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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, president, bon dia, Sebastià Sagreras substitueix Juanma
Lafuente. Gràcies.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sr. President, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

Debat de l’escrit RGE núm. 4794/22, del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet la Memòria Judicial sobre l’estat,
funcionament i activitats del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears de l’any 2021.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que consisteix
en el debat de l’escrit RGE núm. 4794/22, del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet la Memòria Judicial sobre l'estat, funcionament i
activitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
de l'any 2021.

Assisteix l’Excm. Sr. Carlos Gómez i Martínez, president
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, al qual
donam la benvinguda així com a la seva acompanyant.

Per tant, té la paraula el Sr. Carlos Gómez per tal de fer
l'exposició oral que consideri.

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

Sr. President de la Comissió d’Assumptes Institucionals,
senyors i senyores diputats del Parlament de les Illes Balears.
Per a mi és un honor comparèixer un any més davant vostès, els
representants de la ciutadania de les nostres illes, per presentar
la memòria corresponent a la passada anualitat, la del 2021, en
compliment de les previsions de l'article 96.1 del nostre Estatut
d'Autonomia.

Aquesta és per a mi una ocasió privilegiada per fer el que
em toca fer, i és que per un dia la nostra societat posi la mirada
sobre la seva justícia i la vegi com el que és, un àmbit de grans
expectatives, perquè fer justícia és expressió del desig que es
realitzin els més alts valors d'un estat constitucional del dret,
com el nostre, però també un àmbit on es posen de manifest
moltes mancances. 

Per això, aquesta compareixença és una ocasió única perquè
els representant del Poder Judicial a aquesta comunitat
autònoma demani a la resta de poders ajuda, o més ben dit,
compromís i complicitat democràtiques per aconseguir que la
justícia pugui complir el fi que li és propi, l'efectivitat dels drets
dels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. 

Perquè, i això m'interessa molt que quedi ben clar com a
punt de partida, el Poder Judicial és diferent, per la seva pròpia
naturalesa, de la resta dels poders de l'Estat, de l’executiu i del
legislatiu, en el sentit que el Poder Judicial no té mitjans ni
pressupost propi i actua per acomplir les lleis que li
proporciona un altre poder, el legislatiu, amb els mitjans que li
proporciona un altre poder, l’executiu.

S’atribueix a Alexander Hamilton, un dels pares de la
Constitució dels Estats Units d'Amèrica, 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”.

És en aquest sentit que podríem dir que el Poder Judicial és,
paradoxalment, un no-poder, un no-poder dels que també,
paradoxalment, són tan necessaris en les democràcies
avançades, un lloc on la decisió no ve determinada pel poder o
per la força, ni tan sols per la força majoritària i legitimadora
dels vots, com succeeix a la resta de poders, el legislatiu i
l'executiu, sinó que les seves decisions vénen determinades per
la raó, en concret per la raó fonamentada en la llei. 

Per això, dotar els jutges de lleis clares i donar-los els
mitjans necessaris és un exercici de responsabilitat institucional
i democràtica, demana un alt grau de consciència i complicitat
de la resta d’institucions, ja que, molt probablement, els
representants del poder polític que les acordin n’obtindran un
rèdit electoral immediat, però al llarg termini hauran contribuït
a la construcció de bases fermes per a la convivència social.

Tal com s'explica a la presentació d'aquesta memòria, la
memòria té com a finalitat principal retre compte al Parlament
de quina ha estat l'activitat jurisdiccional dels tribunals i jutjats
de les nostres illes i, en aquest sentit, he de dir que tenc la
satisfacció d'avançar que, globalment, l'administració de
justícia de les Balears ha complit la seva missió, almenys des
del punt de vista quantitatiu, dels nombres i les xifres, perquè,
com veurem més endavant, hem aconseguit reduir la
litispendència d'assumptes. 

Abans d'entrar dins el fons, també destacaria que, com
hauran pogut comprovar, enguany la memòria té un aspecte
formal distint, això és fruit de l'esforç, diguem, de
modernització, sobretot dut a terme per Agnès Antich, del
Gabinet de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia, que
ha procurat que la memòria fos de més fàcil accés i fos més
llegible per a tots vostès. 

Bé, si començam pel principi, de les dades generals a la
comunitat autònoma, les xifres i els nombres, vostès veuran que
a l'any 2021 hem aconseguit reduir un 12% la litispendència i,
és més, a l'any 2021, amb 73.674 assumptes pendents, tenim
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menys assumptes pendents que a l'any 2020, just abans de la
pandèmia, i que a l'any 2019, que encara és més abans de la
pandèmia; és a dir que hem aconseguit, diríem, reduir la
tendència.

I com els dic, això és un motiu de satisfacció, vull dir, hem
tengut una productivitat adient. Però no podem deixar de
pensar en un aspecte d’aquestes xifres també, hi ha 73.674
casos per resoldre, i això vol dir, fent una mitjana així a
l'engròs, que hi ha 150.000 persones que tenen un problema
legal i que estan pendents que se'ls resolgui. 

Jo em deman, què passaria si hi hagués una xifra semblant
a uns altres serveis públics? Què passaria si a la sanitat hi
hagués una llista d'espera de 150.000 persones? I és veritat que
la sanitat, la salut, és una qüestió peremptòria i que demana un
tractament prioritari, però també en un estat de dret tenir
ciutadans que no els puguin exercir, tenir persones en dret que
no els puguin exercir, crec que això també ho hem de
considerar com un fracàs; per no dir també la idea aquesta
popular, que jo crec que és prou certa, que el pitjor en la vida
és tenir un problema de salut, i ja, després, és tenir un problema
legal; és a dir, totes aquestes persones, diríem, tenen un
problema legal i es troben a l'espera que el seu problema es
resolgui.

La capacitat resolutiva mesura en realitat quina és la
capacitat que tenen les distintes jurisdiccions de resoldre els
assumptes. Aquí m'interessaria destacar una qüestió i és que els
jutjats contenciosoadministratius, són els qui tenen menys
capacitat resolutiva de les quatre jurisdiccions. I això també és
una xifra que no podem passar per alt, perquè, per exemple, el
Jutjat Social, si té una capacitat resolutiva d’1, això vol dir que
surten els mateixos assumptes que entren. Però, en canvi, en el
contenciós no, el contenciós fa una borsa d'assumptes pendents
i, és clar, això, la situació del Jutjat Contnciosoadministratiu,
crec que vostès ho han de saber, és dedicada perquè aquí, a
Balears, només tenim tres jutjats contenciosoadministratius, i,
a mi no m'agrada comparar, però sí els he de dir que, per
exemple, a Múrcia, amb 1.400.000 habitants, en tenen 7; aquí,
amb 1.200.000, però amb una població de fet molt
significativa, en tenim 3. Per tant, jo crec que els anys anteriors
s’ha descuidat això, diríem, d’influir en el Ministeri de Justícia
perquè creï jutjats contenciosoadministratius a la nostra
comunitat autònoma. 

Passam a la següent..., això és la congestió existent, com
veuen, la més grossa de la congestió és també dels jutjats
contenciosoadministratius, han de saber que, com a mesura de
suport, hem aconseguit..., això ha començat precisament a final
del 2021 i principis del 2020, que cada un dels tres jutjats
contenciosoadministratius tenguessin un jutge de reforç; és a
dir que ara en realitat és quasi com si fossin 6, però això ho
començarem a veure a partir del 2022.

Això dels reforços sempre és una solució provisional,
perquè depèn de les possibilitats pressupostàries del Ministeri
de Justícia, si el Ministeri de Justícia té doblers per gastar en
personal, diríem, aprova els reforços, però, si no, no; i és clar,
aquí el que és segur és tenir els jutjats, això és el que ens
donaria seguretat. I de moment, bé, això, aquest sistema... dels
6 jutges n’han començat alguns a finals de l’any 2021, i tots 3

a partir de l’any 2022. I esper que l’any que ve hi hagi hagut un
avançament, però de totes maneres el retard d’aquests jutjats és
molt significatiu i no crec que sense la creació de nous òrgans
sigui possible llevar tot aquest retard que tenen.

Bé, aquesta altra diapositiva, el que mostra... això és un
càlcul teòric, és a dir, el que es torbarien els assumptes si no
n’entressin de nous; és a dir, què es torbaria un procés civil?
Doncs, un poc més de 8 mesos. Què es torbaria un procés
penal? Un poc més de 3 mesos. Què es torbaria un recurs
contenciosoadministratiu? 1 any i 5 mesos. I social? Un poc
més d’1 any. És a dir que en una situació en què no hi hagués
noves entrades i utilitzant els recursos que tenim, sense afegir-
ne, aquest seria el resultat, que estaria prou bé per als ciutadans,
si els poguéssim dir que en 8 mesos s’ha resolt un assumpte
civil. Això són xifres ideals, perquè no són possibles mentre hi
hagi tota aquesta litispendència de 73.000 assumptes, que és el
que tenim.

Aquí aquesta diapositiva també és interessant, quant a
número de magistrats que hi ha per 100.000 habitants. I com
veuen, Illes Balears està un poc per sobre de la mitjana, és a
dir, si la mitjana d’Espanya és 11,12, nosaltres, a les Illes
Balears tenim 12,3 jutges per cada 100.000 habitants. Però, si
miren la taula de devora, veuran que la litigiositat aquí és més
alta que la mitjana espanyola, per què? Perquè aquí, com deia
abans, hi ha molta població de fet, hi ha el turisme, hi ha gent
que no és resident, que no està computada en el 1.200.000
persones, però que generen litigis. Bé, tots hem vist aquestes
notícies, per exemple, del balconing, només el balconing als
jutjats ens genera una gran feina, perquè s’ha de fer l’autòpsia,
s’ha de fer comparèixer els familiars, s’ha de permetre el
trasllat al país d’origen del cadàver, etc. Vull dir, això és un
exemple només, però, és clar, amb aquesta quantitat de gent
que ens visita, és normal que la jurisdicció penal tengui molta
més feina que la que correspon estrictament als habitants.

Igual passa a civil, perquè aquí hi ha molta gent estrangera
que té una segona residència i que després en aquesta segona
residència fan obra i aquesta obra provoca un litigi perquè
l’obra està mal feta, i això també ens donen números, que, en
canvi no compten en aquesta mitjana.

La situació és encara més greu, si vostès tenen en compte
que a Europa, segons les darreres xifres del CEPEJ, és a dir, la
Comissió Europea per l’Eficiència de la Justícia, la mitjana
europea per cada 100.000 habitants és de 21 jutges, i a Espanya
en tenim 11,9; és a dir que a Espanya tenim quasi la meitat de
la mitjana europea, que no parl dels millors països del món
quant a això, sinó de la mitjana europea. És a dir que jo crec
que realment sí que es necessita prendre’s la justícia
seriosament i fer realment una inversió, una aposta important
per la justícia.

I aquí arribam al que jo diria que és el que sempre
consulten, el que ens demanen també del Consell i és: quines
són les necessitats que tendrien les Illes Balears, les necessitats
de jutjats i de jutges? I això com es calcula? Es calcula en base
a un barem, que es diu d’entrada, que està aprovat pel Consell
General del Poder Judicial, des de l’any 2018, i que està
publicat en el BOE, una xifra d’entrada per jurisdicció, per
exemple un jutjat contenciosoadministratiu es calcula que ha de
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tenir una entrada anual de 270 assumptes, bé, un altre de penal,
segons la distinta jurisdicció.

Aplicant això a la situació nostra, què necessitaríem? Doncs
veiem que quant als òrgans col·legiats, això vol dir Audiència
Provincial i Tribunal Superior de Justícia, se’n diuen col·legiats
perquè la decisió està presa per un òrgan que no és unipersonal,
sinó que està constituït per diversos magistrats o magistrades,
aquí tan sols tenim una necessitat en dues places de les seccions
civils de l’Audiència Provincial, perquè en número s’ha vist
incrementat també, molt recentment, com a conseqüència de la
crisi, perquè hi ha hagut moltes reclamacions per exemple de
vols, bitllets d’avió. I això, que és una cosa senzilla, però el
número és molt elevat.

Per no dir, que tot això es troba pendent que s’aixequi la
suspensió dels concursos de creditors, ara per ara estan
suspesos, quan això s’aixequi, ja veurem això quins efectes
tendrà en la jurisdicció mercantil i, per tant, a les seccions civils
de l’Audiència Provincial.

En canvi, d’òrgans unipersonals sí que en necessitam molts
més. Mirin, de Mercantil en necessitam 8, això és aplicant
estrictament aquests barems que jo dic, del Consell General del
Poder Judicial i que tal vegada en els propers anys podrien ser
menys, podrien ser menys perquè tots aquests litigis de vols i
de clàusules sòl, si han llegit la contractació en massa, tot
aquest problema que hi ha hagut amb les hipoteques, això
també va ala jutjats mercantils i això és d’esperar que en els
propers anys, més o menys, en vengui a menys. Però aplicant
aquest barem, ens dóna que Palma necessitaria 8 jutjats de
Mercantil. Pensin que en tenim 3 i en necessitaríem 8 més,
segons aquests números. Bé, tal vegada no necessitaríem els 8,
amb xifres, diríem, més properes a la realitat, però uns quants
sí.

I jo els posaré un exemple, el Jutjat Mercantil núm. 4 està
creat des de fa 2 anys i no pot començar a funcionar,
senzillament perquè no hi ha espai, perquè no tenim lloc. I hem
hagut de fer..., bé, ho ha fet el ministeri, perquè com els dic, els
jutges no tenim mitjans, però el ministeri ha convocat un
concurs per a lloguer d’un local, i ara, després, ha hagut de
convocar un concurs per reformar..., una petita reforma per
instal·lar-ho allà. I això..., és a dir, no només és que ens creïn
un jutjat, és que hem de tenir el lloc on encabir aquest jutjat.
Bé, un d’aquests que han de començar a funcionar, precisament
és un Jutjat Mercantil. De Social també en necessitam un, un
altre jutjat que està creat i que no ha començat a funcionar, és
el Social.

De contenciós administratiu en necessitam dos, ja els he dit
la situació tan difícil que hi ha aquí. De violència de gènere en
necessitam dos, necessitaríem dos jutjats, la situació de
violència de gènere és un jutjat on, fer feina per al jutge, és
complicat, perquè ara només n'hi ha dos de jutges de violència
contra la dona a Palma, reforçats amb un altre, és com si hi
hagués tres jutjats; però ells no poden fer guàrdies de 24 hores,
amb aquest número, perquè cada tres dies estarien fent feina, i
això és impossible. I el que passa és que tots aquests assumptes
no és com un detingut que ha fet -posem per cas- un robatori,
no, això són casos on ve l’agressor, ve la víctima, venen, per
exemple, els infants, s'han d’adoptar una sèrie de mesures de

protecció, ordres d'allunyament, la gestió de tot això és difícil,
això fa que moltes vegades els jutjats de violència hagin de
continuar fent feina més enllà de migdia.

I jo, la meva idea, és que hi hagués dos jutjats més perquè,
si són quatre, ja la llei permet fer guàrdies de 24 hores i
almenys això els permetria funcionar amb més facilitat. 

Després, també en necessitam a Palma, de primera instància
quatre, i a Eivissa en necessitam dos.

A Palma necessitam molt urgentment un jutjat per tramitar
el que se’n diuen els processos de proveir de mesures de suport
a persones amb discapacitat, hi ha hagut un canvi de paradigma
en el tractament d’aquestes persones, amb una filosofia
completament distinta, ja no es pot parlar de persones
discapacitades, s’ha de parlar de persones amb una
discapacitat; i no es tracta, ara, de substituir la voluntat
d’aquella persona per una altra, sinó d’ajudar-la a formar la
seva voluntat; s'ha suprimit la tutela, per exemple -per
aclarir-nos- ja no existeixen els tutors, em referesc als majors,
només hi ha tutors per a menors, però per a majors ja no hi ha
tutors. 

I, el que a nosaltres ens afecta més de tota aquesta filosofia
és la que marca la llei, per suposat els jutges hem d'estar
d'acord amb el que diu la llei. I no hi ha res a dir en això, fins
i tot, això acompleix amb els compromisos que té Espanya com
a signatari del Conveni dels drets del infants del 2006, de Nova
York, però el problema és que aquesta llei preveu que tots els
processos anteriors -tots- s'hagin de revisar en el termini de tres
anys; és a dir que els jutges que ho fan són els jutges de família,
que també fan incapacitat, no tan sols han d'atendre el que
entra, sinó que han de revisar, en tres anys els milers de -
diríem- d’incapacitats que varen declarar segons l’antiga llei,
i això realment, les jutgesses -totes són magistrades- les
jutgesses de família de Palma estan completament desbordades,
perquè per ajustar la situació de totes aquestes persones a la
nova llei es necessita que intervengui un treballador social, que
intervengui un psiquiatre, que intervengui el forense..., bé, fins
i tot el rol del jutge és diferent, el jutge amb una mesa rodona,
és a dir, el jutge envoltat d'experts per determinar quina és la
mesura concreta de suport que necessita aquella persona amb
discapacitat. Però, és clar, per a això ens han de donar
mitjançant perquè, si no, resulta impossible d’acomplir amb
aquestes previsions legals.

Bé, això, pel que fa als números. I ara, a mi, el que
m'agradaria també és posar-los al corrent d’altres coses o
d'altres necessitats que es fan també al Tribunal Superior de
Justícia.

Els he parlat del problema dels edificis que, efectivament,
és un problema que s'arrossega de fa molts d'anys, ja l'anterior
president, Antoni Terrassa, sempre deia: és que no tenim ni pla
d'edificis, no tenim...; i nosaltres sense edifici, en realitat, no
tenim futur perquè totes aquestes previsions, per exemple, les
noves creacions dels jutjats, si no hi ha un lloc, idò no es faran. 

Vegem, a Palma necessitam un edifici sencer, i sé -i jo estic
agraït d’això- que les institucions s'han posat en marxa, i en
això les institucions competents són tant el Ministeri de Justícia
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com l'Ajuntament de Palma, i jo sé que hi ha una voluntat, no
només seva, sinó també d'altres institucions, d’aconseguir -
diríem- una parcel·la on es pogués fer un edifici judicial a
Palma, perquè això ens permetria ubicar-hi tots els qui ara no
es troben a un edifici judicial, com, per exemple, el Jutjat
Contenciós, la clínica forense, el Jutjat de Vigilància
Penitenciària, aquest que es faran, el social i el mercantil, tot
podria anar a un jutjat i, a més, ens donaria una perspectiva de
futur.

Jo esper que els propers mesos puguem veure un resultat de
totes aquestes gestions que es fan, hi estic esperançat, almenys.

Quant a Manacor. Manacor és una situació d’edificis
terrible perquè, bé, cap d’aquests no es troba en unes
condicions adequades, els jutjats, a més, es troben disseminats
a distints llocs de la població. L'Ajuntament de Manacor ha
cedit una parcel·la al Ministeri de Justícia i el Ministeri de
Justícia va convocar un concurs per elaborar un projecte, i
aquest projecte està fet, el que passa és que la parcel·la que es
va donar no s'ajusta exactament i s'han de fer uns ajustaments,
però esper que això tiri endavant. Ara, diríem, depèn un poc de
l'ajuntament, perquè s’ha de menester expropiar dos trossets,
molt petits, que envolten aquesta parcel·la, i esper que ho facin,
perquè, si no, no arribarem a tenir...

I és un edifici -jo he vist el projecte- molt guapo, hi ha 15
jutjats, és important per a Manacor perquè el confirma com a
capital de comarca, estarà prop de la ronda de Felanitx, i això
fa que molta gent que ve d'altres pobles no hagi de menester
entrar dins Manacor, que és molt difícil aparcar, etc. És a dir,
jo crec que..., en això els deman si vostès coneixen qualcú de
l'Ajuntament de Manacor perquè que els empenyin a acabar
amb això, perquè, si no, no es farà.

Després, a Eivissa tenim la sort que sí, tal vegada accelerat
per l'incendi que hi va haver, s’ha fet un edifici, que a mi
m'encanta, jo vaig anar a la inauguració, va venir la ministra, és
un edifici lluminós, blanc... Ara falta fer la segona part, és a dir,
hi ha la meitat que està aparedat i això, i manca la resta per fer,
i supòs que ho arribaran a fer també.

I mentrestant, els jutjats de primera instància, que són els de
competència civil, estan de lloguer a l'edifici CETIS, que es
diu, però això és una pena, haver de pagar un lloguer quan un
té ja l'espai; han de fer l’aparedament i després s'han d'instal·lar
al seu edifici.

A Ciutadella, per mi els he de dir que, jo, que conec tots els
jutjats, Ciutadella és el que està en pitjors condicions de tots;
és a dir, Ciutadella és un jutjat que no estava previst com a
jutjat, era un habitatge i allà els arxius estan pertot, estan en el
corredor, fins i tot, estan dins el lavabo, és a dir, és una
situació..., sobretot el Jutjat de Ciutadella 2, perquè l’1,
encara..., però a dalt de tot, és un desastre.

I com està això? Bé, això està que l'Ajuntament de
Ciutadella ha cedit un terreny al Ministeri de Justícia que, en
realitat, és patrimoni de l'Estat, perquè el ministeri no té
patrimoni, ho passa a patrimoni de l’Estat, i patrimoni de
l’Estat ho ha tornat a Ciutadella, amb una acceptació. Però ara
a Ciutadella volen incloure unes condicions i torna trobar-se a

patrimoni de l'Estat. I mentrestant, la veritat és que les
condicions són penoses, d’aquest jutjat.

Bé, això, pel que fa referència als edificis. En resum,
situació difícil, però esperança que això es pugui resoldre, si hi
ha un poc de voluntat per les persones que tenen responsabilitat
en aquesta matèria i les seves institucions. 

També m'agradaria parlar de..., jo quan vaig venir aquí,
l'altre any, vaig parlar d'una iniciativa que havíem tengut en el
Tribunal, i que va ser acollida pel Govern balear, i que després
s’hi varen afegir el Col·legi d'Advocats, el Col·legi de
Registradors, de Notaris, de Procuradors, de Graduats Socials,
que era una campanya que es deia “La justícia, també en
català”, de manera que la gent es pogués trobar còmoda a
l’hora d'utilitzar el català davant els tribunals de justícia, davant
els jutjats. Era una campanya, i és una campanya, inclusiva, no
es vol excloure res, i el títol ja ho diu tot “La justícia, també en
català”, i consisteix bàsicament en informar d’aquest dret a les
persones que van als jutjats, en proveir a tots els òrgans
jurisdiccionals, que ja els tenim, d’un vocabulari jurídic català-
castellà, i en proporcionar eines informàtiques per a traducció
automatitzada. I tot això s'ha dut a terme.

Ara, com es pot mesurar l'impacte d'aquesta...? Jo no ho sé,
és molt difícil saber si això ha contribuït o no que es millori o
que s'augmenti, l’ús del català a l'àmbit de l’administració de
justícia, però sí que almenys hi ha un entorn que ho afavoreix,
hem creat això. 

Després, també els vaig informar que tenia intenció, que
havia posat en marxa, quatre grups de treball per fer una norma
software, de soft no, que es diu La guia de bones pràctiques
processals. Aquí hi han intervengut quatre grups de treball:
civil, penal, contenciosoadministratiu i social, en els quals hi
havia magistrats i magistrades, d'una banda, i també membres
de tots aquests altres col·legis, del Col·legi de Missers, del
Col·legi de Procuradors, de Graduats Socials i de Fiscalia, han
fet una guia de bones pràctiques processals; això contempla
aspectes que la llei no preveu, però que són útils per al dia a dia
dels jutjats, per exemple, el temps màxim de duració de les
intervencions dels advocats al judici; l’extensió màxima dels
escrits d’interposició d'un recurs; la manera de citar la
jurisprudència; com introduir els documents a l'expedient
electrònic, totes aquestes cosetes que, és clar, no poden estar
previstes a la llei, però que, en canvi, si tothom ho fa igual,
diríem, tots hi guanyam. I la idea..., això ho presentam,
precisament, dilluns que ve, dia 20, al pati del Tribunal farem
la presentació d'aquesta guia de bones pràctiques processals.

I, finalment, també m'agradaria retre compte que he posat
en marxa una junta d’expurgació, tenim gran part aquests
espais que, com els dic, en tenim poc, està ocupat per
expedients, i en això... bé, en això hi ha una possibilitat de
destruir-los, sempre que se segueixi un procediment. S'ha posat
en marxa aquesta junta, que no està presidida per mi, sinó pel
president de la Sala Contenciosoadministrativa, hi participen
distintes autoritats judicials, però sobretot també hi participen
els responsables dels arxius històrics d’aquí, a la comunitat, els
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. I és important que vostès,
en la mesura que puguin, idò, diríem, animin aquests arxivers
o aquests responsables a tenir una actitud positiva, perquè ells

 



1504 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 80 / 15 de juny de 2022 

tenen el rol de dir: bé, de tot això que es vol destruir, què és el
que té un interès històric, que s’ha de guardar als efectes que en
el futur puguin saber com funcionava la justícia?

Bé, el que ells determinin això se salva i la resta es
destrueix, però és important que ells facin la seva feina de
manera intel·ligent per poder avançar en això, perquè jo crec
que és la típica feina que és una molèstia, que ningú no vol fer,
però que, si es fa és, és una feina que té futur, perquè ara ja no
tenim el paper, tenim expedient electrònic. Per tant, tot el que
puguem anar fent net, tot això que va quedant alliberat, i, per
tant, és una feina que crec que també serà útil.

Bé, i això són un poquet... bé, aquestes paraules per
presentar aquesta memòria que vostès tenen a les seves mans i
jo estic disposat a contestar totes les preguntes que vostès em
puguin fer.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara, per formular preguntes o
observacions procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.
El Sr. Gómez i Martínez pot contestar globalment totes les
preguntes o bé de manera individual.

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

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

De manera global, d’acord, perfecte. Per tant, passem a la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, Sr. President del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, Sr. Gómez, per la seva
extensa presentació i donar la benvinguda en nom del Grup del
Partit Popular a aquest parlament, on el continuam animant en
el paper tan important que té l'administració de justícia per als
ciutadans els quals representam en aquesta cambra.

El total de jutges i magistrats en comparació amb l'última
memòria del 2020 s'ha incrementat en un membre, encara que
la valoració dels resultats de l'any poden considerar-se positius
globalment, tenint en compte encara els efectes de la COVID-
19, que van incidir de manera negativa sobretot en el personal
en els dos darrers anys. 

Pel que respecte a la taxa de jutges per 100.000 habitants,
és veritat que Balears continua estant, lleugerament, com vostè
ha explicat, per sobre de la mitjana nacional i que seguim estant
molt per sota de la mitjana europea de 25 jutges per 100.000
habitants. Es manté el nombre de jutges per habitant per sobre
la mitjana general, encara que la peculiaritat insular no permet
un aprofitament territorial igualitari de molts òrgans, a la qual

cosa se suma un elevat percentatge de població flotant i
resident, juntament amb una taxa de litigiositat superior a la
mitjana general. 

D'altra banda, la litigiositat de Balears és superior a la
mitjana d'Espanya. Ens agradaria també saber si els càlculs
vostès els fan sobre la població de dret que tenim a les Illes o
també es té en compte un percentatge dels que ens visiten, dels
turistes?

També, per altra banda, les dificultats que no són persistents
al llarg dels anys en els lletrats de Justícia per als temes... que
segueixen 21 places vacants de jutges, d'espais d’interpretes,
d'espais psicosocials, de perits, continua persistint a la
memòria, com en els anys anteriors, la urgent i inajornable
necessitat d'un nou edifici judicial per albergar l’Audiència
Provincial; continua faltant un nou jutjat mercantil, així com un
nou jutjat social, com vostè ha explicat, que hauria d'haver
entrat en funcionament, per està ja creat des de fa dos anys.

Després, no creu també que seria positiu i necessari
construir un palau de justícia per poder unificar els jutjats, que
també comptés amb un jutjat de violència de gènere, mínim?
Vostè ha esmentat que en serien necessaris dos.

Ressalta també la memòria que per a enguany estan prevists
diversos judicis complexos, que comprometen l’ús de les sales
per a la resta de seccions civils de l’Audiència i del Tribunal
Superior de Justícia.

Com ja es va fer amb l’informe del passat any, i ara es
reitera, l'augment d'entrada d'assumptes que experimentarà la
secció cinquena amb competències, amb recursos provinents
dels jutjats mercantils en ser mantinguda en el temps, no
sembla deure’s a un problema de tipus conjuntural, sinó que
n’és un de tipus estructural, per la qual cosa sembla necessari
instar el Consell General del Poder Judicial que procedeixi a la
creació d'una cinquena plaça de magistrat especialista en
mercantil.

També han estat vostès un col·lectiu que la fatiga i l’estrès
han portat a diverses magistrades, així com recull la memòria,
que es troben de baixa en aquests moments. Ressalta l'arribada
dels efectes secundaris de la pandèmia amb l’entrada
d'assumptes els qual s'han elevat als jutjats
contenciosoadministratius més d'un 30%, vostès tenien aquesta
previsió.

Els jutjats d'instrucció de Palma han recuperat un ritme
d'activitat satisfactòria, perquè encara que l'ingrés d'assumptes
ha augmentat lleugerament en un 3,34%, així com l’increment
de l'índex de resolució també ha estat en un 4% positiu.

Continuen existint necessitats de personal a l’oficina
judicial amb caràcter general, és preocupant el nivell de
mobilitat que pateixen les oficines judicials del territori,
conseqüència de nombroses places vacants. 

Entenem també que el preu de l'habitatge és un dels motius
que incideix per poder ser atractiu venir aquí a les Illes Balears. 
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I ens agradaria també saber si vostès han fet petició als
diferents governs, tant al Govern autonòmic com al Govern
central, per posar de manifest aquesta mancança, tant de
personal com de recursos.

Els equips psicoassistencials, destacant la insuficiència de
les dotacions a totes les illes, especialment preocupant resulta
de cobertura les places d'un únic equip psicosocial per a
Mallorca, que necessitaria d’un segon equip.

Traductors i intèrprets plantegen un sever problema,
especialment ara a la temporada d'estiu.

Reivindicacions històriques, com és el nou edifici judicial
situat al carrer Antoni Joan Alemany, en aquesta ciutat de
Palma, en el qual se situen entre els serveis dels Jutjats de
Primera Instància i Instrucció, núm. 3 i Penal núm. 1, compta
només amb dues sales de vistes amb els mitjans adequats per a
l’enregistrament audiovisual de l’acte del plenari, essent que les
altres dues sales es troben totalment inoperatives i sense
possibilitats d'ús. Per tant, un altre greu problema.

Quant a l'edifici dels Jutjats de Primera Instància i
d'Instrucció de Ciutadella, també és un tema històric que
arrossegam de fa més de 10 anys a les Illes Balears, i també el
que vostè ha comentat, és un edifici disfuncional, que hi falta
espai, que es troba... idò que reitera aquesta falta d'adaptació de
l'edifici amb les mesures per garantir la mobilitat de les
persones discapacitades i majors, que quan hi acudeixen puguin
accedir-hi amb facilitat, falten la rampa d'accessos i l’ascensor,
per tant, és un dels jutjats on més falta fa la inversió per poder
donar, prestar un millor servei als ciutadans, en aquest cas, als
menorquins.

La justícia posseeix, a més, una dimensió de servei públic,
resulta essencial perquè la ciutadania té dret al fet que els
conflictes dels quals són part siguin decidits en temps raonable,
vostès citaven a la memòria l'article 6 quant a la Convenció
d'Europa dels Drets Humans.

Pel que fa al Pla territorial de formació de jutges i
magistrats, el Pla de formació contínua descentralitzada per a
l'anualitat 2021 no va poder realitzar-se per causa de la
pandèmia COVID, que no ha permès impartir els cursos de
manera presencial. Volem creure que dins aquest any, a mesura
que es recupera la normalitat, vostès també tindran aquesta
acció formativa posada en marxa. 

Aquí permeti’m que pugui fer-li un suggeriment, quant a la
figura dels jutges de pau; els jutges de pau fan aquesta labor
mediadora, ajuden a alleujar els jutjats en dirimir alguns
conflictes veïnals, en aquest sentit consideram, des del Grup del
Partit Popular, que és fonamental donar accés a aquests jutges
alguna mena de reciclatge o formació, perquè ajudaria,
aportaria una major seguretat i tranquil·litat a l'hora d'adoptar
les seves resolucions. Açò és un tema que, com a exbatle que
som, doncs, he compartit la problemàtica amb els jutges amb
els quals he tingut la sort de fer feina i és un tema que els
donaria un alleugeriment per poder fer la feina que fan.

Seguint també, el total de jutges i magistrats a Balears són
141. Seguim alguns dels problemes reflectits a la memòria, que

a la seva mateixa presentació, especialment les relacions amb
la tardança en la resolució i la falta d'espai, a diferència del que
va ocórrer el 2020 a 2021, es va produir un augment de
l'entrada d'assumptes en tots els ordres judicials. Tot açò, una
vegada acaba la pandèmia. 

L’augment de l'entrada d'assumptes ha estat molt elevat en
l'ordre contenciosoadministratiu, aproximadament un 20%.

També ens agradaria saber, o reiter també les possibles
peticions que han fet als diferents governs per poder millorar,
l’exemple que ha posat vostè quant a la comparativa amb la
Comunitat de Múrcia, pel nombre d'habitants, la diferenciació
que tenen ells, tenen molta més dotació, per tant, poden prestar
un millor servei públic als seus ciutadans. 

Per tant, poca cosa més, des del Partit Popular l’animam a
continuar impulsant tots i cadascun d'aquests projectes que ens
acaba de detallar i que sens dubte redundaran en una millor
qualitat de la justícia a les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Molt bon dia i benvingut, Sr. Gómez,
president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
i també saludam la Sra. Antich que l'acompanya. 

Primer de tot, moltes gràcies per les explicacions donades
pel que fa a la Memòria Judicial de l'any 2021, jo crec que ha
fet una radiografia perfectament explicada de la realitat que es
viu ara mateix en el Poder Judicial aquí, a les Illes Balears.
Nosaltres ens havíem preparat tota una sèrie de qüestions sobre
la memòria, però sí que és cert que ja ha donat algunes
explicacions.

Pel que fa a la qüestió dels espais, jo sí que li agaf la petició
que ha fet, almanco com a manacorina, per interessar-me per
aquesta parcel·la que s’ha cedit i que manquen uns espais,
almanco per saber en quin estat es troba, perquè és cert que la
situació a Manacor és com vostè ha dit, està tot disseminat, i
posar un poc d'ordre en aquest sentit estaria molt bé. I si es
pogués agilitar aquesta equació que vostè comentava, crec que
seria molt profitosa per a tothom, no només per les persones
que hi treballen, sinó també per a la mateixa ciutadania, i, a
més, no només a Manacor, sinó a altres indrets que fan falta
edificis i espais, doncs, que beneficiaria tothom per tal
d'alleujar aquesta llista d'espera que hi ha ara, actualment.

Jo sí que li voldria demanar, pel que fa a aquests espais
virtuals que es varen utilitzar durant la pandèmia, si es té pensat
continuar utilitzant-los per a alguns tipus de judicis.

En aquest sentit, també el sistema d'intèrprets o l'equip
d'intèrprets sabem, i a la memòria també s’exposa, que hi ha
hagut algunes crítiques quant a aquest sistema. M’agradaria
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saber si es té pensat donar-li una volta  o un reforçament per tal
de poder donar seguretat a les persones, perquè es puguin
defensar i expressar com toca quan utilitzen una llengua que no
són les pròpies d’aquí, ja sigui perquè, el que vostè comentava,
que tenim molts de visitants i és possible que hagin de venir i,
bé, que necessitin poder-se expressar i poder-se defensar. 

Després, també m'agradaria comentar-li que a la memòria
hem llegit, que comentava que hi havia un problema
d'organització algunes vegades, sobretot a la part penal, que
comentava que de vegades alguns judicis feien que alguns
magistrats es dedicassin a aquestes macro causes i això, i que,
bé, que hi havia un problema d'organització. A jo m'agradaria,
si tal vegada s'ha estudiat que es pugui demanar a l'Escola
Judicial si es pogués fer qualque formació sobre organització
del treball a l’Oficina Judicial, tal vegada podria ser una
fórmula per donar una resposta a aquestes situacions que es
produeixen.

També ens preocupa, com deia, tots aquests assenyalaments
que tal vegada es fan per d'aquí a un any o dos, sobretot també
ens preocupen aquests socials, que moltes vegades són sobre
acomiadaments i, és clar, són unes qüestions que per als
treballadors són molt importants, i és cert, i compartim amb
vostè la preocupació perquè manquin espais i fins i tot personal
que pugui mancar per tal de donar resposta a aquestes
qüestions. 

I això també em du a demanar-li, que hi havia una sèrie de
qüestions sobre personal que assenyalaven a la memòria, si
aquest procés d'estabilització que ara es durà a terme, com creu
vostè que afectarà la situació quant a recursos humans al
Tribunal Superior de Justícia?

Sobre la justícia també en català, que vostè ha comentat que
no saben quin impacte o he entès que no poden valorar quin
impacte ha tengut, jo em deman si tal vegada es podria establir
alguna col·laboració, ja sigui amb la Universitat o amb alguna
associació o una entitat lingüística, per tal de poder conèixer
aquest impacte. A nosaltres, ja quan va venir l'anterior vegada,
ens va agradar molt aquesta posada en marxa d’aquest
programa perquè pensam que, com deia abans, tothom s’ha de
poder expressar en la llengua que més còmode li sigui.

I després, pel que fa al Pla territorial de formació de jutges
i magistrats, no sé, no ho conec massa en profunditat, però si
creu que seria necessari introduir alguna formació sobre
perspectiva de gènere en aquest pla.

Bé, també vostè a la memòria explicava que hi ha una
manca de psicòlegs forenses o  també de taxadors judicials, que
això és un problema que també fa que s’acumulin aquestes
qüestions. No sé si tenen alguna perspectiva o alguna línia
d'actuació per poder abordar aquesta qüestió. 

Després, sí que agradaria, que va parlar dels arxius, com
vostè també ha comentat, perquè ara justament aquí, al
Parlament, tramitam la nova llei d'arxius on s'establiran aquests
procediments per tal de definir que és un arxiu que s'hagi de
guardar o no. I si vostès tenen per ventura alguna idea, perquè
he notat, tal vegada m’estic excedint, però he notat una certa
preocupació, que jo també compartesc, perquè els arxius són

molt importants i per ventura si es destrueix qualque arxiu que
a un moment ens pot semblar que no té una importància, però
després poden descobrir que era un arxiu rellevant, ja no el
podrem tornar recuperar. Llavors, si per ventura vostès tenen
alguna idea de com es podrien classificar per conèixer què s'ha
d'arxivar i què no, crec que és un bon moment que tal vegada
ens puguin fer arribar aquestes aportacions, perquè, ja li dic,
ara mateix tenim aquesta tramitació i seria molt interessant que
si hi ha tal vegada una possibilitat de poder incloure alguna
qüestió, seria molt interessant poder-ho conèixer.

I res més. Moltes gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidente, darle la bienvenida, desde
mi Grupo Parlamentario Ciudadanos nos ha parecido muy
interesante la exposición que nos ha hecho, es cierto que
miramos con detenimiento la memoria que se nos remitió para
preparar esta comparecencia. 

Y yo lo que intuyo de sus palabras y de la situación que
conocemos, yo soy jurista, aunque ahora mismo pues no en
ejercicio, de sus palabras en la memoria, de sus reiteradas,
porque ya en la comparecencia del año pasado pues muchos de
los problemas de falta de recursos, tanto materiales como
también de personal, la compartimos completamente. Es cierto
que en Ciudadanos estamos a favor de una reforma total de la
justicia en España y sobre todo creemos en una justicia más
eficiente, más ágil, más cercana a los ciudadanos, más
transparente, que usted ha puesto en marcha programas para
dar esa transparencia y esa cercanía a los ciudadanos, también
una justicia más moderna. Y sin poner los recursos suficientes,
tanto materiales como de personal, esto va a ser completamente
imposible. 

A mí me preocupa muchísimo la situación por qué el
Ministerio de Justicia nos tiene abandonados, no sólo a
Baleares sino a otras comunidades autónomas, en cuanto a todo
lo referente a la justicia. 

Lo que usted ha comentado de las condiciones en los
edificios, como el de Ciutadella, el de Manacor, la falta de
juzgados, lo que hace es alejar la justicia de los ciudadanos,
que tengan la sensación de que no hay una verdadera justicia,
con esa tasa de pendencia, que es cierto que ha disminuido un
12% del 2020 hasta ahora, con una situación adversa
completamente, le felicito y le doy la enhorabuena por la parte
que le corresponde de haber reducido en un 12%, aún estar por
encima de la tasa de media de España, creemos que es
fundamental con las bajas de personal que imagino que esta
pandemia también ha traído a los funcionarios, a los jueces y a
todo el personal del servicio de justicia. 

Creo que no sólo podemos quedarnos en decir, pues falta
más personal, faltan más recursos, es que estamos ante un
verdadero problema para nuestros ciudadanos, y debemos tener
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todos y cada uno de los que estamos aquí, de todos los grupos
políticos, intentar solucionar este problema. Y me gustaría
saber ¿qué soluciones puede llevar a cabo el Ministerio de
Justicia?, que, ya digo, es algo reiterado en el tiempo esa falta
de recursos y esas condiciones, que basta pasearse por los
juzgados para ver las condiciones ínfimas. Y a mí, desde luego,
me parece una de las grandes preocupaciones y donde
deberíamos poner todo o parte de nuestra responsabilidad.

Escuchándole a usted, pues también he interpretado que los
políticos y el Parlament tenemos una responsabilidad
importante a la hora de hacer leyes eficaces y normativas, pero
es que muchas veces nos olvidamos que luego hay que tener las
infraestructuras, los recursos suficientes para ello. Usted ha
puesto el ejemplo de los juzgados de familia desbordados, por
la nueva ley de familia; es que parece que muchos políticos se
quedan en lanzar solamente esa ley, pero es que después hacen
falta recursos para que esto se pueda aplicar. Queda muy bien
hacer discursos de la igualdad, a los que mi grupo
parlamentario por supuesto se une, pero después no tener
juzgados y recursos suficientes para dotar juzgados de
violencia de género. Y así sucesivamente. 

Luego los cuellos de botella, de los que hablaba, en lo del
contencioso-administrativo y además pues quiero, y está en su
memoria, recordar que este 2022 y 2023 nos va a venir una
avalancha de procedimientos concursales, tanto físicos como de
personas jurídicas, muy importante derivado pues de la crisis
que estamos padeciendo, y esto también va a generar una
saturación en los juzgados que hay que tener en cuenta.

A mí desde luego me parece muy importante que hoy esté
aquí, leer esta memoria.

Y de los presupuestos generales del Estado todos los grupos
parlamentarios tenemos la responsabilidad de llevar enmiendas
para aumentar las partidas necesarias para que esto se lleve a
cabo. Y eso es lo que les pido a todos los grupos
parlamentarios que están hoy aquí, ese compromiso, porque
luego en el Congreso de los Diputados el año pasado, por
ejemplo, pues nos tiran para abajo enmiendas en las que
pedíamos más recursos para los juzgados de Ciutadella, que
compartimos y que el Grupo Municipal de Ciudadanos,
formado por tres regidores en Ciutadella, pues han puesto de
manifiesto esa necesidad también. También para Formentera,
para Manacor. Luego, este compromiso hay que traducirlo en
lo que verdaderamente importa, que son más partidas en los
presupuestos generales del Estado. 

Sobre todo a mí lo que me llama la atencion, y como
empezaba mi exposición, es ¿por qué el Ministerio de Justicia
permite esto, esta falta de recursos, esta falta de financiación
para ir hacia una justicia más eficiente y que merecen los
ciudadanos? Estas esperas, lo he apuntado, 150.000 personas
tienen un problema legal y están pendientes de que se resuelva.
Esto para mí, lo he apuntado y, sinceramente, creo que debería
removernos a todos los que estamos aquí presentes y nos
dedicamos al servicio público.

Y quería también poner el foco en uno de los caballos de
Troya que tenemos en Baleares que son los traslados, la
movilidad continua, la interinidad del personal derivada de esa

falta de compensación de la insularidad, la carestía de la vida
imposible ya en Mallorca, pero en Ibiza y en Formentera es
impensable que alguien pueda trasladarse a trabajar, a ejercer
ese servicio público de justicia en Ibiza y Formentera, por
ejemplo, y ¿qué soluciones ve para bajar las tasas de
interinidad del personal y solucionar, ya que esa actualización
del complemento de residencia no llega a actualizarse nunca,
gobierne quien gobierne?

Luego, también me ha gustado mucho cuando usted se
refiere a los refuerzos que se van poniendo, que al final son
parches, pero no solución real. ¿Cuál es su visión, qué se podría
hacer en Madrid ante el Gobierno de España? Ya le digo,
porque estamos ante un problema grave, más allá de los
problemas de condiciones de un juzgado u otro con la falta de
juzgados.

Y reiterarle mi agradecimiento y animarle a que siga por esa
senda que ha conseguido reducir un 12% la pendencia en
Baleares, y le felicito, en unas circunstancias nada positivas.
Así que agradecerle, Sr. Gómez.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, però no és present. Per tant,
passaríem al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, que
tampoc no ha assistit a aquesta comissió; amb la qual cosa té la
paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra.
Sureda, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sr. Gómez,
gràcies per ser aquí, vostè i la seva acompanyant. Vull dir que
li don l'enhorabona per aquest canvi de format, sí que és molt
més accessible i en això crec que s'ha modernitzat, així com ens
hem d'adaptar tots avui en dia.

Crec que ha començat vostè essent molt clar, i és amb
mancances. I ja ens ho va dir la darrera vegada que va venir
aquí, és clar, el primer pensament és: quines passes s'han fet per
resoldre aquestes mancances? El Sr. Camps ho ha dit, crec que
ha estat el Sr. Camps, o la Sra. Sans, que hi ha un jutjat més
respecte de l'any passat, però m’ha preocupat quan vostè ha dit
que està creat el Social i un Mercantil, però que estan creats i
no estan en funcionament. I això crec que realment preocupa,
perquè així se’n poden crear molts, però si després no són
efectius i no poden treballar, crec que és realment preocupant.

En el tema de reduir la tendència m'ha tranquil·litzat, així
i tot són 73.600 casos, però la memòria, a la pàgina 18, posava
743.000, i jo dic, aquí no em quadrava gens la situació perquè
ja era..., si amb 73.000 són molts de casos, amb 743.000 no
sabíem com es podrien resoldre. Però sí que li voldria demanar
a veure si d'aquestes passes, perquè s'han dit moltes coses, que
vostè ha dit que pel fet de fer edificis, que crec que és prioritari
trobar espais perquè, si no, no es pot fer feina de manera
còmode ni de manera eficaç, anar d'un lloc a l'altre a cercar
expedients perquè segons què encara s'ha d'anar a cercar, si els
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ajuntaments són els que fan les cessions normalment, si l'Estat
ha de comprar ell el solar, de quina manera es podria
pressionar? Ja veu que nosaltres som un partit d'aquí,
autonomista, no tenim representació a l'Estat, però sí que
creiem que és bàsic que la justícia estigui ben dotada perquè és
un servei que es dona a la ciutadania, un servei per evitar molts
de problemes i de vegades s'eternitzen en el temps.

Quan ha posat els exemples del temps que estarien el
contenciosoadministratiu, un any i mig, sense que hi hagués
més entrada, és que cada dia n'hi ha entrades, per tant, és
totalment irreal això, i s’hi ha de donar una solució, i crec que
de qualque manera nosaltres també hauríem de poder ajudar a
donar aquesta solució. I, per ventura, com li dic, a nivell
municipal, a nivell autonòmic en gestions, en posar solars o en
posar recursos i sobretot a nivell estatal perquè unes
competències que no estan transferides, i moltes vegades es
defensa que si des de l'Estat s’està millor, i sobretot per a
segons quins grups o segons quins partits, jo crec que
independentment que estiguin o no estiguin les transferències
transferides ha d'estar ben dotat, i crec que és feina de tots,
independentment d’a qui pertoqui, responsabilitzar-nos en
aquest tema. 

El tema de les mitjanes és preocupant, el 12% a Espanya i
a Europa, aquests 12 jutges i 21 a nivell d'Europa creiem que
és un mirall que hem de tenir en compte i on ens hi hem de
posar.

Ha parlat dels tutors i per ventura ho ha posat com a
exemple, en el tema de gent amb discapacitat, que és una
càrrega important, que en majors ja no hi ha tutors. Hi havia
tutors o hi havia curadors, quan hi havia una certa discapacitat
o unes persones amb una discapacitat,  si s'ha llevat aquest
concepte de tutor o de curador, com es fa ara? És que si ho ha
dit no ho he entès, perquè després ha explicat que hi havia
psicòlegs o hi havia treballadors socials o hi havia altres tècnics
que envoltaven el jutge per prendre una decisió, però
evidentment el jutge no pot estar sempre responsabilitzat
d'aquella persona, i m'agradaria saber com es fa en aquest
sentit.

I després sí que vull donar l'enhorabona que almanco les
iniciatives que es varen posar en marxa en la campanya del
català i la guia de bones pràctiques són iniciatives que s'han
executat i que, evidentment, ara és difícil veure els resultats,
però a la llarga crec que serà important pel tema que hi hagi uns
cursos i hi hagi uns avanços i pens que és d'aquesta manera
com la gent se sentirà més integrada. 

Res més, vull agrair que sigui aquí i un poc això, quines
passes o gestions creu que s'han fet, perquè vostè ha dit que és
positiu, que pensa que les passes per fer... i m'agradaria en quin
sentit és positiu, perquè duim de molts d'anys enrere la
necessitat de nous espais a la nostra comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria la paraula al
Grup Mixt, però s'ha posat en contacte amb aquesta mesa i ens

ha comunicat que, per problemes de retards del seu vol
d'arribada, està de camí, i, per tant, el que farem serà alterar
l'ordre d'intervenció. Ara intervindrà el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Ferrer, i quan acabi, si ha arribat el Sr.
Castells, li donarem la paraula.

Per tant, té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. I bon dia novament, Sr. Gómez, i
gràcies per comparèixer aquí en aquest parlament, no només
per complir la normativa estatutària, sinó també per retre
comptes de quines són les actuacions que s'han dut a terme sota
la seva jurisdicció i també per poder acostar, creiem nosaltres,
des del nostre Grup Socialista, acostar la tasca de la justícia i
les seves particularitats a la ciutadania és importantíssim.

Vull felicitar-lo també pel nou format de memòria, és un
format molt més amè, molt més fàcil de seguir; també vull
felicitar-lo per l’audàcia de la fotografia de la rampa dels jutjats
de Via Alemanya, que es troba a la pàgina 89 que, certament,
té una unes implicacions malauradament icòniques per a molts
de nosaltres, de d'aquestes illes, que hem hagut de patir tants de
casos de corrupció, però que d’alguna manera també és un
reflex de l'activitat i també de les condicions dels jutjats que
tenim a les Balears. 

Hi ha una sèrie de qüestions que li volia fer, algunes ja s'han
apuntat per uns altres portaveus, és la qüestió de seguir
celebrant actes processals per via telemàtica. Es va... d’aquelles
coses positives que podríem extreure de la pandèmia, tal
vegada seria de les molt poques que ens han quedat, i bé, hem
vist a la memòria que ens comentaven que mancaria una
formació de personal perquè es poguessin fer amb plenes
garanties, sense interrupcions, etc., i també tota una sèrie de
millores en equipaments tècnics. Si ens pogués concretar-ho
una mica més, i si veuria, efectivament vostè un futur amb la
celebració d'aquests processos, especialment a una comunitat
insular com és la nostra.

Vull felicitar-lo no només a vostè, sinó a tots els membres
de la judicatura a les Illes Balears, per a la reducció dels
assumptes pendents, és a dir, en una situació tan complexa com
la que hem experimentat, els funcionaris públics ja sabem
perfectament que tots han donat el 200% i, en aquest cas també,
com hem pogut veure també reflectit a la memòria, que hi ha
hagut una sèrie de casos de malalties, de baixes per acumulació
de tasques, és encara més altament meritori. Per tant, per part
del nostre grup parlamentari l'enhorabona i el coratge per tota
la tasca desenvolupada. 

També ens ha agradat gratament comprovar que s'havia
detectat una disminució que s'havia produït en els assumptes
penals durant l'estat d'alarma, que era lògic, evidentment, amb
una restricció de la mobilitat de les persones, però que aquesta
certa reducció s'havia mantinguda també durant l'any 2021 i
que, en paraules del que està plasmat a la memòria, és
indicador d'un grau elevat de seguretat ciutadana a la nostra
comunitat autònoma, qüestió de la qual nosaltres ens
congratulem. No creiem que ens haguem de dormir en aquesta
qüestió, però almanco sí que també serveix per desmentir
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determinades qüestions que de vegades escoltam en aquesta
cambra parlamentària, també a l'esfera pública, que es vol
transmetre una imatge d'inseguretat que ve d'alguna manera
contradita amb les xifres reals que se’ns posen damunt la taula
quant a processaments penals.

Sobre la qüestió de la saturació dels jutjats, nosaltres no
amagarem el nostre suport a les qüestions que vostè ha
esmentat, creiem que són absolutament lògiques, tota la qüestió
de necessitat de reforços en determinats jutjats, en termes de
recursos humans i també en termes de recursos físics per tal de
poder dotar de noves seus determinats punts que vostès ja ha
enumerat, prou abundantment.

Veiem amb preocupació, coincidim amb la seva
preocupació que es repeteix novament el major col·lapse en els
jutjats contenciosoadministratius, qüestió que creiem que també
impedeix que en moltíssims casos molts procediments, alguns
dels quals també afecten les administracions públiques, però
sobretot particulars, tenguin aquest alentiment i que també va
lligat amb un alentiment també de qüestions molt lligades a
l'activitat econòmica. 

Hem vist, no obstant això, que la mitjana dels jutges per
habitant a Balears i també la taxa de litigiositat són exactament
iguals que les que s'havien mostrat a la memòria de l'any 2020.
Per tant, malauradament, les coses encara no han canviat, i
especialment pel que comentava vostè d'aquest augment de la
litigiositat, que, si la comparam amb altres territoris de mateixa
població, no només tenim manco jutjats, sinó que, a més, hi
afegim aquesta qüestió de la població flotant, de la població de
turistes i altres visitants que fan que augmentin també els
procediments. 

En qualsevol cas, ja li he dit, nosaltres no defugirem
d’estudi en aquesta qüestió i consideram, igual que vostè, que
l’accés a la justícia, que una justícia eficaç i ràpida és la major
garantia per a un estat de dret, i nosaltres creiem que aquesta
garantia d’estat de dret i aquesta garantia de justícia ràpida i
eficaç concorda amb aquesta entramat de potenciació del sector
públic que nosaltres defensam des del nostre Grup Socialista,
on és imprescindible també una redistribució de riquesa i una
progressivitat fiscal, tal i com determina la nostra Constitució
en algunes veus que de vegades sentim, quan es demana de
rebaixar imposts, de rebaixar ingressos per a l'administració,
sempre demanam d’on es retallarien i després sempre veiem
que es demanen més recursos. Nosaltres pensam que s'ha de
seguir potenciant l'actual sistema, per seguir dotant el sector
públic de més recursos, que ens permetin millorar les situacions
que vostè ha enumerat.

Després hi ha una sèrie de qüestions més concretes, el que
ha esmentat, perquè no ho havíem pogut veure a la memòria,
del que passava a partir de l’aplicació de la nova normativa pel
que fa a les persones amb alguna discapacitat, ens ha parlat
d'aquesta revisió, que s'haurà de fer amb caràcter retroactiu,
però m'agradaria que ens parlés també de les necessitats
específiques que puguin tenir les persones amb alguna
discapacitat quan s’adrecen a un jutjat i en determinats
processos, com puguin ser intèrpret o determinades situacions
que puguin afectar la seva mobilitat, o adaptacions visuals, o

qualsevol altra adaptació que s'hagi de fer a la seva discapacitat
concreta.

També ens ha parlat de les clàusules sòl, també hem vist
que han anat més o manco mantenint-se. Entenem també que la
litigiositat sobre aquesta qüestió descendirà d’aquí poc, perquè
sí que vàrem viure en un bum en el moment que es varen
declarar nul·les aquestes clàusules, i va començar a haver-hi
una elevada reclamació d’aquests conceptes, però entenem,
imaginam, que ja dins l'any 2022 ja començarem a veure una
reducció, no?

Després també parlava del programa Educar en Justícia,
que, malauradament, ha tornat quedar ajornat per la pandèmia.
Nosaltres també esperam que ara que es reinicia el curs
acadèmic 2022-2023, es puguin reprendre aquestes activitats.

Vull felicitar-lo també per la Guia de bones pràctiques, una
persona que no és absolutament gens relacionada amb el món
jurídic, com jo, ho puguem apreciar fins i tot també, perquè de
vegades un pensa, quan ha tengut un assumpte en un jutjat, que
de vegades s’atura el procediment i per qüestions de forma,
s'acaba alentint i alentint aquest procediment, que redunda
encara més en aquest augment de la litispendència. Per tant,
creiem que és per felicitar-los i també aquesta tasca de
coordinació amb altres organismes, per tal de treure endavant
aquesta guia. 

I m'agradaria demanar-li concretament pels serveis de
mediació, perquè d’aquests serveis sí que se n'havia parlat a
l'anterior memòria, i ens agradaria saber des del nostre grup
com evoluciona aquest servei, si també serveix per aturar
aquesta litigiositat, si es poden arribar a acords previs a la
celebració de l'acte judicial. 

I, finalment, per la qüestió de la violència masclista, jo, a
l’anterior compareixença de l'any passat, li vaig demanar per la
qüestió que havien expressat alguns col·lectius feministes, que
en moltes ocasions les dones agredides sexualment i d'acord
amb la normativa actual, si no presenten una denúncia formal,
no tenen la possibilitat d’obtenir un reconeixement mèdic que
pugui obtenir una sèrie de proves, que després puguin ser
determinants a l'hora d'iniciar un procés judicial, en el cas que
elles finalment presentin la seva denúncia.

Ja sabem, i no cal que jo ho hagi d'explicar, però sabem de
moltíssims casos en què les dones que han patit una violència
sexual en aquell moment són incapaces de reaccionar, són
incapaces de prendre una decisió, per múltiples motius, per por,
també per pressions familiars, etc., però que al cap d'uns dies
o setmanes s'acaben decidint. I, és clar, aqueixes proves que no
s'havien pogut realitzar en el moment, ja no existeixen. Per tant,
aquests col·lectius demanaven aquesta qüestió.

Nosaltres entenem que aquesta qüestió quedarà resolta, si
s'aprova finalment el projecte de llei orgànic de garantia
integral de llibertat sexual, perquè hem de recordar que en
aquest projecte de llei, tant a l'article 46, però especialment a
l'article 48, s’elimina aquesta necessitat de la denúncia penal
per poder obtenir aquestes proves, que no només són físiques,
sinó que també poden ser visuals i qualsevol altre tipus de
prova que es pugui fer i que la dona, previ consentiment
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evidentment, podria oferir, sense haver de presentar aquesta
denúncia. Per tant, fins que no s'aprovi aquest projecte de llei
que nosaltres esperam, evidentment, com a Grup Socialista,
perquè som dels impulsors, que s'aprovi exactament amb
aqueixos termes en general, i específicament en aquesta
qüestió, ens agradaria saber com es resol aquesta qüestió que
li vaig elevar a l’anterior compareixença, i que ens han informat
que roman igual. I, per tant, ens agradaria també obtenir-ne la
seva visió. 

I ja el darrer apunt, també en qüestió de violència masclista,
també vàrem veure a l'anterior memòria que des de
l'Observatori de Violència de Gènere del Consell General del
Poder Judicial, s'havia advertit que durant la pandèmia havia
baixat molt el nombre de denúncies, especialment perquè
moltíssimes de les dones convivien, malauradament, amb els
seus agressors. Hem vist que hi ha hagut una pujada de
denúncies i si tenen algun tipus de previsió, o si tenen algun
tipus de contacte amb entitats, com pugui ser també l'IBDona,
per poder coordinar-se en el cas que puguin augmentar aquestes
denúncies i es pugui tornar a normalitzar aquesta fluïdesa de
denúncies, en el cas que malauradament es produeixin. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, com he dit abans, donam la paraula el
Grup Mixt, al Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Gómez, he de començar excusat-me pel retard, malauradament,
el meu avió ha tingut gairebé una hora i mitja de retard, i això
doncs ha impedit que pogués ser aquí, a més, amb tanta mala
sort, perquè, normalment, quan es produeix algun retard,
gràcies que aquestes sessions estan retransmeses directament
pel canal de YouTube, podem anar-les seguint. Però just quan
vostè començava, han tancat portes, i, per tant, tampoc no he
pogut sentir la seva explicació, la qual cosa, evidentment, em
sap greu, tot i que, com que ja disposàvem de la memòria i me
l’havia poguda mirar, doncs, bé, tinc algunes qüestions per fer
sobre la memòria. Deman disculpes si tal vegada és repetitiu
sobre el que hagi pogut demanar algun altre portaveu.

Vull agrair al president la seva flexibilitat d'haver permès
alterar l'ordre. Agrair també a la Sra. Cano, que em substitueixi
a la Mesa, un cop més, i sense més preàmbuls, vull agrair-li, Sr.
Gómez, primer, i li he de dir, perquè..., és a dir, les memòries
estan molt bé, però n'hi ha algunes que estan més ben fetes i
altres mal fetes, i aquesta està molt ben feta, i jo crec que es
nota la cura que hi han posat perquè realment sigui una eina
explicativa, de fer-nos una idea realment de quina és la situació
de l'administració de justícia a les Illes Balears en aquest
moment, i, per tant, és una bona feina i ha estat útil, almenys en
el meu cas, per agafar aquesta visió de conjunt.

Aquesta transparència facilita la col·laboració institucional,
que crec que és la finalitat d'aquesta compareixença. Moltes
vegades, no sé si vostè ho sap, però a vegades demanam a alts
càrrecs de l'Administració General de l'Estat i, per tant, no de

l'administració de justícia, i diuen que no vénen aquí perquè no
s'han de sotmetre al control del Parlament de les Illes Balears.
Jo crec que en el cas de la justícia, tant en el seu cas, com en el
cas de la Fiscalia, que sí que normativament, doncs,
compareixen aquí, evidentment, ningú no pensa que sigui per
fer cap activitat de control, sinó de col·laboració. I per tant per
a nosaltres, que ens pertoca defensar els interessos i els
problemes dels nostres conciutadans, és molt important que
puguem tenir aquesta informació de primera mà i que, per tant,
aquest fòrum sigui aquest de col·laboració.

Tot això ho dic, perquè a mi em sap molt de greu quan hi ha
càrrecs de l'Administració General de l'Estat que diuen que no
volen venir aquí, per no sotmetre’s al control, i, és clar, jo pens:
és que no és cap control, és simplement saber, doncs, en el cas
de l'Administració General de l'Estat temes de seguretat
ciutadana, doncs, ens interessa aquí, com a diputats que
representem el poble de les Illes Balears, saber quins són els
problemes, perquè, com molt bé han comentat alguns altres
portaveus, nosaltres som partits que tenim els nostres vincles a
nivell estatal, tenim la possibilitat de fer arribar, a través de
preguntes parlamentàries, o qualsevol altra actuació al Govern
de l'Estat, les problemàtiques que hi ha a les Balears, i també
pel que fa a l'administració de justícia evidentment també i, per
tant, crec que és important que es produeixi aquesta... Crec que
tot aquest esforç de fer la memòria i de comparèixer aquí és
important, si ens permet que entre tots fem pinya per poder
solucionar alguns dels problemes que s'assenyalen en aquesta
memòria. 

Jo em centraré bàsicament, a part dels problemes d'alguna
manera de caràcter més d’efectius que evidentment són greus,
són generals, són coneguts i crec que tots a la nostra manera
fem pressió, perquè mirin de solucionar-se, en el tema més
concret i més local dels espais i, en el meu cas, com a diputat
per Menorca, m'he fixat molt en la problemàtica dels espais, en
les instal·lacions judicials de Menorca. Vostè, per exemple, a
la memòria assenyala que a l'edifici de Maó hi ha unes sales
que no es troben operatives, la qual cosa és una pèrdua de
capacitat de treball per mor d’aquestes sales no operatives. El
cas que ja coneixem, perquè és recurrent, del nou edifici dels
Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Ciutadella, en el
qual es diu que hi ha una parcel·la ja cedida per l'ajuntament,
però que encara es troba pendent d'acceptació per part de
Patrimoni de l'Estat.

I després, també respecte dels Jutjats Socials de Ciutadella,
es fan una sèrie de consideracions sobre deficiències en la
seguretat d'aquests edificis. 

Jo li volia demanar, perquè, és clar, com li deia, per
exemple el nostre grup parlamentari, nosaltres no tenim
representants directes a Madrid, però sí que tenim relacions
amb forces polítiques que tenen diputats i senadors, nosaltres
hem presentat esmenes als pressuposts generals de l'Estat per
tal que el Ministeri de Justícia reservi la quantitat necessària
per a la primera fase de les obres dels jutjats de Ciutadella. És
clar, fer això, si no s’ha fet el pas previ, que és que Patrimoni
de l'Estat ho hagi acceptat, és una missió, d'alguna manera,
condemnada al fracàs, no?

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 80 / 15 de juny de 2022 1511

Per això, a mi m'agradaria..., i tenint en compte que,
evidentment, la Memòria que vostè ens ha presentat està
tancada a l'any 2021, saber exactament com està aquesta
qüestió, si això encara està pendent d'acceptació per part de
Patrimoni de l'Estat, perquè potser, per orientar bé el tret en
lloc de presentar esmenes als pressuposts, el que hauríem de fer
és, a través de diputats i senadors, instar Patrimoni de l'Estat
perquè accepti d'una vegada aquesta parcel·la, com a pas previ
per poder redactar un projecte i per a, després, poder fer unes
obres; cosa que evidentment continuarem fent, però aquest
element de la Memòria m’ha fet veure que, tal vegada, hauríem
de pressionar per a un moment previ de la cadena de fets que
han de permetre que, finalment, aquest edifici es pugui fer.

El mateix li diria, per les sales, aquestes que estan
inoperatives de l'edifici de Maó, jo voldria saber si hi ha un
projecte, és a dir, de remodelació d'aquestes sales; si hi ha una
estimació del cost que podria tenir; i, de manera més àmplia,
què podem fer des de la trinxera política per mirar que aquest
tema es desencalli, no? És a dir, si hi ha un projecte, podem
instar el Govern demanar al Ministeri de Justícia que el
programi i que el posi en marxa? O encara el tema està més
verd i, simplement, el que hem de fer, doncs, és que es prengui
consciència que aquí hi ha unes instal·lacions que, com que
estan infrautilitzades, perdem la possibilitat, potser amb una
petita inversió o mitjana inversió, de millorar el servei que
donam als nostres ciutadans, no? Saber quin és el punt en el
que està i en quin punt podem nosaltres ajudar des del punt de
vista polític. 

I el mateix diria sobre el problema de la seguretat en els
jutjats de Ciutadella. Aquí, entenc, que aquí hi ha una dotació
de personal de seguretat que fa falta, saber a qui s'ha de
reclamar aquesta dotació de personal, si és un tema del
Ministeri de Justícia, si és un tema que afecta més el Ministeri
de l’Interior, de quin tipus de personal parlam, si parlam de
cossos i forces de seguretat de l'Estat o de seguretat privada, i
també si hi ha una estimació -que jo no l'he sabuda trobar- a la
Memòria, d’exactament de quins efectius parlam, de quin cost
podria tenir això, i també saber com podem ajudar o per on
podem pressionar nosaltres, perquè de vegades ja sap que als
parlamentaris de vegades se'ns acaba fent cas per no sentir-nos
més, no? I, per tant, el que hem de fer és insistir molt, perquè
de vegades, doncs, això ajuda que realment els responsables
governamentals que, evidentment, tenen molta feina i,
evidentment, els fronts que cal atendre a l'àmbit de la justícia
són molts, a tot l'Estat i, per tant, de vegades, bé, com passa a
totes les administracions, és impossible que tot estigui en
perfecte estat de revista sempre, però almanco a nosaltres, com
a representants dels ciutadans de les Illes Balears, ens pertoca
pressionar a tot arreu on puguem per mirar que els problemes
que afecten l'administració de justícia a les Illes Balears
avancin llocs en l’agenda i, per tant, se’ls pugui donar una
resposta el més aviat possible.

Aquestes són les preguntes concretes que tenia per fer-li.
Vull demanar disculpes, com he dit abans, si alguna és
repetitiva o tal vegada vostè ja a la seva primera intervenció,
que, malauradament, no he pogut escoltar, vostè ja hi ha fet
referència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant, ara, acabat el torn d'intervencions,
contesta el Sr. Gómez.

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

Moltes gràcies a tots vostès per les seves preguntes, i jo
intentaré fer aquesta resposta global, sense deixar-me qüestions
que s'hagin plantejat abans.

Abans, però, volia fer una petita introducció perquè
diverses persones, diversos diputats, m'han dit que,
efectivament, és una situació de mancances i que jo ja vaig dir
l'any passat, i tot això, i sí, és a dir, també el Sr. Castells deia
que era funció dels diputats o dels parlamentaris, de vegades,
queixar-se fins que els facin cas, idò jo faig un poc també
aquest paper, però des de l’administració de justícia; sí, perquè
és que normalment fem els jutges és això, demanar, demanar
més mitjans, perquè davant aquestes mancances no queda més
remei que la insistència.

I bé, i també com a precisió general efectivament, jo amb
tot el que sigui la modernització -diríem- de la presentació, sí
que vull donar el mèrit qui ho ha fet, que és Agnès Antich, que
és la cap de Comunicació; jo sempre dic: cap i única
responsable, perquè és el cap, l’Oficina de comunicació és ella,
és la primera i la darrera de l’Oficina de comunicació, és la que
tenim en el Tribunal i ha fet aquest esforç, fins i tot, el que se
m'ha dit pel Sr. Ferrer, aquesta foto de la Rambla, de la rampa
aquesta, bé, d’això, doncs és una foto seva, jo vaig dir: aquesta
foto sembla d’El tercer hombre, eh?, perquè té aquell aire de
misteri, de la pel·lícula d’El tercer hombre, però això, aquesta
foto també és feta per Agnès.

Bé, i ara pas a les respostes, un poquet primer, començ pel
Sr. Camps, del Grup Popular. En els càlculs que jo els he ofert
sobre la ràtio dels jutges per 100.000 habitants, o la litigiositat,
etc., tan sols no es té en compte la població resident fixa, per
tant, la població de fet no es contempla, i això és una de les
raons per les quals, a més, totes aquestes xifres, encara, posen
de manifest que la situació de Balears és pitjor, perquè, és
clar..., jo crec que a Múrcia, jo he posat l’exemple de Múrcia,
també tenen turisme i tenen població de fet, però aquí en tenim
molta més. Vull dir, crec que això és una dada que encara ve
més al nostre favor..., més ben dit, en contra de Balears, no ens
fa...

Després, el Palau de Justícia, també diverses persones,
diversos diputats, diversos intervinents hi han fet referència i,
en concret, el Sr. Camps, si allà hi podria anar el Jutjat de
Violència Contra la Dona; sí, sí, sí, és a dir, allà... quina és la
idea que jo crec que..., Palma necessita un nou edifici judicial,
Palma no necessita una ciutat de la justícia, perquè jo crec que
vivim a una illa petita i, probablement, no necessitam una
macro instal·lació tipus el que hi ha a Barcelona, per exemple,
si han vist, quan entren a Barcelona, a l'esquerra, just en el límit
amb Hospitalet, hi ha una gran ciutat de la justícia que, a més,
està feta d'un arquitecte molt famós, Chipperfield, i que va ser
objecte d'un concurs internacional. Però nosaltres tenim edificis
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que estan molt bé a Palma, com pot ser el del Tribunal
Superior, com pot ser el de Sa Gerreria; La Salle és un edifici
que rebenta ja per totes les seves costures, perquè està molt
malmenat i cada racó està aprofitat i..., però l'expedient
electrònic que tots tenim, ja no fa tan necessari estar un devora
l’altre, com abans; abans, tots els jutjats, és clar, per dur un
expedient d’un lloc a l’altre..., ara tots estan junts.

I jo crec que és una pena deixar aquests edificis que tenim
i que estan al centre de la ciutat i que donen vida a les ciutats,
etc., però sí que necessitaríem un edifici per encabir part de
l’administració de justícia. Més o manco, el Ministeri ho
calcula amb un edifici de 40.000 m2, edificables, no 40.000 m2

de superfície, sinó 40.000 m2 edificables.

I també se m'ha demanat que especifiqui a veure a quin
tràmit està això. Bé, això està, diríem, està identificada una
parcel·la a Palma, està identificada una parcel·la que té bones
condicions per a aquestes condicions. Perquè també se m'ha dit,
i això, com es fa, normalment? Normalment, i a això ho veiem
en el cas de Ciutadella, en el cas de Manacor, en el cas
d'Eivissa, fins i tot, l'ajuntament dona la parcel·la i el ministeri
paga la construcció de l'edifici. 

El que passa és que, en el cas de Palma, després de fer
indagacions, perquè varen venir també, tècnics del ministeri i
vàrem arribar a la conclusió que l'ajuntament no té ara mateix
una parcel·la per a 40.000 m2 edificables. I, per tant, el
ministeri l'haurà de comprar, però l’haurà de comprar amb unes
condicions que, per circumstàncies de la titularitat actual i tot
això, poden ser econòmicament favorables; és a dir que no serà
una despesa, diguéssim, com si fos una parcel·la enmig de
Palma..., vull dir que pot estar bé, té una ubicació adequada
però, si em permeten, jo no diré exactament on es troba aquesta
parcel·la perquè se m'ha demanat, precisament, perquè triomfin
-diríem-, les negociacions, una certa reserva. Però jo crec que
en les properes setmanes, setmanes!, no dic mesos, crec que
tendrem ja una decisió del ministeri de fer una inversió aquí,
que serà una inversió important, perquè això implicarà no
només l’adquisició de la parcel·la, sinó també fer l'edifici. 

Fins i tot, on se m'ha dit o segons la informació que jo tenc,
aquesta adquisició es faria amb càrrec als vigents pressuposts,
és a dir que no fa falta incloure aquesta partida en els
pressuposts del 2023, sinó que amb els doblers dels pressuposts
d'enguany ja es podria comprar aquesta parcel·la. Per això jo
deia que jo tenc esperança -diríem- que la situació de l'espai
millori.

També ha fet referència, el Sr. Camps, als judicis
complexos. Efectivament, ara duem uns judicis de gran
complexitat a l’Audiència, i jo només donaré -perquè se’n facin
una idea- per exemple el judici del cas Cursach, es dut a terme
a tres sales connectades, perquè no tenim espai per a tota la
gent, són moltes parts, molts de missers, hi ha d’haver públic,
perquè això és amb audiència pública. I això es fa amb una
connexió de les tres sales i, a més, una altra sala..., dues sales
perquè la premsa ho pugui seguir i, per tant, hi hagi publicitat
i hi hagi transparència, com dèiem.

I un altre judici molt complex que començarem el mes de
setembre, que és el cas “Carreteres”, doncs, aquest cas, diríem,

l'Audiència es desplaçarà, perquè és un cas de jurat, a més, és
a dir, el magistrat de l’Audiència i el jurat aniran a l'edifici de
Sa Gerreria, perquè hem hagut de tomar una paret i fer-ho més
gros perquè hi puguin haver tots els participants. Per tant, com
que tenim aquest..., ens hem d'espavilar un poc per intentar,
diguem-ne, resoldre aquestes..., en cas de judicis complexos.
Ell feia referència, efectivament, a la necessitat que hi hagi un
jutjat, perdó, una plaça a la Secció Cinquena de l’Audiència
Provincial, que és l’especialitzada en mercantil, perquè ens ve
una allau de processos mercantils un cop s’aixequi la suspensió
dels concursos de creditors.

Jo, miri, els he mostrat unes xifres que diuen que a Balears,
aplicant el mateix criteri, el criteri del Consell General del
Poder Judicial, hauríem de menester 21 places, però el que fa
el Consell, de totes aquestes propostes, n’ha triades 170. Això
vol dir que nosaltres ja d’aquestes 21 ens n’han llevades. I el
ministeri n’ha ofert 70 de noves places de creació per a l'any
que ve. Per tant, aquesta proposta quedarà molt reduïda.

Ara, també tenc esperances, per informació que se m'ha dit,
que una d'aquestes places, d’una de les que, amb sort, es
crearan a Balears, serà per a un magistrat de la Secció
Cinquena de l’Audiència Provincial, és a dir, ja veurem si
després això arriba al BOE, però tenc, diríem, una informació
positiva en aquest sentit. 

Ell ha fet referència, el Sr. Camps també, als problemes de
mobilitat de personal, i aquests problemes són enormes, són
enormes, miri, els he de dir que nosaltres tenim el 48% dels
funcionaris són interins, 48%, i que els jutges, dels 141 als
quals ell s'ha referit, són les places, però aquestes places
habitualment estan ocupades, a més de pels titulars, per 27
jutges que són substituts, són jutges substituts o magistrats
suplents, perquè no hi ha jutges. Els jutges, passa com els
metges o passa com a altres professions que, diríem, són
reticents a venir aquí, a Mallorca. 

Perquè, jo l’altre dia parlava amb una jutgessa jove, que
venia de l’escola, guanyen 2.300 euros, 2.300 euros, si tu
pagues 1.200 euros d’un lloguer, doncs et queden per viure,
això, 1.100 euros; és clar, i ella tenia dos infants petits, i diu: jo
estic bé aquí, però jo quan pugui me’n aniré. I això és un cas,
però també li parlaré del cas, en concret, de la meva sala, que
és a Civil i Penal, una tramitadora, que és una funcionària,
1.300 euros. Amb 1.300 euros no es poden pagar un lloguer de
800, que és un lloguer petit, i ella comparteix una habitació. I
jo dic: però tu coneixes la resta de..., i diu: no, no, això per
internet, tu agafes una habitació i després has de compartir
cuina i has de compartir el bany amb gent que no coneixes de
res. 

I aquesta és la realitat que de vegades no volem veure, però
aquesta és la realitat, un tramitador guanya 1.300 euros, un
jutge, quan surt de l’escola, guanya 2.300 euros. I qui vol venir
amb aquestes condicions? Doncs molt poca gent. 

Què fa el ministeri, amb bona voluntat? Què ha fet? Doncs,
als qui aproven les oposicions només els ofereixen places aquí
i a Catalunya, que és on hi ha aquesta situació, aquí i a
Catalunya. Vénen tots obligats, perquè no se’n poden anar ni a
Galícia ni a Aragó, ni a això que convé a la majoria, o a
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Madrid, vénen tots obligats. Desplacen els interins que hi
havia, bé, una part important dels quals ja han adquirit una
experiència i saben com manejar..., els desplacen i ocupen
forçosament aquests destins. I quan han passat els dos anys en
el quals estan congelats, se’n tornen, i una altra vegada a
repescar els interins perquè venguin.

Vull dir que és una situació aquesta que realment jo crec
que... bé, jo, pel que veig, no només es planteja a la justícia,
sinó a altres serveis públics. I realment en les ocasions que he
tengut de parlar amb la ministra, amb el vocal del Consell, he
insistit moltíssim que s'hauria de preveure aquí un plus, és clar,
el que a mi em pertoca són els jutges, un plus per als jutges
igual almenys que el del País Basc, per exemple. I sí, hi ha
bones intencions, fins i tot els hem enviat als nostres vocals,
que tenen una comissió mixta amb el ministeri, un estudi de
com podria ser, però això, al final, bé, passa com en altres
àmbits, amb altre funcionariat, que no s'arriba a res. Hi ha
aquesta idea que ens han d’equiparar almenys amb Canàries,
almenys amb País Basc, almenys... però això no s'arriba a fer. 

Quina idea hem proposat nosaltres? Que jo crec que això sí
que seria una qüestió precisament del Govern balear o de
vostès, i és que una FP de Balears fos d'administració de
justícia; és a dir que, així com hi ha FP d'administració general,
que una fos d'administració de justícia i, en virtut d'un conveni
amb el ministeri, els qui estudien aquesta FP poguessin venir a
fer pràctiques als jutjats, i això ens donaria una borsa de gent
aquí, que no serien uns interins qualssevol, perquè ells tendrien
una formació i sabrien fer la seva feina. I jo crec que això, és
clar que no és una solució per a demà, però a mitjan termini
crec que això seria..., això ho hem proposat al ministeri, però
jo crec que és una idea que tal vegada entre tots sí que es
podria impulsar, de fer una FP a l’administració de justícia, i
seria una manera d’aconseguir més estabilitat. 

El problema dels intèrprets, dels equips psicosocials, tot
això no es poden imaginar el drama que és, perquè això, els
intèrprets, la interpretació s’ha externalitzat, i també hi feia
referència la representant del Grup Parlamentari El Pi, s'ha
externalitzat a una empresa que fa aquestes traduccions, però
jo em deman: realment acomplim els estàndards de respecte als
drets humans quan de vegades aquestes traduccions es fan per
telèfon? De vegades, segons quins idiomes, es fan per telèfon.
Ja és difícil un intèrpret a un jutjat, perquè no tan sols has
d’interpretar estrictament la llengua, sinó que ha de saber
transmetre un poquet on es troba, quina és l'entorn i quin és
l'àmbit, fa un poc de mediador cultural; bé, però aquí, realment,
jo no crec que prestem un..., això és cosa del ministeri, jo no
crec que, a través d'aquestes empreses externalitzades, es presti
un bon servei. 

Aquí hi ha fet referència també el Sr. Camps, com n’hi ha
feta també el Sr. Castells, a aquestes sales que hi ha que no
tenen equips de gravació a Maó i que encara..., i que per això
no es poden utilitzar òptimament. Bé, jo en això el que els
deman és que em donin un marge de..., això no em sembla un
problema insalvable, consta a la memòria, però perquè encara
això està en vies de solució. A més, això obeeix a una idea, i és
que també hem de reconèixer allò bo, els Jutjats de Maó
funcionen bé, malgrat aquestes disfuncions, els Jutjats de Maó
funcionen bé i tenen uns edificis molt dignes, uns edificis

moderns. I això passa, diguem, a ser un problema menor, bé,
menor, és un problema, sobretot és un problema que té solució.
I a mi l'any que ve m’agradaria, quan vengués aquí, dir-los que
això està solucionat, perquè a això sí que li veig una solució
fàcil.

Quant a Ciutadella, que també n’ha parlat el Sr. Camps, a
Ciutadella, i el Sr. Castells deia: on està això exactament? Bé,
a Ciutadella jo he parlat amb la Sra. Gomila i he anat a
entrevistar-me personalment amb ella, i això ara, a final de
maig ella em va dir que l'Ajuntament de Ciutadella ho havia
tornat passar a Patrimoni de l'Estat perquè volia que s’hi
incloguessin certes condicions, però jo no vaig ser tan indiscret,
no va dir quines condicions concretes vol que s'incloguin. Però
ara, diríem, la pilota torna a estar Patrimoni de l'Estat, però
perquè l'Ajuntament de Ciutadella així ho ha volgut, perquè ha
trobat que..., ho havia acceptat, però que a l’acta aquesta
d'acceptació hi ha qualque cosa amb la qual l'ajuntament no
està d'acord i ho han tornat allà. És a dir que en això convé, sí,
és la segona vegada que es produeix això, perquè això s'havia
produït una vegada, i això, vostès, en la mesura que puguin,
amb Patrimoni de l'Estat a veure si arriben a un acord, perquè
pas pena que la discrepància no sigui amb una clàusula de
reversió. Volen que hi hagi una clàusula de reversió i la
clàusula de reversió d'una cosa que se cedeix al Patrimoni de
l’Estat és complicada, perquè, bé, reverteix, i què? Si no es pot
fer més que allò! És a dir, són edificis que estan qualificats
urbanísticament per fer un edifici judicial.

Posem que dins el termini, en tres anys, si no s'ha començat,
això revertirà a l'ajuntament. Bé, i què farà l’ajuntament? No
podrà fer res allà tampoc, fins que no... Vull dir, no sé si val la
pena insistir molt en la clàusula de reversió, com per, diríem,
hipotecar que això es faci ràpidament, perquè la situació de
Ciutadella és molt greu.

Bé, ell ha fet referència a la formació continuada
descentralitzada. Sí, això ja ho hem reprès, enguany ja es fan
aquestes sessions, hi ha un magistrat que és el delegat, diríem,
de l’Escola Judicial aquí, que és Gabriel Oliver, i que ho fa
molt bé. Jo personalment he assistit a sessions de formació i, en
general, als jutges doncs ens agrada, també perquè és un
moment en el qual intentam harmonitzar criteris i arribar,
diríem, a solucions comunes, que no hi hagi discrepància entre
un jutge i l’altre, i està molt bé que s’hagi pogut tornar posar en
marxa.

El jutges de pau, que ell ha fet una pregunta en concret i la
possibilitat de reciclatge, la major amenaça que tenen els jutges
és la seva desaparició, perquè amb la Llei d’eficiència
organitzativa, que ja és un projecte de llei, es preveu la seva
desaparició. Això és una figura que fa 150 anys que hi és, que
fins i tot el nom és guapo, perquè jutge de pau, tothom voldria
ser jutge de pau, però, de fet, aquesta llei preveu la seva
supressió. Jo no sé si aquesta llei serà aprovada o no pel
parlament espanyol, no ho sé. Personalment, a mi em sap greu
que desapareguin els jutges de pau, jo els que conec crec que
fan bé la seva funció i no sé hi hauria una manera, perquè vostè
ha parlat, i també altres han parlat de la seva funció de
mediació, la mediació, que és en el fons el que fan i on són
bons, diríem, això es podria organitzar perfectament pel
Govern balear; vull dir, la mediació no és justícia, i la mediació
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és una cosa que no està, diríem, retinguda per l’Estat, juntament
amb la competència d’administració de justícia, perquè no se’ls
dóna una altra lectura al tema dels jutjats de pau, i perquè les
seves competències, tant penals com civils, són mínimes -
mínimes-, però en canvi tenen aquesta funció de mediadors. I
jo crec que per la via de la mediació, sí que podrien tenir un
futur.

I el reciclatge al qual es referia el Sr. Camps, seria això,
formar-los com a mediadors. Jo crec que això seria una cosa
guapa, seria un projecte per a la societat guapo, fer uns jutges
de pau que siguin mediadors, a part que, és clar, als jutges,
diríem, de carrera ens evitarien entrada d’assumptes.

Bé, quant a les peticions, ell ha dit: quines peticions hem
fet? Bé són aquestes. Quines crec jo probables que ens creïn
l’any que ve? 3 places, crec, essent optimistes, crec que ens
podríem quedar aquestes 21 que hem demanat, crec que ens
podrien crear 3 places.

Quant a la representant d’Unidas Podemos, la Sra. Sans, bé,
Manacor, ella deia: què podem fer per a Manacor? A Manacor
falta molt poc, perquè Manacor està molt més avançat que
Ciutadella i que Palma. A Manacor ja han tret el concurs i ja hi
ha un projecte, l’únic que falta és, es veu que hi ha com a dues
franges que el projecte ha hagut de sobrepassar la parcel·la
inicial per acomplir tots aquests requisits que hi ha, de metres
de pàrquing, metres d’arbrat, tot això està molt estipulat quan
és un edifici judicial i per complir tots aquests requisits han
hagut de sobrepassar un poquet la parcel·la inicial. Jo, quan
vaig anar a l’Ajuntament de Manacor fa un any, o més d’un
any, em varen dir que aquestes dues franges les expropiarien.

Però la veritat és que jo el mes de març vaig parlar amb
l’Ajuntament de Manacor i em varen dir que encara ni tan sols
havien començat el procés d’expropiació.

I és una pena, perquè de tot el que parlam, Manacor és el
que està més avançat. És a dir que si es pot intentar convèncer
l’Ajuntament de Manacor perquè expropiïn aquestes dues
franges, després faltaria poc, perquè el projecte ja està, seria
treure a concurs la construcció de l’edifici, és l’única passa.

Els judicis virtuals, ell ha demanat. Si és una experiència
que ha anat bé i jo crec que, en part, es mantindrà; i de fet un
dels grans projectes del Ministeri de Justícia es diu
“Digitalització de la justícia” i és per mantenir això. Ens podem
imaginar que una comunitat autònoma interinsular com és la
nostra, és clar, això pot evitar a la gent molts de viatges, si té un
cas aquí, a l’Audiència Provincial, pot ser pràctic, i jo crec que
per a certs casos pot anar bé, pot resultar econòmic per a
tothom.

Bé, els intèrprets ja m’hi he referit que sí, que és un
problema, tenim incidències, les intentam recollir, les intentam
notificar a aquesta empresa totes les incidències que hi ha
hagut. Bé, intentam millorar dins el possible.

Ella s’ha referit a les diferències de gestió que hi ha a una
macro causa i la possibilitat que es donàs als jutges una
formació sobre això. Però el problema de les macro causes és
que ara, per exemple, vostès s’han posar al lloc del president de

la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Palma, que té
destinades 3 magistrades durant un any a un cas, només a un
cas, i només en queden 3 per resoldre la resta. Vull dir, és un
problema que es deriva de la rigidesa de l’estructura judicial,
que, en certa manera, és natural, perquè un dels drets
fonamentals és ser jutjats pel jutge predeterminat per la llei. És
a dir que a tu no te poden..., ara perquè ets tu te posarem un
jutge, o perquè és l’altre li posarem l’altre, no, el jutge ha
d’estar predeterminat i això és una garantia d’independència,
aquesta inamobilitat. Però, és clar, això també et dóna una..., i
tenen problemes de gestió, encara que també dirigir una macro
causa també té problemes, en els quals sempre..., jo vaig ser
director de l’Escola Judicial 3 anys i, per tant, tot el que sigui
formació som favorable a això. La formació sempre seria
positiva. Però aquí el que hi ha de bon de veres és un problema
de gestió de personal, quan hi ha una macro causa d’aquestes.

El més trist per a mi del que es produeix ara, és el que ella
ha dit, quan a una persona se li assenyala un judici per a d’aquí
a un any, a mi això em sembla devastador, però això és així,
això es produeix en el Contenciosoadministratiu, i no els vull
enganar, això és així. Si tu quan tens un problema i te donen
una data per a d’aquí un any, la veritat, com a servei públic
això no té excusa; això és igual que un que té una malaltia i li
donen per d’aquí 7 mesos, vull dir, això se’n deriva de tota
aquesta situació que es reflecteix a la Memòria, que afecta
sobretot..., aquesta situació els ho he de dir, es limita al Jutjat
Contenciosoadministratiu, no a la resta.

L’estabilització del personal, aquesta que se’n deriva d’una
sentència europea, es vol començar per part del Ministeri de
Justícia, amb la qual cosa van oferir que hi hagués menys
interins. Encara no hem vist res en concret, però jo m’he
informat que ho volen posar en marxa. 

Estudiar l’impacte de la justícia en català, de la campanya.
En això hi ha una comissió de seguiment i jo els he proposat
diverses maneres de poder mesurar quin impacte té això. I
esper que, elles són molt competents i són persones
compromeses les que són a aquesta comissió, tant per part de
la judicatura, com per part de l’administració autonòmica i jo
crec que en això arribaran a establir uns indicadors. Aquí el
més difícil són uns indicadors, però crec que es podrà fer en un
futur.

Bé, si jo consider o no convenient la formació amb
perspectiva de gènere dels jutges. Sí, perquè..., és a dir, una de
les coses que ens ha ensenyat, arran de la sentència famosa de
“la manada”  és que..., bé, que ens ha ensenyat, que ha posat de
manifest, és que els jutges tenim biaixos, com és evident i
tenim biaixos de gènere, perquè nosaltres som..., jo en concret
som home i se m’ha educat com a home i, és clar, jo, diríem, el
primer és fer-se conscient d’això, perquè si tu et penses que ets
una criatura angelical que no tens cap tipus de biaix i que ets
totalment imparcial, això no és veritat, gràcies a Déu, els jutges
vivim immersos en la societat i tenim els nostres amics i tenim
les nostres idees i fem les nostres lectures. L’únic que passa és
que hem de fer..., i hem de ser conscients d’això, i som homes
i som blancs i som..., i tot això.. hem de ser conscients d’això
per intentar que això no influeixi a l’hora de dictar una
sentència.
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Per tant, tota la formació dirigida a fer-nos conscients
d’això, que podem tenir biaixos, no només de gènere, de
cultura, econòmics, fins i tot biaixos cognitius, purament
cognitius, tot això és positiu.

El problema dels psicòlegs és al que jo m’he referit abans,
és molt trist perquè això afecta sobretot els processos de
família, és clar, si hi ha un nin que el jutge ha de decidir si la
custòdia és de son pare o de sa mare o és una custòdia
compartida, el dictamen dura o tarda, diríem, un any a fer-se,
quin sentit té? Perquè els nins canvien molt i en un any la
situació..., però és el que es produeix, eh? No tenim..., és una
situació molt complicada, però aquests psicòlegs ens els aporta
el Ministeri de Justícia, i no són funcionaris, és personal
contractat laboral, de manera que quan en falta un, no hi ha
interins, no posen interins. I això és una situació que és
complicadíssima. Però..., hem passat penúries i això s'ha vist
també a la premsa amb el tema de les autòpsies, que no hi
havia, diríem, hi ha hagut un moment en què no hi havia tècnics
d'autòpsia i es varen haver de suspendre. Vull dir, és trist, però
és així.

I quant a les idees per a la Llei d'arxius, per suposat que
nosaltres estam disposats a tota la col·laboració que ens demani
el Parlament per donar idees i això, i saben que nosaltres estam
a la seva disposició per donar idees sobre tal vegada quins
criteris hi podria haver des del punt de vista judicial per
seleccionar els arxius que siguin més rellevants, per conèixer la
nostra època en un futur.

Quant a Ciudadanos, ella deia per què el Ministeri de
Justícia ens té abandonats? Bé, però és que en realitat això no
és una situació d'ara, és una situació de molts d'anys, perquè
aquest país va fer un bot endavant els anys vuitanta, quan es va
generalitzar l'educació i quan es va generalitzar la justícia, però
aquest esforç inversor no s'ha fet en matèria d’administració de
justícia. Hi va haver un pacte d'estat de justícia a l'any 2001,
tots els partits es varen posar d'acord, però en realitat després
es va manifestar en molt poques coses, no en un esforç
inversor.

Ella té raó, jo ho he dit, jo crec que hi hauria d'haver un
pacte de tots els partits perquè això no és un tema d’un o altre,
és un tema de democràcia i és un tema d'estat de dret i és un
tema de ciutadania, i vostès tenen el nom de Ciudadanos, idò...

(Rialles de l’intervinent)

... és un tema d’això..., és un tema que nosaltres, quan ens
posam en la situació d'una persona que necessita un dret i no
pot, o li donen una cita per d’aquí a un any, això és una cosa
que no pot ser, i jo crec que aquí un esforç conjunt seria molt
d'agrair.

Ella s’ha referit a les situacions que hi ha... que s'adopten
lleis sense recursos i això també és una manera com s'han fet
aquí a Espanya des de fa molt de temps, és a dir, sembla com
si l’administració de justícia ho aguantàs tot, i no, el que ho
aguanta tot és el paper, l’administració de justícia només arriba
fins on arriba, amb els recursos que tenim.

Bé, de la mobilitat i de la interinitat ja hi he fet referència.
Ella ha dit que efectivament els reforços i tot això són pegats,
quina solució hi hauria? La solució és la creació de noves
places judicials, i això sí que és una decisió, diguem, política
del Govern i aquí sí que els deman a vostès, si tenen
possibilitats d'influir més enllà, perquè, és clar, això no és una
competència autonòmica, va més enllà d'aquest parlament, a
Madrid, per crear un clima favorable i que es creïn noves
places, però jo sempre els estaré agraït.

Quant a El Pi, ella ha fet referència, bé, a part del canvi de
format, a la situació de Manacor, que vostè diu: ja ho havia dit
l'any passat. Sí, però és que som pesat amb això, perquè la cosa
està sense solucionar.

Ella ha mostrat la seva preocupació per la creació de noves
places i, efectivament, això és una cosa que tots compartim. Jo
ja he dit, tal vegada he estat massa optimista, però jo esper que
l'any que ve en tendrem tres de noves places, és a dir que
podria anar bé. 

També he explicat, que vostè justament no hi era, si eren els
ajuntaments que fan la cessió. Sí, els ajuntaments fan la cessió
de la parcel·la, el que passa és que en el cas de Palma no es va
identificar cap parcel·la apta, que eren 40.000 metres
edificables, i per això s’ha anat a una altra fórmula, que ja
veurem si prospera o no.

Després... ella ha fet referència que els serveis han d'estar
ben dotats sigui la que sigui la situació quant a les
transferències, hi hagi hagut transferències o no n’hi hagi
hagudes. I hi estic d'acord, aquí no hi ha transferències, però
pensi que Balears és una de les cinc, només n'hi ha cinc de
comunitats que no tenen transferida l’administració de justícia.
I això, què fa? Doncs fa que Madrid, tots aquests problemes
dels quals parlam nosaltres, idò..., diríem..., és clar, això entra
dins un apartat que no són la seva... en el Ministeri de Justícia
ara mateix el que tenen és una cosa que se’n diu la Justícia
2030, que és un pla, aquestes tres lleis les quals he esmentat,
aquesta dimensió general.

I el tenir ara haver-se ocupat, diguem, de l’edifici de
Ciutadella, jo crec que els és... si, no, no és el més.... els supera
i, a més, no és probablement el més atractiu que hagin de fer.

Ella ha fet referència als tutors i als curadors, abans hi havia
una situació que era tutela per a quan una persona està
totalment incapacitada, i curatela per a quan és una incapacitat
parcial, però ara ha desaparegut la tutela i tot és curatela. Però,
en certs casos, quan hi ha moltes limitacions, per exemple de
capacitat, es pot nomenar el que es diu un curador
representatiu, perquè també, no ens hem d'enganar, hi ha casos
de discapacitats que són molt inhabilitants i en aquests casos es
pot, però és l'excepció; així com abans era el contrari, la regla
general era la tutela i la curatela era l’excepció, ara és el
contrari.

Ell deia en quin sentit és positiu aquesta...? Bé, és positiva
aquesta llei perquè canvia la filosofia, perquè jo crec que
dignifica les persones, és a dir, no se'ls considera com un
objecte, sinó com una persona amb capacitats i d'això.
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I ella també m'ha dit per què jo havia estat optimista, bé, jo
això ho ha explicat també, perquè sé que hi ha hagut contactes
de cara a l'edifici de Palma, en tota la resta hem de continuar
insistint-hi.

Quant al Sr. Ferrer, del Grup Socialista, crec que ja he
contestat quant al futur dels judicis telemàtics.

Ell ha fet referència que a la memòria es fa referència a un
moment donat que aquesta disminució d'entrades entre els
penals pot significar que ha millorat el grau de seguretat
ciutadana. Bé, jo crec que, efectivament, és una dada que es
deriva d'això, que hi ha menys... Amb això de la seguretat
ciutadana, sí que m'agradaria transmetre una idea, ja que em
donen l'oportunitat, i és que Espanya és el país més segur
d'Europa, vull dir, és així; és el país on hi ha menys criminalitat
i on tenim fins i tot en nombre absoluts, més presos per
població d’Europa.

Vull dir que tot això que la gent diu: els presos entren per
una porta i surten per l’altra, no és vera, senzillament és que no
és vera, tenim més presos que a qualsevol altre país d’Europa
i menys criminalitat, i amb això vull dir que la inseguretat
ciutadana també és una qüestió de percepció, és una qüestió
que té un elevat grau de subjectivitat.

Després, ell ha fet referència, perquè jo també n'hi he fet, al
col·lapse dels jutjats contenciosoadministratius; aquest
col·lapse, el que m'agradaria afegir aquí, és que, a més, crec
que és un perjudici per a l'administració, perquè crea
inseguretat; és que pensin quantes, diríem, relacions
administratives són qüestionades i són posades en dubte sobre
els seus resultats en tots aquests plets que hi ha pendents. Jo
crec que això va en perjudici fins i tot de l'administració.

Quant a com funciona la llei aquesta de persones amb
discapacitat, la Llei 8/2021, miri, jo tenc dues..., em va
telefonar l'altre dia una periodista i em va dir: miri, li telefon
perquè sàpiga una cosa positiva, perquè, en general, de la
justícia saben coses negatives, i és que he fet, havia fet, era un
programa de ràdio, un programa amb fundacions que s’ocupen
d’aquestes persones, i diu, totes aquestes fundacions estaven
contentes i satisfetes de la rapidesa amb què la jutgessa de
Família d'aquí, de Palma, havia començat aquesta tasca de
revisar tots aquests casos, que són 4.000 casos en tres anys que
han de revisar.

D'altra banda, també tenc, també fons molt fiables, una
família que tenia un fill amb aquest “daixò” i va anar al jutge
i el jutge quasi quasi no li va prestar atenció; és a dir, va ser
ràpid, va ser massa ràpid, que això és el que ens produeix tota
aquesta acumulació d’assumptes també.

Jo estic segur que el jutge ja devia saber quina era la
solució, però els jutges hem de fer l'esforç de vegades
d'escoltar, perquè per a aquella família aquest problema de la
filla era part importantíssima de la seva vida, per no dir la seva
vida, i tenen dret a ser escoltats. I de vegades els jutges, per
aquest clima de... que hem de fer una productivitat i tot això,
idò de vegades no acomplim aquest principi d'escoltar,
d'escolta activa, que jo crec que és molt important.

Jo..., i com està funcionant això? Bé, jo crec que poc a poc
entram dins un paradigma distint, que és aquest les fundacions,
també ens ajuden molt, tot això es fa d'acord amb les
fundacions, són processos on el jutge no està... les sales de
vistes que vostès han vist, on està ella, no, està fent feina
juntament amb els professionals, i jo crec que més o manco el
que s’aconsegueix revisar és millor que el que hi havia abans,
i això ja és molt.

Les clàusules sòl, les clàusules sòl i tota aquesta
contractació en massa, i jo aquí també defensaré un poc els
jutges, tot això quan un problema és tan general, quan Espanya
té una legislació hipotecària que reiteradament el Tribunal
Superior de Justícia ha tombat, és que ha tombat les clàusules
sòl, però ha tombat també la clàusula d’IRPF, ha tombat..., és
que hi ha un problema general i un problema general l'ha de
resoldre el legislador. Jo he començat dient que el legislador
ens ha de donar lleis clares i té les seves obligacions, i quan la
hipoteca a Espanya està mal regulada, s'ha de fer una nova
regulació. Però, en lloc de fer-ho, el legislador diu: no, això ja
ho arreglaran els jutges. Això és empènyer la gent a haver de
posar milers de plets i... però quan una cosa..., però això no és
propi dels jutges, els jutges hem d'anar cas per cas i hem de
mirar la singularitat de cada cas i la prova i els documents, i
quan ens fan fer aquesta tasca de decidir així plets en massa ens
sentim incòmodes, perquè jo crec que això sí que és una tasca,
crec jo, del legislador.

Quant a la mediació, el que funciona aquí, a Balears, i
funciona molt bé, perquè és un servei pagat pel Govern balear,
per la Conselleria de Serveis Socials, és la mediació familiar,
els plets de família, que són molt adients perquè hi hagi una
solució mitjançada, el jutge els deriva, no sempre, però en
molts casos, a uns mediadors; i els mediadors són persones
preparades, molts dels quals són psicòlegs i, és clar, han de
tenir en compte que un plet és sempre una espècie de batalla,
on acaba un que guanya i l’altre que perd, i això no és bo per
exemple per resoldre una crisi familiar, o un plet amb un
veïnat, perquè no interessa que hi hagi un guanyador i un
perdedor, interessa poder continuar la relació; perquè si tu tens
fills, per molt que et separis o et divorciïs, t’hauràs de continuar
relacionant-hi i si tens un problema amb un veïnat t’hauràs de
continuar relacionant amb el veïnat, i per a aquest tipus
d'assumptes és útil la mediació.

La mediació, i això ja ho he dit abans, és una competència
del Govern balear, i podria fer una llei de mediació, i podria...
o sigui, la tenen, però s’ha de desenvolupar i s’hi han de posar
els mitjans. I després, un cop que hi hagi tots aquests
organismes de mediació s’ha de fer la connexió amb els jutjats,
però la mediació no és un tema de justícia.

Després, ell, el Sr. Ferrer ha fet referència a les mostres,
però, miri, aquí a mi també m'agradaria fer..., -sé que som
massa llarg i...-, però una petita reflexió. Jo li dic: per què les
agressions sexuals que tant ens preocupen, i jo crec que són
molt preocupants, per què continuen essent un delicte
semipúblic? No són delictes públics. No, el fiscal no farà res,
ni els jutges faran res si no hi ha una denúncia de l’agreujada,
això és el que canvia la llei que vostè ha dit de llibertat sexual.
Aquí s'haurà acabat, perquè sí que seran delictes d'ofici,
perseguibles d’ofici, però fins ara no ho són.
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I, és clar, en això em deman: com és que hem continuat amb
això fins ara? Perquè..., i això què fa en relació amb la
problemàtica que ell ha dit de les mostres? Això fa que les
mostres, una dona que ha estat víctima d'una agressió sexual,
se'n va a Son Espases, i ella..., bé, el metge veu o diu al metge
que ha estat..., -per no parlar dels casos aquests de submissió
química, que en aquest no hi ha... ella ni tan sols ho sap el que
ha passat, eh?, és clar, però el metge sí que ho detecta tal
vegada que en mostra de sang a aquesta dona li han posat una
solució química o bé mostres que ha estat víctima d’una
agressió sexual. El problema és que si ella en aquell moment...
el metge li ho demana: vostè vol posar una denúncia? Diu: no
vull posar una denúncia; aquesta actuació no té cobertura
judicial, no té cobertura judicial, perquè no es pot obrir un
procediment, estam a l'espera que ella... I, és clar, això jo sé
que planteja molts problemes, que se resoldran amb aquesta
llei.

Aquí, què és el que nosaltres intentam fer fins ara? El que
intentam fer fins ara és que, bé, si ella hi consent, és clar, com
vostè ha dit, se li tregui una mostra i la mostra es guardi a Son
Espases, però ben identificada, perquè, és clar..., però com a un
acte mèdic, no com a un acte judicial, com a un acte mèdic, de
manera que si al cap d'un mes aquesta dona ja..., és a dir amb
una situació de més calma, i diu: no, ara vull posar una
denúncia, que es pugui recuperar aquella mostra.

I això és el que intentam fer, el que s’intenta fer amb la
Comissió de Policia Judicial que està presidida pel president de
l'Audiència Provincial i en la qual participa també el Govern
balear i..., -perdó, el Govern balear-, en la qual participa la
policia, i en la qual participa també el Govern balear i, en
concret, la Conselleria de Salut, i intentam arribar a aquesta
espècie de protocol d'actuació.

I quant al Sr. Castells, bé, ell m’ha dit que m'agraïa que jo
comparegués, jo ho faig de tot gust perquè, efectivament,
consider que això no és un control, això és retre comptes, això
és una dació de compte, que això s'ha de fer sempre, qualsevol,
diguem, responsable polític, però, a més, a mi em dona ocasió
de poder fer una cosa que sí que em preocupa i és explicar el
món de la justícia, que és molt complex, com poden veure; que
està ple de matisos i de complexitat, i és difícil de vegades fer
entendre. I jo tenc l’ocasió privilegiada de tenir aquí els
representants de la ciutadania i, com dic que no a intentar
explicar com funcionam els jutges, que de vegades resulta molt
difícil d'entendre.

Quant a Ciutadella, crec que ja he respost a la situació de la
parcel·la aquesta. I també quant a les sales no operatives dels
jutjats de Maó.

Quan el Ministeri de Justícia, ja ha dit els problemes de
dotació de personal, efectivament, són també hem parlat
d’aquests problemes. Jo confiï que per aquesta via que els deia
de la formació professional també poguéssim arribar a tenir un
cos, diríem, un borsí de..., aquí, en el tema de personal,
sincerament els he de dir que és on més trob a faltar que hi
hagués una transferència de competències, perquè això no es
produeix a altres..., a les conselleries del Govern balear no es
produeix aquesta manca de... o aquesta situació d’interinatge
tan enorme de quasi el 50%, però en canvi a Justícia si.

Bé, i crec que d'una manera molt ràpida he intentat donar
resposta a les seves preguntes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Començam el torn de rèplica. Sr. Camps, té
la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, també vull
agrair-li totes les explicacions, sembla que vénen setmanes
interessants per al món de la justícia i, en definitiva, per a
l'interès general dels ciutadans amb aquests anuncis que vostè,
o preanuncis, ens ha anunciat del tema del solar i de les tres
pròximes places a incrementar en el nombre total de jutges i
magistrats de la comunitat autònoma de cara a l'any que ve.

I res, els encoratjam a seguir amb aquesta tasca i que
puguem compartir cada any aquestes memòries per sensibilitzar
i intentar ajudar cadascun des del lloc que ens correspon per a
l’interès general al qual ens devem tots.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Té la paraula ara el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, molt breument, hem pres nota de
diverses reivindicacions que s'acaben d'exposar. Crec que
queda prou feina per fer i, per la nostra part, traslladarem
aquestes demandes a les nostres companyes que hi ha en el
Congrés, però també algunes qüestions que s'han esmentat que
es refereixen a aquí, a nivell autonòmic, crec també interessant
poder mantenir aquestes conversacions, per tal de caminar cap
a una solució de les diverses qüestions plantejades.

I, simplement, vull agrair-li totes aquestes explicacions
donades avui. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidente, Sr. Gómez, yo, pues reiterar
mi agradecimiento por sus explicaciones. He tomado buena
nota, también, de las reivindicaciones, que trasladaré al
portavoz del mi partido, a Edmundo Bal -además, abogado del
Estado- que, a buen seguro, volverá a reiterarlo en los
Presupuestos Generales del Estado, vía enmiendas para 2023.

Sobre todo, me llama la atención que en las ratios no se
tenga en cuenta la población flotante, creo que es algo que es
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una responsabilidad, también, defenderlo todos los grupos
parlamentarios que estamos aquí; además de más plazas
judiciales, como ha dicho, para solventar y dar una solución
real, y no ir poniendo parches, algo que ya he dicho en mi
primera intervención; decir que es una grave problema el que
debemos, de una vez, solucionar.

Y me sumo a su petición de un pacto de estado para una
justicia pues en las mejores condiciones.

Y agradecerle que esté hoy aquí, y también me ha gustado
el dato que ha dado, de que España es uno de los países con
menos criminalidad, también, con más número de presos de
Europa, yo he vivido muchos años fuera, y así es, y me hubiera
gustado que estuviera aquí el representante de VOX, que
siempre hace alarmismo con estos datos.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria la paraula al Grup MÉS
per Mallorca, que no es troba present; al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que no ha assistit a la comissió. Per tant,
té la paraula la Sra. Sureda, del Grup El Pi Proposta per les
Illes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, vull reiterar les gràcies
i les respostes a totes les preguntes, o als comentaris que hem
fet. I esper que siguin certes, aquestes reivindicacions que es
diuen que es traslladaran, als grups o als partits que tenen
representació a l'Estat, i que sigui una realitat el més aviat
possible resoldre totes les deficiències i totes les peticions que
es fan des de Balears.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Li correspon la paraula, ara, al Grup Mixt,
ara sí, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies per les seves
respostes, Sr. Gómez. Jo vull acabar centrant la meva segona
intervenció amb una anècdota, potser, no?, i perquè vegi que
aquests intercanvis són fructífers: quan ens va venir a presentar
la Memòria anterior, jo no vaig intervenir perquè era a la Mesa
-normalment som a la Mesa, per això abans he agraït a la Sra.
Cano que em substituís-, però vostè ens va explicar la mesura
que havien pres, que alguns portaveus a la seva primera ronda
hi han fet referència, sobre els temes del català a la justícia.

Havien fet una mesura, aparentment senzilla, però que jo
vaig pensar que tenia molta potència, que era simplement posar
un cartell que recordava als ciutadans que tenen dret a utilitzar
les dues llengües oficials, i això s'emmarca dintre de tota una
actuació que sobretot s'ha desenvolupat al Canadà, on tenen...,
és un lloc on són referents en la gestió del multilingüisme,  que

es diu l'”oferta activa de llengua”, no?, és a dir, simplement és
recordar, conhortar el ciutadà, recordar-li que té el dret a
utilitzar les dues llengües, una cosa tan simple i tan poc
ofensiva per a tothom. 

Gràcies a aquesta presentació i al coneixement d'aquesta
actuació que havien dut a terme vostès, el Tribunal Superior de
Justícia, el meu grup parlamentari va presentar una moció en
aquest parlament en què es proposà que féssim el mateix, que
proposéssim a l'Estat fer-ho en algunes dependències de l'Estat,
per exemple a AENA, a Ports de les Illes Balears, però també
a les dependències de la comunitat autònoma, per exemple a la
Sanitat que, com vostè sap, i malauradament, doncs és un
àmbit, per motius alguns similars amb els que passen a la
justícia, no?, amb tota la mobilitat del personal en què de
vegades es produeixen alguns conflictes i, d'alguna manera, els
ciutadans es veuen menystinguts en els seus drets lingüístics.

Bé, això, a més, és a dir, fruit de la compareixença aquí del
Tribunal Superior de Justícia, va haver-hi una iniciativa política
en aquest parlament, i l'anècdota és la següent: que és que els
partits del Govern van votar a favor d'instar l'Estat que fes
aquesta mateixa actuació a dependències de l'Estat, però, en
canvi, van votar en contra que ho fessin a les seves pròpies
dependències de l'ib-salut, no? Anècdotes d'aquestes que, de
vegades, veiem la biga, la palleta que l’altre té a l’ull i no
veiem la biga que hi tenim nosaltres.

Tot i així, nosaltres continuarem insistint, hem fet nostra
aquesta idea, i bé, doncs amb aquesta insistència que ja li he dit
que caracteritza la tasca necessària del parlamentari, intentarem
que algun dia sigui una realitat. 

Moltes gràcies, altra vegada, i fins a la propera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara li correspon la paraula al Sr.
Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Gómez, per totes les
explicacions donades i també les respostes a les preguntes
concretes que li hem elevat.

I també gràcies, evidentment, per fer-ho en la llengua
catalana, la llengua pròpia de les nostres illes, que es reconeix
en el nostre Estatut, i gràcies també per aquest esforç que s'ha
fet per reconèixer en igualtat de condicions, de tal manera que
tots els ciutadans es puguin adreçar a un altre dels serveis
públics que tenen al seu abast, que en aquest cas és
l'administració de justícia, per tant, nosaltres també valoram
molt positivament aquest fet.

Ens fem ressò de les reivindicacions, entenem que moltes
vegades, algunes d'elles, són històriques, i si per això són
històriques, és perquè no ha estat tan fàcil resoldre-les, si no ja
s'haguessin resolt d'antuvi. Ens congratulam que, efectivament,
les tasques ja -almanco- d'aquests dos punts tan importants,
com puguin ser Palma i Manacor, sembla que estam ja a punt,
a punt, de començar a tenir-ne bones notícies.
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I, bé, gràcies novament, no només a vostè, sinó al personal
que l'acompanya i a tot el personal de l'administració de justícia
de les Illes Balears, per la tasca que fa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li correspon al Sr. Gómez la
contrarèplica. 

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

Bé, jo només..., a l'inrevés, donar-los les gràcies a vostès,
per haver escoltat i demanar perdó si tal vegada he estat un poc
massa llarg amb les meves explicacions.

Gràcies per ser aquí.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. 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
presidenta 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 el
tràmit habitual.

Acabat el debat, volem agrair la presència del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sr. Carlos
Gómez, i de la seva acompanyant. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Debat de l’escrit RGE núm. 4794/22, del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria Judicial sobre l’estat, funcionament i activitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de l’any 2021.

