illes Balears, això crec que és una cosa que afecta tot el
país i té reflex en les dades que jo he donat i que vostès han
ratificat sobre aquesta manca de jutges que hi ha a Espanya,
sobre la manca de recursos per a l’administració de justícia.

Bé, jo estic totalment d’acord amb la iniciativa
parlamentària que ella ha esmentat sobre la creació d’un jutjat
contenciós administratiu més aquí, a Palma, perquè, bé, jo ho
he dit a la memòria, que això és una de les coses on es produeix
més un retard puntual, però estructural, i que hem de menester
solucionar. I també la creació d’un nou jutjat de violència
contra la dona, perquè aquest jutjat té una tasca difícil perquè
és un..., és a dir, no és un jutjat de guàrdia, però moltes vegades
les actuacions es perllonguen molt més enllà del migdia, s’han
d’atendre molts factors simultàniament, la dona, els nins, el
procés penal, però també la separació o el divorci, la protecció
de la víctima, estam en contacte amb l’Institut de la Dona, si ha
d’anar a un centre, si no, en fi..., es posen en marxa molts de
mecanismes i són causes complexes. I, de fet, jo ho veig que els
jutjats de violència contra la dona es troben sobrecarregats
aquí, i sí, per tant el meu desig és que vagin endavant aquestes
iniciatives i que, efectivament, aquests dos jutjats nous es creïn.

M’ha dit, m’ha demanat, Sra. García, quines possibilitats hi
ha de nou espai? Bé, jo, ara em permetran que no siguin molt
precís perquè tot això és una qüestió delicada, però sí que hi ha,
és a dir, hi ha una voluntat del ministeri que a mi se m’ha
manifestat de posar fil a l’agulla per aconseguir un edifici per
a Palma. Ens queda Ciutadella, però a Ciutadella el que farà
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falta és que, un cop que... això ja està aprovat per l’ajuntament,
que es liciti l’obra; això depèn del Ministeri de Justícia i en
això vostès tal vegada ens poden ajudar, que el Ministeri de
Justícia tregui a licitació aquesta obra i que es faci l’edifici.

Manacor. Manacor també té una situació difícil, jo n’he fet
menció expressament, sí que és a la memòria, però a Manacor
també estan dispersos els jutjats, un és aquí, l’altre és allà i
Manacor encara està un poc més endarrerit perquè l’ajuntament
ha fet cessió d’un terreny que es troba a les afores del poble,
però encara no està acceptat pel Ministeri de Justícia. Vull dir,
jo crec que tot això, si vostès tenen mitjans de poder-ho fer
veure al Ministeri de Justícia, que això ho necessitam i que es
posi les piles, jo els estaré molt agraït i crec que faran un
benefici per als ciutadans també de la comunitat.

D’Eivissa, s’ha recuperat la normalitat? No s’ha recuperat
completament la normalitat a Eivissa, els jutjats d’instrucció
varen quedar molt afectats per l’incendi. Però, bé, jo esper, i
l’any que ve m’agradaria poder-ho dir, que a l’any 2021 hagin
recuperat la normalitat perquè s’han acumulat els dos efectes,
el de la pandèmia i el de l’incendi, i són els que ho han passat
més malament en aquest sentit de tota la comunitat autònoma.

I finalment, el Jutjat de Formentera. Bé, a mi qualsevol
creació d’un jutjat em sembla bé perquè sempre és una ajuda,
a Formentera no és exacte que no hi hagués administració de
justícia, a Formentera hi havia un jutjat de pau, i abans hem
parlat de jutjats de pau, i, a més, els seus assumptes anaven a un
jutjat d’Eivissa, el que passa és que hi ha encara, fins que no es
creï... la incomoditat de la gent d’haver d’agafar un vaixell i
haver d’anar a Eivissa i això. A Eivissa ara mateix es necessita
un jutjat de família i dos jutjats de primera instància; bé, això,
el que no sabem, perquè no ho diuen les estadístiques, és quants
d’assumptes d’aquests serien de Formentera, vull dir que això
no hi ha un indicador que ens ho permeti saber, però tal vegada
es correspon, i tal vegada queda equilibrada la cosa, vull dir
que queda que, si, diríem, Formentera assumeix tot el de
família, tot el de primera instància i tot el civil doncs això més
o manco arriba al nivell que tenen de feina la resta de jutjats
d’Eivissa i a sobre la gent no s’ha de traslladar a Eivissa, amb
la qual cosa seria positiu.

Després ella m’ha parlat de la mobilitat dels funcionaris i
això és un problema gravíssim. Aquí, si vostès ara anassin a un
jutjat, veurien, els xocaria la gran quantitat de funcionaris que
no són d’aquí. Per què? Perquè, com que ningú no vol venir
aquí, aquesta és la veritat, és a dir, nosaltres, els cossos de
l’administració de justícia són nacionals, per exemple, el cos de
gestor processal, cos de tramitador o cos d’auxili judicial, tot
això es fa a Madrid. Si ofereixen totes les places vacants que hi
ha a Espanya no vendran aquí, no vendran aquí perquè just
l’habitatge és caríssim. Pensin, jo, per exemple, l’altre dia
parlava amb una funcionària, una tramitadora, vull dir que no
és... però jo si guany 1.300 euros cada mes i he de pagar 800
euros de lloguer, em queden 500 euros per viure, és clar, és que
és molt difícil que venguin aquí.

Per tant, tot el que sigui també facilitar als funcionaris que
venguin aquí i que se sentin a gust, que no venguin, diríem,
com al desterro, que venguin... perquè, és clar, què fa el
ministeri quan veu que aquí necessitam gent, perquè en

necessitam? No els ofereixen places a altres bandes, diríem, per
exemple si han aprovat 100, doncs 70 places són de Balears, els
obliguen, diríem, a venir aquí, i el que desitgen és tornar partir,
amb la qual cosa realment això és un problema de mobilitat
excessiva, i després que la gent no es troba a gust aquí, perquè
és molt car, perquè per anar a veure la família han d’agafar un
avió, han d’agafar un vaixell, vull dir que tot això és un
problema que tenim aquí amb el funcionariat.

La interinitat també ho és un problema, però han de pensar
vostès que fa dos mesos ens vàrem quedar que a la borsa
d’interins no hi havia ningú, no hi havia ningú; és a dir que tots
aquests que havien vengut de la península, que, com que aquí
hi han de ser forçosos dos anys, ja havien començat a partir,
anaven deixant buits els jutjats i no teníem borsa d’interins, és
a dir, estava esgotada, estava completa. I hem hagut de tornar
convocar... Quina via...? Bé, doncs s’ha tornat convocat la
borsa d’interins d’una manera urgent, s’està baremant, s’espera
tenir d’aquí poc una borsa d’interins; allà, és clar, qui té més
punts és qui du més temps, que té més experiència.

I després, com tot passa a la vida, de vegades un funcionari
interí és boníssim, eh, a mi en concret, a la meva sala tenc
funcionaris interins i ho fan molt bé, però, és clar, diríem no
podem deixar una cosa així a l’atzar, vull dir que s’haurien de
fer més sovint aquestes convocatòries d’interins per poder
disposar sempre dels millors, els millors de la borsa que siguin
els que facin feina en els jutjats.

Quina influència ha tengut... Bé, el problema dels taxadors
i dels intèrprets. En això vostès han de tenir en compte una
cosa, els taxadors i els intèrprets són personal laboral contractat
pel Ministeri de Justícia, a mi m’agradaria tenir molts més
taxadors i molts més intèrprets, el problema és que, com tot,
aquí hi ha mitjans limitats i ens tenen assignats aquests números
de taxadors i aquests números d’intèrpret. En els taxadors és
una cosa especialment greu, perquè moltes vegades que un fet
sigui qualificat com a delicte lleu, que abans és com eren les
normes, o com un delicte (...) un procés penal, depèn del valor
del que s’hagi, per exemple, furtat o del que s’hagi robat i, per
tant, ens interessa saber si un mòbil val això o val allò altre. I
això de vegades que es torbi tant, quan és una cosa que tots
sabem que per internet més o manco tens una idea del que val
un mòbil o del que val una bicicleta o del que val un “daixò”,
doncs és una cosa demostra un poquet també no només la falta
de taxadors, sinó també, diríem, els conceptes antics amb els
quals encara operam a l’administració de justícia, perquè
podria valer, per exemple, com a taxació una taxació
d’internet? Bé, per què no, si després ho discutirem al judici, si
està ben fet, si està mal fet, però de moment, per poder
continuar el procediment, no podríem agafar una taxació
d’internet? I això ho hem parlat amb el gerent de
l’administració de justícia, que, evidentment, depèn del
ministeri, però ell col·labora molt amb nosaltres i ens procura
treure de tots aquests problemes. Aquest dels taxadors va ser
dels primers que jo li vaig posar de manifest, i els intèrprets, i
ell està sobre això, ell sap... és a dir, vostès s’imaginin que els
taxadors o els intèrprets no es troben sota el control de cap
jutge, es troben sota el control del gerent del Ministeri de
Justícia. I també els he de dir que ell té intenció de fer-los
funcionar més bé i de tenir-ne més, ara, no sabem fins on podrà
arribar amb aquests plans.
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La influència de la COVID en la formació dels jutges,
efectivament, miri, la formació dels jutges, la formació
continuada dels jutges és de dos tipus: és formació continuada
centralitzada, que es fa a Madrid, en el local de l’Escola
Judicial, i formació continuada descentralitzada, que es fa aquí,
a Palma, per als jutges de Balears, a cada una de les comunitats
autònomes. La que s’ha suspès és aquesta perquè la de la
formació centralitzada no s’ha suspès, perquè el que han fet és
reconvertir -com deia la Sra. García- els cursos presencials en
cursos on line, i a això tots hi hem assistit durant l’any 2020, a
aquest..., bé, i encara ara, encara ara es fan on line.

El que sí s’ha suspès és la formació descentralitzada, per
què? Idò perquè la formació descentralitzada consisteix en
venir un o dos dies a l’any aquí, ens ajuntam els jutges -per
exemple de civil- i el que fem és unificar pràctiques, per
exemple: això tu com ho fas i, després una conferència o dues
d’un professor, d’un jutge..., això. És clar, això és el que no
hem pogut fer. I tenim un delegat de formació descentralitzada,
que és un jutge, que és qui ho organitza, i ell té intenció, tal
vegada passat l’estiu, ja començar una altra vegada amb
aquesta formació, que és presencial perquè, en gran part, és
conèixer-nos. Aquí, per exemple, els jutges de Mallorca no ens
coneixem, de vegades, amb els d’Eivissa ni amb els de
Menorca, o els de Manacor, i bé, una part important d’aquesta
formació és el contacte personal. 

Els jutjats de pau. Els jutjats de pau no desapareixeran, hi
ha hagut un poc de confusió amb això, el que desapareixerà...,
bé, el que desapareixerà..., el que deixarà de ser judicial és el
Registre Civil, i el Registre Civil sí que actuava sempre amb
molta relació amb el jutjat de pau, perquè el Registre Civil de
cada poble, diríem, depenia del jutjat de pau.

Això és el que, diríem, ara hi ha una Llei del registre, que
precisament s’ha publicat al BOE dia 30 d’abril d’enguany, que
preveu que això deixarà de ser judicial, el Registre Civil no
serà ja pus judicial, sinó que dependrà del que abans es deia la
Direcció General de Registres i de Notariat i ara es diu la
Direcció General de la Fe Pública i la Seguretat Jurídica. Bé,
es una direcció general del Ministeri de Justícia on hi ha tots els
registres: el Registre de la Propietat, el registre de..., i també el
Registre Civil, dependran d’ells.

I les relacions amb el jutjat de pau no desapareixeran
perquè hi haurà..., el que passa és que el que fan els jutjats de
pau serà una oficina de suport del Registre Civil, en matèria de
Registre Civil, però les competències civils i penals que tenien
els jutjats de pau, això continuarà. 

Bé, quant a la Sra. Sans, d’Unidas Podemos, deia que és
trist comprovar que en aquesta memòria de vegades hi ha les
mateixes qüestions, es parla de les mateixes qüestions, que el
darrer pic que va venir aquí el president del Tribunal Superior
de Justícia, que era a l’any 2016, però és que això és així; vull
dir, l’administració de justícia no ha estat modernitzada en
aquest país, és així i ho hem de reconèixer, és a dir, aquest país
ha modernitzat altres administracions, per exemple,
l’administració sanitària o l’administració educativa, però no
s’ha tengut el mateix impuls polític, social i econòmic per
canviar l’administració de justícia, no s’hi ha posat el mateix
esforç, ni evidentment el mateix esforç inversor. I, per tant, és

lògic pensar que molts dels mals dels quals he parlat avui ja hi
fossin a l’any 2016. Però jo crec que de cada vegada la gent es
fa més conscient de l’important que és per a la qualitat
democràtica tenir un sistema judicial que funcioni,
independent, imparcial i que funcioni, perquè si no és eficaç no
anam enlloc. 

Després, aquí vostè ha parlat del que suposa dependre del
ministeri. És a dir, Balears, vostès han de tenir dins el cap que
Balears, ara mateix, és el territori ministeri més gran
d’Espanya; és a dir, ara mateix, l’administració de justícia més
grossa que depèn del Ministeri de Justícia és Balears, totes les
altres han estat transferides. Ara no record si just queda
Balears, La Rioja, Ceuta i Melilla i potser qualcuna més, no ho
sé molt bé, però la més gran som nosaltres. 

I el que passa és que de vegades és difícil fer veure les
necessitats d’aquí a Madrid, per què? Perquè al Ministeri de
Justícia ja això, ocupar-se dels mitjans personals i materials
d’un determinat territori li és com una competència, diríem,
d’afegitó o residual, perquè el Ministeri de Justícia està pensant
en els grans temes, el Ministeri de Justícia presenta..., ara per
exemple ha presentat un projecte de llei per canviar tota
l’administració de justícia, que es crearan uns tribunals
d’instància i això, vostès han vist que ha presentat un projecte
de llei per canviar l’enjudiciament criminal i donar la instrucció
al fiscal, en fi. Això és una cosa global de tot el país, una cosa
general, i haver de compaginar aquesta visió general amb el fet
que, ui!, telefona el president del Tribunal Superior de Justícia
i demana un edifici, bé, això, ja no és el funcionament normal
del Ministeri de Justícia, perquè el Ministeri de Justícia ja no
té quasi competències en matèria d’haver de gestionar el
personal i els mitjans materials. 

Interins, com es farà. Bé, el que farem és això, és a dir, està
convocada la borsa d’interins i procurarem que no passi el que
ha passat fins ara i és que quedi buida. De totes maneres, això
també és un esforç que ha de fer el Ministeri de Justícia, en
concret el gerent territorial d’aquí, és a dir, s’han de preocupar
del personal, no depèn dels jutges, en realitat no depèn res dels
jutges, però de vegades pensam que... i no, hi ha països que sí,
però a Espanya tot això no depèn dels jutges. 

Després vostè deia que si tenia informació sobre el plus que
s’havia de donar, perquè es veu que el Sr. Iceta havia fet, havia
organitzat una reunió o havia anunciat una sèrie d’estímuls als
funcionaris perquè puguin quedar aquí. Jo això totalment ho
desconec i no tenc cap informació, ni tan sols ho havia llegit en
el diari, és a dir, no ho sé. Però, ja dic, tot el que sigui estimular
i donar facilitats als funcionaris perquè quedin aquí a mi em
semblarà beníssim.

Quin és l’experiència de la digitalització, em deia vostè. Idò
miri, crec que, en part, com a conseqüència que depenem del
Ministeri de Justícia, s’ha fet un esforç, no d’ara, de molts
d’anys, en digitalitzar la justícia a Balears. I vostès han de saber
que jo ara des de ca meva puc consultar tots els expedients que
tenc a la Sala i puc firmar, i puc donar instruccions als
funcionaris; és a dir, s’ha avançat moltíssim amb l’expedient
electrònic, i crec que hem avançat més i tot que comunitats que
tal vegada així ens imaginam que..., o que hi han dedicat més
mitjans, com per exemple el País Basc, que ha dedicat molts de
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mitjans a l’administració de justícia, però en això, en aquest
aspecte s’ha avançat molt, aquí l’expedient electrònic està molt
implantat. I això jo crec que és una..., queda molt per fer, però
jo crec que hem avançat prou aquí a Balears, jo ho veig en els
meus companys i crec que aquí anam una passa per endavant en
això de la digitalització.

Bé, els taxadors i intèrprets, crec que ja n’he parlat quan he
contestat les preguntes de la Sra. García.

I quant al català. Bé, el pla de promoció del català és
perquè..., si vostès també venen un dia als jutjats i, un dia, si
venen jo els ho mostraré, i això, veuran que és un àmbit on, és
a dir, emprar el català o emprar el castellà és un dret del ciutadà
i nosaltres hem de fer possible aquest dret, això és tot. Perquè,
ara mateix, ara mateix no és possible, si una persona vol emprar
el català ha de fer un acte voluntarista, no és fàcil, no és fàcil.
Fins i tot, i això a mi em sembla molt perillós, pot tenir la
sensació que si parla en català posarà el jutge en contra. I això
sí que em sembla que és el que hem d’evitar absolutament. No
és el jutge que té dret a emprar el català, és el ciutadà, és un
dret del ciutadà, de triar la llengua amb la qual es vol dirigir a
l’administració de justícia. I això és el que intentam fer
possible, a través d’aquest pla.

Bé, i el Sr. Ensenyat, de MÉS per Mallorca, m’ha demanat
sobre la transferència, si jo som partidari, donant per suposat
que estigués ben dotada, la transferència. Jo, miri, per exemple
si haguéssim tengut la transferència en matèria d’expedient
electrònic crec que no haguéssim avançat tant. Ara, en matèria
de funcionaris crec que estaríem més bé, perquè els funcionaris
serien gent d’aquí i gent que no partiria, com passa a la resta
d’administracions de la comunitat autònoma, que la gent és
funcionària d’aquí, cobren un poc més, però sobretot és gent
que està aquí i no necessita... o té accés a l’habitatge d’una
altra..., no ho sé, crec que té avantatges i inconvenients, i que
depèn sobretot... jo crec que depèn de la voluntat que tengui
una comunitat política de decidir sobre els seus assumptes; des
del punt de vista de funcionament crec que ens hagués anat
millor per a això dels funcionaris i tal vegada ens hagués anat
pitjor quant a la digitalització.

El futur dels jutges de pau, crec que el futur dels jutges de
pau no està en dubte. No obstant això, vull posar de manifest
un problema que crec que és un poc recent amb els jutges de
pau i que em sembla perillós i és la politització d’aquest tema.
Jo, d’ençà que som a la Sala de Govern hem tengut dues..., mai,
-bé, jo vaig ser a la Sala de Govern abans com a president de
l’Audiència Provincial-, mai no havia tengut una impugnació
d’un nomenament d’un jutge de pau per part d’un ajuntament,
perquè és que fins i tot això es polititza i, diríem, els grups de
l’oposició impugnen... el que diuen tal vegada que no és
imparcial, que tal, que qual, i això, i jo crec que és molt trist. És
a dir, perquè sigui eficaç el sistema de jutges de pau tot ha de
descansar crec en un consens, han de ser candidats de consens,
i hem d’evitar que això entri dins el debat entre els partits. No,
el jutge de pau ha de ser una persona sobre la qual hi hagi una
confiança general de la gent del poble.

Quant a la digitalització, ja li he dit que crec que hem
avançat prou. També li he dit que tenim problemes, bé, són
problemes tècnics que jo crec que tenen totes les admi... la

insuficiència del servidor, i una cosa que és un inconvenient és
que nosaltres qualsevol avaria l’hem solucionar a Madrid, és a
dir, el nostre cau, el nostre centre d’atenció a l’usuari es troba
a Madrid. Ara, per exemple, jo tenc devora el tècnic, però el
tècnic a mi no em pot resoldre el problema amb l’ordinador, ha
de telefonar a Madrid i Madrid telefona al tècnic i el tècnic ens
ho arregla; és a dir que per a la utilització quotidiana de la
digitalització sí que tal vegada seria convenient que això fos
més proper, que no estigués tan enfora, allà, a Madrid.

Quant a VOX, Sr. Rodríguez, bueno, la violencia de
género, jo en això no hi entraré perquè..., és que m’ho ha dit un
de vostès, aquí la funció del jutge és aplicar la llei i la Llei de
violència contra la dona és una llei que va ser aprovada fa
molts d’anys, a més amb unanimitat del Congrés, i jo, per tant,
mentre sigui jutge jo he d’aplicar la llei.

Ell ha fet referència que hi havia processos que acabaven en
una declaració d’innocència. No, hi ha processos que acaben en
una absolució, o en un arxiu, però no hi ha cap procés penal
que acabi en una declaració d’innocència, acaben en una
absolució, o bé perquè el fet no és constitutiu de delicte, que
això seria un arxiu lliure, que es diu, o bé perquè no hi ha
proves, així és com..., però no és que es declari que una
persona és innocent, el que es declara és que no és culpable,
diguéssim, és a dir, ha operat la presumpció d’innocència i ha
evitat una condemna d’aquella persona.

Quant al català, crec que aquest programa en relació amb el
català no llevarà recursos perquè tots els recursos que
s’empraran en aquest pla no són del Ministeri de Justícia, és a
dir, hi haurà la Direcció General de Política Lingüística, hi
haurà la voluntat del Col·legi d’Advocats, hi haurà la voluntat
dels procuradors i no crec que això realment ens llevi recursos
a nosaltres.

Quant a la situació del Consejo General del Poder Judicial,
el Consejo General del Poder Judicial no ha decidit no fer
nomenaments, li ha estat prohibit per una llei, és a dir, hi ha
hagut una llei del Parlament que ha dit que el Consejo General
del Poder Judicial, mentre es trobi en funcions, no pot fer
nomenaments. Per tant, això, jo com a jutge, això ho he
d’acatar i no entraré diríem a donar la meva opinió sobre
aquesta llei. El que sí li dic és que això no ens afectarà a
Balears, perquè aquest nomenament afecten els magistrats de
la sala..., bé, la més polititzada és la Sala Segona, però, bé,
magistrats del Suprem, presidents dels Tribunals Superiors de
Justícia, que a mi sí que em va nomenar el Consejo fa poc, jo
era candidat únic i, per tant, no era molt complicat, i el
president de l’Audiència Provincial, que també l’han nomenat
fa tal vegada un mes i també era candidat únic. És a dir, això,
aquesta prohibició diríem que hi ha sobre el Consejo aquí a
Balears no tendrà repercussió.

Quant a El Pi, la Sra. Sureda, les transferències crec que jo
m’he pronunciat, diríem si és per funcionar millor ja em va bé,
no tenc diríem... I la resta, doncs és una opció política que jo,
per suposat, respect.

Després quant al català, bé, aquí repetesc el mateix, jo en el
català i, a més, el que els deman també és un poc d’ajuda dins
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la mesura que puguin, és una costa d’entre tots intentar fer això
possible.

També quant a la violència contra la dona, bé, vostè ha dit
que això efectivament és un fet, és una realitat i que, bé, jo amb
això, a més és a la llei i nosaltres el que hem de fer és acomplir
la llei.

I quant a les accions en marxa vostè em diu que li semblen
bé, jo esper que l’any que ve també li pugui dir que qualcuna
coseta hem aconseguit amb aquestes actuacions. 

Bé, quant al Partit Socialista, el Sr. Ferrer, li agraesc el
record que vostè ha fet que tant una llei, la de violència de
gènere, com l’ús del català doncs són lleis, l’ús del català està
reconegut no només a la Constitució, com a dret del ciutadà,
vull dir, davant l’administració, està reconegut a la Constitució,
a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei Orgànica del Poder Judicial,
per tant, l’únic que hem de fer nosaltres, tots, és fer-ho possible
i això és el que s’intenta.

Quant als judicis telemàtics, si aniríem més enllà. Jo crec
que, en part, sí que aniran més enllà, almenys vostès
s’imaginin..., hi ha moltes vegades que qui declara és, com a
testimoni, és un policia, un policia que era aquí a l’estiu i que
ha vist com es cometia un delicte, aquest policia n’hi ha molts
que són aquí a l’estiu, però després se’n tornen al seu destí
diríem habitual. És clar, tot això s’ha de fer per
videoconferència, perquè el que no podem fer de cap manera
és fer-lo venir aquí a posta a aquest home, perdre el temps,
perdre doblers, per prestar testimoni si això es pot fer a través
d’un altre mitjà. Crec que això sí que ha quedat, en part ha
arribat per quedar-se.

Si superam dificultats tècniques, que de vegades tenen un
poc de repercussió en la... miri, per exemple, si es tracta d’una
diligència sumarial, per exemple una declaració a un sumari, no
es pot fer a través del sistema, aquest de Cisco Meeting, perquè
hi ha un deure de reserva i, és clar, jo, per exemple, si estic
connectat amb una altra persona que es troba a ca seva o en el
seu despatx declarant, com sé jo que aquella persona no té
darrera tota la família o els seus amics i que tothom s’assabenta
d’una diligència sobre la qual recau un deure de reserva, és a
dir, que és secreta?

Però, de vegades també s’ha produït amb aquestes
experiències que hem tengut de judicis telemàtics que quan un
testimoni no ha acabat de parlar, ja hi ha l’altre, i vostès saben
que els testimonis han d’estar incomunicats, perquè si no, és
clar, un que sent què ha dit l’anterior doncs diu el mateix, han
d’estar incomunicats, i de vegades els mitjans aquests, diríem
telemàtics, no et permeten estar segur que aquell que ha acabat
de declarar ja ha acabat i que l’altre, el següent, no l’està
escoltant. Bé, això són petites coses que supòs que anirem
millorant.

Quant a l’Oficina d’Atenció a les Víctimes, és fruit d’un
conveni entre el Ministeri de Justícia i el Col·legi de Psicòlegs
de tota Espanya. Bé, hi ha hagut canvi de personal, hi ha hagut
una psicòloga interina nova que ajudi a la que hi ha, hi ha una
funcionaria nova i estam en tràmits diríem d’adequar el seu
funcionament a l’exigència de l’administració de justícia; és a

dir, aquesta oficina opera dins l’àmbit de l’administració de
justícia, s’ha d’ajustar a les exigències de l’administració de
justícia i això intentam ara amb aquesta nova situació que faci.

Ha fet vostè també menció a LexNet, com funciona
LexNet? Això sí que funciona millor que a l’anterior memòria,
LexNet és un mecanisme de comunicació amb els col·legis
professionals que, la veritat, avui no podríem funcionar sense
LexNet, perquè pensin que una en una resolució judicial un
pitja un botó i ja totes les parts en tenen coneixement d’això. I
això sí que al principi és veritat que hi va haver disfuncions, es
repetien les coses, però ara això, LexNet, crec que funciona bé. 

Després vostè ha dit també, ha fet referència a temes
concrets sobre els que volia una explicació suplementària.

Bé, quant a les dones que han estat víctimes d’una agressió
sexual, efectivament hi ha un problema, però és un problema
que també en gran mesura deriva del marc legal, les agressions
sexuals són delictes semipúblics, no hi actua d’ofici el jutge, es
posa en marxa el procés penal en virtut d’una denúncia de la
víctima. El problema el trobam quan una dona arriba a Son
Espases, per exemple, i resulta que el metge que la reconeix
veu que té signes d’haver estat víctima d’una agressió sexual.
En aquest cas, l’actuació del forense, és a dir que vengui el
forense a recollir mostres i faci un reconeixement de la víctima,
si ella no posa la denúncia està fora de cobertura legal, no hi ha
procés penal obert. I a la mateixa vegada, obligar aquesta dona
que en aquell moment posi una denúncia, pot ser un poc
inhumà a una persona que ha passat per aquesta experiència,
dir-li: bé, però vostè vol posar denúncia o no vol posar
denúncia! Bé, ella pot dir: bé, és que ara a mi això no és el que
més em preocupa, vull decidir-ho d’aquí dos o tres dies.

Bé, hi ha un protocol que regula tota aquesta situació, que
és de quan jo era president de l’Audiència Provincial, de l’any
2010, i això està en marxa de revisió, per intentar diríem evitar
a la vegada que quedin fets sense perseguir i també evitar la
revictimització de la dona. És a dir, són dos principis que s’han
d’intentar coordinar i això és el que s’intenta fer a una comissió
que existeix a posta, la creació de la qual està prevista a la Llei
de Violència contra la Dona, que està diríem formada pel
president de l’Audiència Provincial, la directora de l’Institut de
la Dona, la policia judicial, en fi, també autoritats locals en
formen part, i també l’Institut de Medicina Legal, i es fa,
diríem, feina dins aquesta comissió per ajustar el protocol a
aquesta situació.

Quant a la clàusula sòl. És vera el que vostè ha dit, Sr.
Ferrer, que la clàusula sòl era una cosa que a un moment hi va
haver una explosió d’assumptes, moltíssims, i es varen crear
uns jutjats, però aquests jutjats la tendència ara és anar-los
eliminant. És a dir, aquí, a Balears, el que es va fer és que al
Jutjat de Primera Instància, de 7 s’hi varen afegir fins i tot 3
jutges que feien clàusules sòl. Ara estam en procés que aquests
jutges, per exemple, una de les jutgesses que jo he dit que ara
aniria o que ja és al contenciós, era a una clàusula sòl. Vull dir
ara la tendència és llevar els jutges de la clàusula sòl i posar-los
allà on s’hagin de menester, perquè la clàusula sòl ha deixat de
ser numèricament tan important com abans.
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L’Oficina de Queixes. Bé, l’Oficina de Queixes, és curiós,
no hi ha un increment de queixes, jo diria que ni tan sols hi ha
moltes queixes per les que ens mereixeríem a l’administració de
justícia. Ara, hem tengut un cas, bé, això ha sortit pels diaris,...,
el que més ens ha incrementat l’Oficina de Queixes és un cas
d’uns alemanys que han tengut un problema amb un
desnonament i han fet una quantitat, moltes queixes, però era
el mateix cas, i això tal vegada ha disparat el número no de
l’any 2020, sinó d’enguany moltíssim, però era una cosa
fictícia, una cosa que no respon a la realitat.

Quant a la mediació. Vostè ha fet referència a com ha
evolucionat des de la Llei de mediació del 2010. Idò ha
evolucionat malament per una qüestió i és perquè aquí..., el
problema de la mediació és qui la paga, així de clar; és a dir, hi
ha problemes, és a dir que els jutges si després la mediació va
malament..., la mediació intrajudicial consisteix que el jutge,
per exemple, es troba a una audiència prèvia i veu que allò es
pot dirimir per mediació i diu: anau a un mediador; però les
parts li poden demanar: i qui m’ho pagarà, vostè m’ho pagarà
el mediador? Perquè, és clar, és el... i aquí hi ha un problema
de finançament.

I després hi ha un problema també de competències, que
això precisament s’ha posat de manifest a les reunions que hem
tengut amb la Conselleria de Presidència, perquè el problema
és si una comunitat autònoma que no té competència en matèria
de justícia pot intervenir en matèria de mediació. I això és el
que s’intenta, i estam elevant consulta al Consell General del
Poder Judicial per intentar diríem aclarir aquest punt, i si es pot
fer, continuarem.

I després el programa d’educar en justícia a mi em sembla
una molt bona iniciativa. Aquí té un paper rellevant Agnès, la
cap de Comunicació perquè és qui, de fet, es posa en contacte
amb els col·legis, i jo crec que és molt positiu que els al·lots
venguin allà, perquè els rep un jutge, els explica de vegades
com anirà un judici i van a judici i de vegades fan un judici
simulat entre ells, però ho fan dins una sala com aquesta, que
és una sala de justícia que té un component així, que els xoca
i això, i jo crec que és una cosa positiva. És clar, i amb la
pandèmia no ho hem pogut fer, perquè és que els centres
educatius no estaven oberts a cap activitat que no fos
estrictament necessària. Però jo crec que tot d’una que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... puguem, ho tornarem posar en marxa. Però nosaltres, en
aquest Tribunal Superior de Justícia i Agnès també ho valoram
molt positivament, és a dir que tot d’una que puguem ho
tornarem posar en marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara comencem el torn de rèplica.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Simplement, Sr. Gómez, reiterar
el nostre agraïment, i també voldria agrair aquest to tan

didàctic, tan clarificador i tan amable que vostè ha dispensat
durant la seva compareixença. Crec que és la primera vegada
que m’han contestat a totes i cada una de les preguntes que he
plantejat i de veres és molt d’agrair.

Des del Partit Popular, insistesc que li desitjam molta sort
i molts d’encerts en aquesta nova responsabilitat.

Moltes gràcies i enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara passem la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies president. Moltes gràcies Sr. Gómez per totes les
respostes que ha donat als diferents grups.

Només vull fer un matís perquè crec que no m’he explicat
bé en el meu primer torn i em referia a la qüestió del ministre
Iceta, em referia a donar una solució a la temporalitat dels
interins. No té res a veure amb el plus d’insularitat, que això és
més que nosaltres pensam que seria una bona eina per tal que
volguessin aquí. Però el ministre mai no ha parlat d’aquesta
qüestió, simplement ho volia aclarir.

I res, donar-li les gràcies per haver estat avui aquí i sort i
encerts també en aquesta nova etapa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Ciudadanos no és
present, passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat, cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No faré ús del segon torn, només agrair la seva presència i
les explicacions. I també desitjar-li molta sort i encerts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup VOX-Actua
Baleares, Sr. Rodríguez, cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Quería hacer un par de
matizaciones.

Por supuesto, mientras la Ley de violencia de género esté en
vigor, lógicamente se tiene que cumplir, como todas las leyes,
otra cosa es que yo creo que estamos en nuestro derecho a
discrepar y a pensar que en el futuro la podremos derogar, o
mejorar.

Yo me refería en concreto a que en muchas ocasiones, y no
es usted el único caso, cuando se vienen a exponer estos datos
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siempre se hace desde un prisma digamos de cargar las tintas,
cuando nosotros pensamos que son importantes estas
aclaraciones de que prácticamente un 70% al final de las
sentencias son, si no de inocente, de no culpable, y no entramos
a valorar si es por falta de pruebas, porque eso ya son
apreciaciones personales. Cuando un tribunal declara que una
persona no es culpable, no es culpable, y poco más hay que
decir.

Con respecto al tema del catalán, nosotros pensamos que es
un problema que afecta a la administración de justicia, a la
sanidad, a la educación, porque acaba conllevando la falta de
movilidad de las personas dentro del territorio nacional; eso a
la larga acarrea un problema de endogamia y crea barreras para
el no poder ejercer esa movilidad geográfica. 

Y con respecto al traspaso de competencias, que nos ha
indicado usted que en otras regiones, donde sí está transferida
la administración ordinaria de justicia, posee más recursos, eso
al final genera mayores desigualdades. Nosotros pensamos que
en algunos temas fundamentales como es la justicia los
españoles deben ser absolutamente iguales, residan donde
residan, dentro de todo el territorio nacional porque es la única
manera en algunas cuestiones fundamentales... el derecho del
ciudadano a no verse discriminado porque unas comunidades
autónomas tengan más o menos recursos que otras, sobre todo
-ya digo- en asuntos como sanidad, justicia, educación que
nosotros pensamos, creo que legítimamente, que deberían ser
competencia exclusiva del Estado.

Por supuesto que nosotros conocemos que el Consejo
General del Poder Judicial al principio decidió paralizar los
nombramientos, después se vio impuesto por ley a hacerlo, una
ley... esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, que
fue un escándalo a nivel europeo y que afortunadamente en
algunos aspectos parece ser que se va a dar marcha atrás, pero
veremos cómo acaba, porque nosotros pensamos, yo entiendo
que usted no se pueda pronunciar, pero nosotros sí, pensamos
que esta limitación en la capacidad de nombramientos del
Consejo General del Poder Judicial al final fue un chantaje
político para obligar a la renovación. Veremos hasta cuándo se
alargará y si no se produce esa renovación hasta cuándo
estaremos sin nombramiento de jueces que, en muchas
ocasiones, son, como en su caso, de una sola persona que se ha
presentado para ocupar la plaza.

Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento, nuestra fe y
confianza en la administración de justicia, por eso hacemos
habitualmente uso de ella en defensa de los derechos y
libertades de todo.

Y nos quedamos, de verdad, con la frase que ha dicho usted
al principio: “De nada sirve ser titular de derechos si no se
pueden ejercer”.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara ja finalment..., no, perdó, té la paraula
el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra.
Sureda, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Simplement vull sumar-me a tots els
agraïments i a les enhorabones com la resta de portaveus dels
grups parlamentaris. I esperam que l’any que ve pugui tornar i
que moltes de les accions siguin viables i que siguin una
realitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula el Sr. Ferrer,
pel Grup Parlamentari Socialista, cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Li vull agrair novament la seva
presència aquí per la presentació de la memòria i les activitats
d’una manera tan didàctica i aclaridora al Parlament de les Illes
Balears, la seu de la sobirania del poble de les Illes, i és
especialment important que l’administració de justícia vengui
aquí, hi sigui també i s’expliqui de manera tan clara com ha fet
vostè avui.

Vull reconèixer la tasca de tots els professionals que
desenvolupen la seva feina dia a dia, no només a vostè, sinó a
totes les persones que depenen de vostè a l’administració de
justícia.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Contrarèplica del Sr. Gómez.

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Carles Gómez i
Martínez):

Gràcies per aquest nou torn, però jo també el que he de fer
bàsicament és donar-los les gràcies a vostès per haver escoltat,
perquè sé que de vegades el que passa dins l’administració de
justícia és difícil d’explicar i sol ser un poc avorrit, i més si un
el que conta són coses... conta les seves penes, que és un
poquet el que he fet jo. Per tant, moltes gràcies per la seva
atenció i per l’oportunitat d’haver pogut ser aquí.

Només per aquests parell de punts que han sortit ara al final,
a la rèplica, només dir a la Sra. Sans que, bé, entenc el que diu
sobre la temporalitat dels interins, sé que aquí hi ha una
jurisprudència quant a un interí precisament per la reiteració i
la successió de contractes, la seva condició d’interí és, diríem,
en realitat un frau de llei i ha de ser substituït per una relació
estable, normalment un contracte laboral. Això que va dir el Sr.
Iceta és fruit, de fet, d’una jurisprudència del Tribunal Suprem,
ho ha anat establint d’aquesta manera.

No sé com afectarà això l’administració de Justícia encara,
ni crec que això ho sàpiga ningú, però hi ha funcionaris interins
que han començat ja a posar demandes en aquest sentit. No sé
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ben bé quin abast tendrà, si això serà molt general o no, i
perdoni que no hagués entès bé el que m’havia volgut dir.

I quant al Sr. Rodríguez, bé, jo l’explicació que he donat
sobre les xifres és la que ha donat l’Observatori del Consejo
General del Poder Judicial de violència sobre la dona i són ells
els que la donen. Jo he volgut, precisament, evitar una
valoració personal, són ells els que parlen del fet que s’ha
produït una reducció de denúncies, que hi ha hagut un augment
de la utilització de la dispensa i són ells els que donen aquesta
explicació i, en general, l’Observatori, bé, a part que jo m’hi
dec, perquè són els meus superiors, està format per un conjunt
de jutges, de professors, de treballadors socials, de distints
àmbits que són els que..., vull dir que no només és una qüestió
jurídica, intervenen aquí altres professionals i han arribat a
aquesta conclusió, i jo em limitava a dir-ho. No és que volgués
carregar les tintes en un sentit o en un altre, sinó que només
volia reproduir un poquet l’explicació que donen al mateix
observatori.

Quant al català, bé, el català jo aquí em limit a dir això,
vostè ho ha dit: “no val de res ser titular de dret si no es poden
exercitar”. El que nosaltres volem és que els ciutadans
d’aquestes illes que tenen el dret a emprar el català, el puguin
emprar. Això és tot, fer-ho possible. I crec sincerament que
això no comportarà una despesa pública ni una desviació de
recursos.

Quant a les transferències en justícia, ha de tenir en compte
una cosa, Sr. Rodríguez, mai no podrà ser una transferència
total perquè als jutges mai no se’ns podrà transferir, és a dir, els
jutges sempre dependrem del Consejo General del Poder
Judicial, sempre, i, per tant, el que es transfereix és el que se’n
diu l’administració de l’Administració de Justícia, la gestió dels
mitjans personals i materials; els jutges sempre dependrem del
Consejo General del Poder Judicial, a diferència del que passa
a altres països. Per exemple, a Alemanya els jutges també s’han
transferit, a Alemanya cada estat federal té el seu poder
judicial, i no hi ha Consell General del Poder Judicial. Aquí sí,
aquí tenim un Consell General del Poder Judicial i d’això no hi
ha cap revisió constitucional, ni estatutària, ni res que ho
canviï. L’únic que es transfereix és això: l’administració de
l’Administració de Justícia. Vull dir que és una qüestió
limitada, no és com, per exemple, en Sanitat, que es transmet
tot, no, aquí sempre hi haurà un àmbit.

I jo crec que fer feina amb l’administració de la justícia és
difícil i és ingrat, perquè aquí es mescla el Consejo General del
Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i l’administració
autonòmica, i s’ha de coordinar tot i s’ha de..., i jo crec que és
molt difícil. Però, bé, és el model que tenim, és el model que
està previst a la Constitució, al bloc de la Constitució, a les lleis
orgàniques i és amb el que els que som jutges hem d’operar.

És a dir, jo entenc que vostè tengui una altra visió; jo no
puc tenir altra visió més que la de la llei, perquè és el que he
d’aplicar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aquesta presidència els informa que, segons
la Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la

presentació de la Memòria Anual del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears per part del seu president o
president davant el Parlament de les Illes Balears, no es
formularan propostes de resolució, sense perjudici del dret dels
diputats i diputades i dels grups parlamentaris de presentar les
iniciatives parlamentàries que considerin oportunes seguint les
tramitacions habituals.

I acabat el debat, volem agrair la presència del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Sr. Carles
Gómez i Martínez, i la seva acompanyant.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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