
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 34
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Ernest Ribalaiga i Briones

Sessió celebrada dia 30 de setembre del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Debat de l'escrit RGE núm. 10089/08, presentat pel Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, pel qual es
tramet la memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2007. 494

II. Debat de l'escrit RGE núm. 11347/09, presentat pel Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, pel qual
es tramet la memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2008. 494



494 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 34 / 30 de setembre del 2009 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Si els mitjans de
comunicació ens ho permeten, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, bon dia, Sr. President. Francesc Dalmau substitueix
Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President. Miquel Àngel Coll substitueix Joana
Barceló.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Miquel Jerez.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Bon dia, president. Joan Flaquer substitueix Pere Rotger.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 10089/08, presentat pel
Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, pel qual es tramet la memòria de la Fiscalia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2007.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 11347/09, presentat pel
Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, pel qual es tramet la memòria de la Fiscalia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2008.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, si no hi ha més substitucions, l’ordre del dia
d’avui consisteix en el debat dels escrits presentats pel fiscal
superior de la Fiscalia de les Illes Balears amb RGE núm.
10089/09, mitjançant el qual tramet memòria de la Fiscalia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears del 2007, i amb RGE
núm. 11347/09, mitjançant el qual tramet la memòria de la
Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2008.

Donam la benvinguda a l’Excm. Sr. Bartomeu Barceló
Oliver, fiscal superior de la Fiscalia de les Illes Balears, i li
donam la paraula per fer l’exposició de les memòries de la
Fiscalia. Té la paraula.

EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
per a mi un honor comparèixer per primera vegada davant
aqueixa comissió del Parlament de les Illes Balears per
presentar la darrera memòria de la Fiscalia de la nostra
comunitat autònoma.

És un moment que marca una fita històrica per a la Fiscalia.
Fa anys que la Junta de Fiscals de les Illes Balears trameté un
escrit al fiscal general de l’Estat per demanar la regulació legal
de les relacions entre la comunitat autònoma i la Fiscalia, i
quedà reflectit en l’anomenat Llibre blanc del Ministeri Fiscal.
Ha estat la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, de modificació de
l’estatut orgànic del Ministeri Fiscal, la que determina que, com
assenyala a l’exposició de motius, el fiscal superior té una
dimensió institucional com a interlocutor amb les autoritats de
la comunitat autònoma, ja que queda obligat a trametre i, si
s’escau, presentar la memòria anual davant l’assemblea
legislativa de la comunitat.

Aquesta obligació imposada al fiscal superior té la important
finalitat de connectar el fiscal amb el representat específic de la
societat, el Parlament, i fer-ho a més davant l’elegit
democràticament on el fiscal exerceix les seves funcions. Si el
fiscal defensa l’interès social, què millor que justificar l’activitat
anual que du a terme davant els representants de la societat de
la qual té encomanada la defensa? Sens dubte vivim uns
moments difícils i complicats que cal afrontar, i els puc
assegurar que la Fiscalia s’esforça i s’esforçarà a complir les
funcions que constitucionalment té encomanades promovent
l’acció de la justícia en defensa de la legalitat i de l’interès
públic. 

Des que vaig assumir la responsabilitat de dirigir la Fiscalia
s’han aconseguit importants millores en infraestructures, i vull
aprofitar aquesta oportunitat per agrair a l’anterior i a l’actual
govern balear la sensibilitat que han demostrat en la
colAlaboració amb la Fiscalia. No obstant això també vull
aprofitar aquesta oportunitat per transmetre’ls la preocupació
que sentim per certes deficiències que ocasionen problemes
importants en el funcionament de la institució que dirigesc. 

En primer lloc hi ha hagut reiterades fallades en el sistema
informàtic. Això ha fet desaparèixer dades que estaven
enregistrades. Això unit a alguns errors humans ha provocat
sensibles deficiències en la confecció de l’estadística anual, com
podran comprovar a la memòria que avui els present. En
definitiva, hi ha enormes dificultats per complir la funció de
recopilar i analitzar dades sobre la incidència del delicte
atribuïda legalment al Ministeri Fiscal per la manca de mitjans,
formació i procediments fiables per obtenir i tractar la
informació.

En segon lloc es fan gestions amb el Govern balear per
subscriure un conveni de colAlaboració per tal que ens faciliti
una persona que assumeixi el control del personal auxiliar i dels
sistema informàtic a fi d’esmenar aquestes deficiències, i una
altra persona que es faci càrrec de les relacions amb els mitjans
de comunicació. Una institució que genera tanta informació com
la Fiscalia necessita un gabinet de comunicació que la canalitzi,
per tal d’aconseguir que tots els mitjans tenguin les mateixes
possibilitats d’accedir a la informació que contínuament
demanen. És fonamental que la fiscalia actuï com ho està fent
amb total transparència davant la ciutadania, respectant el secret
del sumari i els deures de reserva i sigil inherents a les nostres
funcions i als drets de les persones afectades.
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Convé destacar que la dita llei 24/2007 pretén reforçar
l’autonomia del Ministeri Fiscal com a òrgan de rellevància
constitucional creant les fiscalies de les comunitats autònomes.
En el cas de la nostra comunitat l’acte formal de constitució
tingué lloc el dia 22 de gener del 2008. Com que és
uniprovincial, no s’ha produït el desdoblament entre Fiscalia de
la comunitat autònoma i Fiscalia provincial, que sens dubte es
produirà a mig termini, com també es crearà la Fiscalia d’àrea
de Menorca. La Fiscalia d’àrea d’Eivissa es va crear pel Reial
Decret 2123/2008, de 26 de desembre, havent estat nomenat
fiscal en cap el Sr. Antoni Torres Tur pel Reial Decret
385/2009, de 20 de març. A Menorca i a Manacor hi ha una
secció territorial de la Fiscalia, i el dia 11 de juny d’aquest any
vaig trametre un escrit a la Fiscalia General de l’Estat per
reiterar-ne un d’anterior pel qual es demana la creació de la
secció territorial de la Fiscalia a Inca, que en breu esper que
sigui contestat.

La plantilla de fiscals de les Illes Balears durant l’any 2008
estava constituïda per 52 fiscals, més un fiscal substitut de
reforç per damunt el nombre de fiscals de la plantilla, i 56
funcionaris dels distints cossos al servei de l’Administració de
Justícia. En vista de l’excessiu treball que duen a terme els
fiscals anticorrupció, es fan gestions actives amb el Ministeri de
Justícia i la Fiscalia General de l’Estat perquè es nomeni un
altre fiscal per reforçar aquesta àrea.

La llei reformadora de l’estatut orgànic del Ministeri Fiscal
esmentada, per donar una major eficiència al Ministeri Fiscal,
opta decididament per donar un major impuls al principi
d’especialització com a resposta a les noves formes de
criminalitat que han sorgit en els darrers temps; ambdues
fiscalies especials, la Fiscalia antidroga i la Fiscalia
anticorrupció i contra la delinqüència organitzada en són la
màxima expressió però no l’única. En efecte, aquesta fiscalia
disposa de diverses seccions especialitzades menors -violència
sobre la dona, sinistralitat laboral, seguretat vial, estrangeria i
medi ambient-, i àrees també especialitzades com incapacitats
i òrgans tutelars, família, civil, contenciós administratiu, social,
violència penitenciària i protecció a les víctimes de delicte.

Durant l’any 2008 la Fiscalia de les Illes Balears va tenir
282.219 actuacions davant les 281.256 de l’any anterior. Crida
l’atenció l’increment del nombre de diligències informatives
obertes a Fiscalia, bé d’ofici o bé en virtut de denúncia, per
investigar els fets que han estat denunciats, amb caràcter previ,
naturalment, a la judicialització. Sens dubte tot això reforça la
presència del Ministeri Fiscal en el marc social d’aquestes illes.

Passant a l’anàlisi de l’evolució de la criminalitat en aquesta
comunitat autònoma, vull puntualitzar prèviament que les xifres
que figuren a la memòria, de les quals només esmentaré allò
més rellevant, no es refereixen a delictes denunciats o coneguts
per les autoritats competents, sinó a procediments judicials
incoats. Durant l’any 2008 els jutjats d’instrucció incoaren
124.063 procediments judicials per delicte i 25.324 judicis de
faltes, que comparant-los amb els 120.301 procediments per
delicte i 29.086 judicis de faltes de l’any 2007 suposen un
increment percentual del 3,12% respecte dels processos per
delicte i d’un descens del 12,93% respecte dels judicis de faltes.

Igual que en anys anteriors, més de la meitat dels processos
per delicte s’han incoat per investigar delictes contra el
patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Els delictes de robatori amb
violència o intimidació de les persones i els delictes de robatori
a casa habitada, com a formes més greus d’aquests tipus
delictius, han augmentat molt poc. Els incoats per delictes
contra la integritat física, que després dels relatius als delictes
contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic són els més
nombrosos, també han augmentat un poc. També ho han fet els
referits a delictes contra la vida. Cal puntualitzar, si miren la
memòria, que les considerables xifres d’aquests procediments
no es corresponen amb els delictes d’homicidi o assassinat que
s’han pogut cometre; això és perquè quan apareix una persona
morta en circumstàncies estranyes s’incoa un procés per delicte
d’homicidi i es registra com a tal, resultant després de la
corresponent investigació que la mort es produí per causes
naturals, però ja està registrat i ja figura així. També han
augmentat els processos per delictes de tràfic ilAlegal de
drogues, pot ser bé perquè efectivament s’hagin incrementat
aqueixes conductes delictives o bé per una major eficàcia de
l’actuació dels Cossos i Forces de Seguretat. S’ha de destacar
l’esforç que es fa en la investigació d’actius patrimonials
procedents del narcotràfic; sens dubte per fer front a aquesta
xacra és necessari detenir els que es dediquen a la venda ilAlegal
de drogues, però també ho és localitzar i decomissar els actius
patrimonials de què disposen. 

Convé destacar l’esforç de jutges i fiscals en la tasca de
donar resposta a la violència domèstica i de gènere; es tracta
d’un fenomen que ocult sota el vel de la intimitat familiar es
trobava en situació d’invisibilitat, que no hem de confondre amb
inexistència. Aixecat aquest vel les xifres són alarmants; no
obstant això vull posar en relleu que freqüentment les víctimes
es neguen a declarar contra els agressors i renuncien a l’exercici
de les accions contra ells, la qual cosa ocasiona importants
problemes de prova amb la finalitat d’obtenir una sentència
condemnatòria. El mateix es pot dir respecte a les ordres de
protecció, que sovint d’incompleixen amb el consentiment de
les víctimes. De tota manera la solució no és només la repressió
penal d’aquestes conductes, sinó que són necessàries mesures
educatives i de conscienciació per a una convivència pacífica i
de respecte cap a l’altre.

Durant l’any 2008 també augmentaren sensiblement els
delictes contra l’ordenació del territori i el medi ambient; això
no obstant han disminuït els delictes d’incendis forestals. La
major part dels problemes mediambientals d’aquesta comunitat
autònoma es deriven del desenvolupament urbà i dels problemes
que planteja fonamentalment en matèria d’ordenació del
territori, aigua, residus i consum energètic, així com incendis
forestals i contaminació de les aigües marines. 

El nombre total de processos per delictes relatius a la
sinistralitat laboral va disminuir; no obstant això augmentaren
els supòsits en què es produeix un resultat lesiu per a la vida o
la integritat física dels treballadors com a conseqüència de no
haver adoptat les mesures de seguretat legalment exigibles per
evitar-ho, sinó també els delictes de risc per la manca d’adopció
d’aquestes mesures sense resultat lesiu.
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La delinqüència organitzada en les distintes manifestacions
-tràfic de drogues, blanqueig de capitals, fraus internacionals,
pornografia infantil, etc.- és objecte d’especial dedicació per
part de la Fiscalia. A vegades fins i tot aqueixes organitzacions
criminals despleguen les activitats a diversos estats, i usant
moderns i sofisticats mitjans tecnològics són capaces d’esquivar
la legislació dels distints països aprofitant la pluralitat de
sistemes jurídics i la limitació que suposen les barreres
frontereres. Des de l’any 2002 hi ha un fiscal en aquesta fiscalia
que és el punt de contacte de la xarxa de cooperació jurídica
internacional del Ministeri Fiscal, que té com a funció
primordial agilitar la tramitació de les peticions d’auxili
internacional que es facin o que es rebin, la qual cosa facilita
que arribin a bon fi. 

Pel que fa a la corrupció, cal apuntar que són molts els
processos penals oberts per la repressió de les conductes
d’aquells que, aprofitant-se de l’exercici de les funcions
públiques, no dubten a enriquir-se a costa dels ciutadans, els
interessos dels quals s’havien compromès a defensar, la qual
cosa constitueix un dels gran reptes que hem d’afrontar amb
decisió i eficàcia per evitar el progressiu deteriorament de les
institucions. Com va apuntar el fiscal general de l’Estat, no hi
ha cap dubte que la Fiscalia anticorrupció és un model idoni per
combatre aquest tipus de delinqüència, i això ho han valorat
també molts de països del nostre entorn, que han demanat
l’auxili de la Fiscalia espanyola per implantar solucions similars
en els seus sistemes jurídics interns. 

Senyores i senyors diputats, permetin que conclogui insistint
en la imparcialitat del Ministeri Fiscal, que és un dels pilars
sobre els quals la Constitució es basa. Aquesta proclamació
d’imparcialitat és una de les garanties més sòlides que té l’estat
de dret i que posa al servei del ciutadà, perquè assegura que
l’aplicació de la llei, lluny de qualsevol interès particular o
partidari, tengui com a finalitat únicament i exclusivament
l’interès públic i l’ideal de justícia. Naturalment som
respectuosos amb les crítiques a la nostra actuació, perquè en
moltes ocasions ens ajuden a millorar el funcionament en
benefici dels ciutadans; no obstant això m’agradaria que
aquestes crítiques es fonamentassin en argumentacions
jurídiques i no fossin degudes a motius espuris, i per tant aliens
a les funcions que duim a terme. De fet hem estat testimonis una
i altra vegada del fet que les polèmiques polítiques o
mediàtiques al voltant de la nostra actuació acaben sempre en el
mateix punt: quan els tribunals ens donen la raó. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Fiscal pot contestar individualment o
globalment aquests grups.

Té la paraula el Grup Mixt. Vol intervenir? No. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies. Volia fer una intervenció breu, només per agrair
la presència del Sr. Barceló, per agrair que hagi vengut a aquest
parlament a donar compte d’aquesta memòria que tenim ganes
de conèixer en profunditat. 

Jo simplement li volia donar el missatge que nosaltres
apreciam de manera molt important la tasca de la Fiscalia i
creim que compleix la seva comesa de promoure l’acció de la
justícia i defensar els drets dels ciutadans, i a més nosaltres
tenim el convenciment, anant a allò darrer a què es referia el
fiscal, que ho fa amb imparcialitat. Nosaltres tenim una alta
concepció de la tasca que s’està fent des de la Fiscalia i creim
que efectivament està a l’alçada de la seva comesa i que actua
sempre amb la imparcialitat que li correspon com a òrgan de la
justícia.

Nosaltres li desitjam que puguin continuar avançant en
capacitats. Ha exposat que s’han fet avanços en el tema de
fiscalies d’àrea i en el tema d’especialització, però també ha
exposat que encara hi ha terreny per avançar i per continuar
aprofundint en aquesta línia. També ha exposat alguna cosa de
mancances de recursos i de mancança de recursos humans, i
també li desitjam que en aquest terreny pugui disposar de tot
allò que necessita per dur endavant aquesta tasca essencial per
al sistema democràtic. Respecte de les àrees concretes a les
quals ha fet referència, jo crec que totes són importants i per tant
fa mal de destacar; simplement vull apuntar que nosaltres
apreciam la tasca de la Fiscalia en àrees clau com algunes a les
quals s’ha referit, com la lluita contra el narcotràfic, contra la
violència organitzada, que compartim l’expressió que ha fet
servir el fiscal que són xacres que s’han de combatre i estam
segurs que la Fiscalia les combat amb saber fer i amb energia i
amb capacitat de feina.

En el tema de la violència contra les dones també ens ha
agradat aquest enfocament que ha fet el fiscal que la tasca de la
justícia també ha de permetre veure allò que moltes vegades
està ocult i que aquí l’acció de la justícia és essencial i ha d’anar
acompanyada d’accions que es facin des d’altres camps de
l’administració.

Al tema d’anticorrupció també s’hi ha fet referència, com
que aquest és un àmbit polític és difícil no referir-se.
Simplement dir que apreciam l’esforç que es fa, que sabem que
hi ha voluntat de fer la feina amb imparcialitat i amb la voluntat
de promoure l’acció de la justícia tal com pertoca a la Fiscalia.
I li desitjam que pugui tenir aquest altre fiscal que s’ha reclamat
perquè sabem que el volum de feina, qualsevol lector de premsa
sap quin és, i nosaltres també compartim que seria necessari
disposar de més recursos humans i l’encoratjam, en aquest
sentit, a continuar amb la feina que es fa.

Moltes gràcies.
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EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, li agraesc moltíssim les seves
paraules. Com deia abans, la Fiscalia és una institució que està
al servei dels ciutadans i quan un representant d’aquells
ciutadans agraeix, com ha fet vostè, l’actuació de la Fiscalia
només quedar dir una paraula, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per continuar, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Diéguez del
Grup Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, y también
muy brevemente, unas palabras para agradecer esta primera
comparecencia y confiamos que año tras año se vaya repitiendo
y podamos sentar cada año, con más detalle, la problemática
que pueda tener en su funcionamiento el Ministerio Fiscal para,
desde nuestro punto de vista, hacer las sugerencias o
planteamientos necesarios para, entre todos, mejorar lo que es
la tarea de defensa del interés social, que es la prioridad de la
Fiscalía, y a la cual este parlamento debe unirse y apoyar en
todo momento. 

Solamente quiero destacar de todo lo que nos ha dicho de su
intervención que quizás la tarea más importante que lleva a cabo
la Fiscalía a veces es la que menos se ve o la que menos interés
mediático despierta puesto que actuaciones hay muchísimas y
a veces sólo adquieren relevancia algunas muy concretas, pero
que la labor que se lleva día a día es muy importante -ya digo-
porque las primera palabras que ha dicho el Sr. Barceló creo que
son muy importantes, es destacar y recordar a todo el mundo
que lo que hace la Fiscalía no es la idea que se tiene
generalmente de que la Fiscalía se base simplemente en acusar
sino en defender el interés social, defender el interés público en
un sitio y en otro y en mil funciones que a veces tienen poca
relevancia mediática, pero son muy importantes por la función
social que desempeñan.

Le quería dar las gracias por dos cosas, por su exposición,
tanto por la forma que ha sido clara, nos ha puesto de manifiesto
una serie de dificultades que tiene su organización actualmente,
el Ministerio Fiscal, algunas deficiencias en cuanto a personal
y a infraestructuras, que confiamos que pronto se solucionen. En
cualquier caso, confiamos también que por fin se logren las
transferencias de justicia para esta comunidad autónoma y eso
nos sirva para que, desde aquí, podamos ayudar mejor y con
más eficacia a que cualquier deficiencia sea solventada.
Respecto del fondo de la intervención ha sido tan claro que no
le puedo pedir mayor aclaración. Por lo tanto, concluyo mi
intervención, una vez más, dando las gracias por su
comparecencia y por la claridad de la exposición.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Realment m’ha sorprès
positivament aquesta compareixença perquè ja diuen en bon
mallorquí que la por en haver-la vista no és res, pensava que la
compareixença meva davant aquest parlament aniria per uns
altres rumbs, però veig que, de moment, s’agraeix la
intervenció, s’alaba la intervenció de la Fiscalia i això per a mi
és una cosa que m’honra i m’ompl d’orgull i de satisfacció. Sr.
Diputat, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat
Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc don la
benvinguda al Fiscal en cap i el felicit, també, per la presentació
concisa, breu, detallada en el seu informe. He llegit la memòria,
vàrem llegir també la de l’any passat, que no pogué ser
presentada, i hem d’apreciar, i vull que quedi constància en el
Diari de Sessions, de quina forma tan alta valoram el gran
esforç que fa la Fiscalia, any rere any, en la repressió de la
criminalitat, en la persecució dels delictes, en el sosteniment de
l’ordre públic i en la funció social tan rellevant que té la Fiscalia
dins el nostre estat, dins la nostra concepció d’estat i que avui
se’ns dóna compte d’una forma, a més, molt detallada, molt ben
ordenada, molt exhaustiva, amb informes molt detallats
d’aspectes que preocupen molt a l’opinió pública com són els
temes dels menors, com els temes de la violència domèstica,
com tantes altres qüestions que són veritablement molt
rellevants i, molt especialment, la preocupació que genera,
encara que sigui en termes moderats, el creixement dels
procediments incoats per delictes, només un tres i poca cosa per
cent, però el creixement sempre, naturalment, és una mala
notícia. 

Estic segur que l’esforç de la Fiscalia en la repressió i en la
persecució i la solAlicitud de condemna per aquests delictes és
una tasca que es fa com es fa, com ja dic, a àmbits de la dona,
del menor, dels drets socials, de la lluita contra els delictes
socials i contra els problemes dins el món del treball. Tots
aquests aspectes em semblen extraordinàriament rellevants.
M’adheresc a la solAlicitud del fiscal, i que consti en acta, i a la
necessitat que la Fiscalia tengui més recursos materials i
humans, aquesta és una qüestió evident que paga subratllar,
només si tenim els instruments suficients amb les persones
capacitades. 

Ha parlat també el Fiscal en cap amb molt claredat i amb
molt encert de l’especialització. El crim organitzat, cada vegada
més, necessita fiscals especialitzats que puguin combatre amb
coneixements, amb formació, amb auxili d’altres funcionaris,
amb uns especials programes informàtics si és necessari, amb
uns auxilis administratius, tots aquests delictes cada vegada més
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complexos de combatre i ens adherim, per tant, a aquestes
solAlicituds com amb el compliment que proposa i en part
explica, com ja ha definit, del desplegament territorial de la
Fiscalia que ens sembla molt encertat.

Molt encertat ens sembla també, Sr. Fiscal, la necessitat, la
conveniència que existeixi un gabinet de comunicació, un
gabinet de comunicació de la Fiscalia canalitzaria d’una forma
adequada, reglamentada, explícita, contundent i formal allò que
a vegades han aixecat algunes sospites, puguin ser vies
informals, vies comprensibles si es vol des del punt de vista
humà, però de qualque manera irregulars. Vostè ha citat
específicament la necessitat de secret de sumari com uns dels
eixos que ha de guiar tota l’activitat de la Fiscalia, l’obligat
sigil, ha citat també explícitament, com una de les armes
fonamentals de la Fiscalia, així com el respecte a les persones
afectades, a la seva fama, al seu honor. 

Amb això no dic, naturalment, perquè a més no ho crec i
perquè a més no tenc cap prova que demostri que això és així,
però la veritat és que no ho crec, però s’han aixecat rumors, Sr.
Fiscal, i les coses s’han de poder dir naturalment en aquest
fòrum, i jo les dic amb tota cordialitat, rumors d’algunes
filtracions sobre qüestions que afectaven el secret de sumari.
Insistesc, no vull dir que s’hagin produït, però estic segur que
aquesta gran idea que vostè avui proposa contribuirà a canalitzar
que aquest gabinet de comunicació sigui realment la font a
través de la qual la Fiscalia transmet la informació als mitjans
que naturalment tenen dret a saber; els mitjans de comunicació
compleixen una funció social de primer ordre dins la
democràcia i tenen dret a saber, tenen dret a tenir informació,
però aquesta informació, naturalment, ha d’estar regulada,
transmesa pels conductes que discerneixen aquelles coses que
pertanyen al món del secret i no poden ser utilitzades d’aquelles
coses que sí es poden conèixer i es poden publicitar.

Per tant, alab aquesta idea. He entès, no sé si ho he entès
malament, que això està pendent, si no vostè em corregeix a la
rèplica, està pendent d’un conveni de colAlaboració amb el
Govern balear, anim el Govern balear, anim activament el
Govern balear que ajudi a la constitució d’aquest gabinet de
comunicació que tant de bé pot fer a la informació i al conjunt
de la democràcia. 

Insistesc, per tant, que té el nostre suport en la gran tasca
que fa la Fiscalia i vull citar, especialment, els fiscals com a
persones individuals, com a persones que des de la gestió dins
les fiscalies i dins les sales de judici, les sales de vistes,
defensen el bon funcionament de l’estat de dret i defensen, a
vegades, amb els mitjans no suficients. Per tant, insistim en la
petició que aquests mitjans creixin, ens preocupa, i feim nostres
les preocupacions que ha fet el Sr. Fiscal, del creixement de
delictes com la violència domèstica o com la lluita contra el
patrimoni del narcotràfic. Aquestes setmanes es produeixen
intervencions en el rerefons de les quals hi ha, encara que siguin
policials, evidentment una activitat investigadora i una activitat
de la Fiscalia en tot l’assumpte de Son Banya; ens preocupa la
seguretat ciutadana, Sr. Fiscal en cap, en temes com el de Son
Gotleu que recentment ha acabat amb una batalla i on es té
constància que es cometen multituds de delictes encara que
siguin, com es diu, de poca importància, delictes menors, de
tràfic, venda, però que, naturalment, necessiten ser reprimits i
castigats. 

Ens preocupa, molt especialment a qui estam dins l’àmbit de
la política, Sr. Fiscal -darrer tema que vull tocar-, la corrupció
a les institucions públiques. Vostè ha dit, molt encertadament,
que han de ser reprimides i perseguides aquelles persones que
han defraudat la confiança que varen rebre dels ciutadans per a
la gestió pública. Estam absolutament d’acord i espanta,
sincerament dir-ho i s’ha de dir, quan es llegeix la memòria i es
repassa la quantitat d’assumptes que ocupen a la Fiscalia
anticorrupció i que, naturalment, han de ser investigats.
Nosaltres no volem altra cosa, han de ser sancionats i castigats
si les proves són suficients per demostrar que aquests delictes
s’han comès. Vull dir, Sr. Fiscal, de totes formes que estic
d’acord amb la imparcialitat del Ministeri Fiscal, no tenc cap
altra idea jo, com a servidor del dret que he estat
intermitentment en la meva vida des de la perspectiva d’un
advocat en exercici, sé que la Fiscalia no cerca altra cosa que el
compliment de la justícia com més alt ideal d’una societat,
evidentment. 

Per això m’ha sorprès la darrera frase que vostè ha
pronunciat en la seva intervenció i li deman que si no l’he
entesa bé em disculpi i si l’he entesa bé me l’expliqui un poquet
més, perquè vostè ha dit una cosa que m’ha sorprès un poquet.
Ha acabat dient, quan parlava de les qüestions que tenen a veure
amb la corrupció i amb el judici que s’ha fet respecte de
l’activitat de la Fiscalia i respecte de crítiques que s’han fet en
alguns moments, vostè ha dit per motius espuris, i estic segur
que alguna crítica s’ha fet per motius espuris i són
condemnables, per tant, aquestes crítiques i aquestes
manifestacions, però vostè ha acabat dient una frase que a mi
m’ha impactat i que esper no haver-la entesa bé, que els plets de
totes formes acaben, aquest tipus de plets, sempre quan els
tribunals ens donen la raó. 

Jo li deman, Sr. Fiscal, si està convençut de la contundència
d’aquesta frase, perquè jo li podria posar almenys un exemple
molt recent d’un tema que la Fiscalia ha sostingut, conegut com
a “cas cavallistes”, que ha sostingut amb vehemència i amb una
argumentació respecte de la qual no tenc res a dir, complint la
seva funció i això jo ho respect i em sembla bé, però que
precisament ha estat absolutòria per a les persones que estaven
acusades, una sèrie d’alcaldes i de regidors membres del Partit
Popular que estaven acusats en aquest procés i que han estat
absolts, gràcies a Déu. 

Per tant, seria un poquet contradictori amb aquesta frase si
és que no l’he entesa bé, perquè això, i per acabar, Sr. President,
- i gràcies per la seva generositat perquè crec que pas del temps-
només una darrera reflexió, evidentment tots som iguals davant
la justícia, tots hem de ser tractats iguals, però estic segur que el
fiscal convendrà amb mi, per posar algun exemple, que qui viu
de la fama com pugui ser un despatx d’advocats, que pot estar
sota totes les sospites, ser sotmesos a tots els procediments i ser
condemnats si han comès un delicte, no defensaré jo aquí ningú
en particular, sobta que les intervencions d’aquestes oficines,
d’aquests despatxos siguin amb l’impacte visual, amb l’impacte
mediàtic, que per ventura no és atribuïble a la Fiscalia, perquè
es pot haver filtrat des de la pròpia policia, es pot haver conegut
de forma casual, és a dir, no estic fent, i li vull dir amb molta
claredat, Sr. Fiscal, una acusació a la Fiscalia, estic fent una
reflexió de la preocupació que determinades situacions que es
vénen produint s’han produït i estan a la memòria d’enguany,



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 34 / 30 de setembre del 2009 499

 

com el cas d’aquest despatx professional dels senyors Feliu,
sobten l’opinió pública i impressionen. 

Tots som iguals, efectivament, tots hem de ser tractats amb
igualtat, però la percepció d’aquesta igualtat no és la mateixa
per a algú que viu del seu prestigi professional que per a algú
que està habituat permanentment a la vida de la detenció i del
delicte. Això és així des del punt de vista social, per ventura no
és així des del punt de vista jurídic, però és així des del punt de
vista social.

Vull acabar, Sr. Fiscal en cap, agraint molt sincerament la
seva presència avui aquí, crec que donam un exemple de
funcionament institucional i crec que avançam en la constitució
del nostre autogovern i que les nostres institucions puguin
funcionar adequadament, però mentiria si jo avui m’hagués
limitat a fer una qüestió protocolAlària i ressaltar la simpatia
personal que tenc cap a vostè, que com vostè sap a més és molta
i de molts d’anys, si no hagués posat de relleu alguns aspectes,
i molt especialment el final de la seva intervenció, que
sincerament li dic m’han preocupat. 

Per tant, qued, Sr. President, Sr. Fiscal en cap, a l’espera del
seu aclariment i sobretot sobre aquesta darrera qüestió que
realment m’ha sorprès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Realment li agraesc moltíssim
que hagi donat suport, en la seva intervenció, a l’actuació de la
Fiscalia i que se la doti de més mitjans per dur endavant la
nostra tasca. Això és d’agrair i així ho vull fer, amb èmfasi. Ha
tocat un parell de temes que a mi realment també em preocupen,
em preocupa moltíssim el tema de les filtracions. Estic
totalment d’acord amb vostè que el gabinet de premsa és un
instrument necessari per a l’actuació adequada de la Fiscalia
perquè avui en dia o bé es fa a través d’un comunicat meu de
premsa, una nota de premsa o una roda de premsa, si és més
necessari, però no tenim cap mitjà per canalitzar les
informacions. Molts de periodistes cerquen d’un i de l’altre i
van pels passadissos a veure si poden recollir qualque tipus
d’informació. Això va en perjudici de la Fiscalia, va en
perjudici del fet en concret i va en perjudici de la pròpia notícia.

Per tant, el tema de les filtracions és un tema que a mi em
preocupa moltíssim i  deman que si algú pot concretar qui és
que filtra els secrets sumarials, en definitiva, ho posi en
coneixement de la Fiscalia i poden estar ben segurs que
s’adoptaran les mesures necessàries perquè no pugui ocórrer
almenys amb la mateixa persona. 

Li ha estranyat, Sr. Diputat, així com he acabat la meva
intervenció. Jo he dit que, en definitiva, moltes vegades
aquestes crítiques, les crítiques que es fan a les nostres
actuacions, jo quan es fa una crítica ben feta, raonada i amb
fonaments l’admet, l’estudii i procuram esmenar-nos en el que
sigui adient. Què passa? Que moltes vegades això es deu a
motius distints als estrictament jurídics. Nosaltres en movem, en
principi, pel principi, com li deia abans, pel principi
d’imparcialitat, procuram tractar tothom igual -i després ja em
referiré puntualment a aquell tema- i normalment solen acabar
així, quan els tribunals ens donen la raó acaben totes aquestes
crítiques.

Jo no sé si m’he explicat bé, no sé si ha entès el que volia dir
quan acabava el discurs, però en realitat volia dir que les
crítiques se’ns fan si són crítiques que no estan fonamentades,
aquestes crítiques que acceptam acaben en aquell punt, acaben
en el punt en el qual, no sempre, però moltes vegades els
tribunals ens donen la raó. Concretament ha fet referència al cas
cavallistes, el cas cavallistes és un cas que, efectivament, hi ha
hagut una absolució, però no perdi de vista que s’han fet unes
actuacions dins un jutjat d’instrucció, amb un magistrat
instructor de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de
Justícia que ha atès les peticions que han fet i ha obert el
corresponent judici oral i no hi ha hagut cap problema perquè es
fes així. Vull dir que serà discutible. La Fiscalia no és infalible,
la Fiscalia, evidentment, defensa molts d’assumptes aquí on
s’absol la persona que ha estat acusada, perquè si no els
advocats no serien necessaris. Per tant, des del moment que un
jutge d’instrucció, en aquell cas un magistrat de la Sala Civil i
Penal del Tribunal Superior de Justícia, obre un judici oral, se’ls
du a un judici, se’ls absol, molt bé!, però és que els advocats
han fet molt bona feina. Jo crec que, en definitiva, aquesta gent
era innocent, com s’ha demostrat.

Feia referència a la igualtat davant la llei. Evidentment, a la
Constitució, i ningú no ho pot discutir, hi ha el principi
d’igualtat davant la llei, però la igualtat s’ha d’interpretar en els
seus justs termes. Quan es deté una persona, vostè feia
referència a un despatx d’advocats, evidentment la
transcendència social, mediàtica -i en això estic totalment
d’acord amb vostè i, en definitiva, de l’opinió pública- d’una
detenció d’una persona anònima a una d’una persona coneguda
té unes repercussions per a la mateixa persona que són totalment
distintes. És a dir, aquí ja no podem parlar del principi
d’igualtat. 

El principi d’igualtat es romp en el moment en què les
persones són totalment diferents, una passa desapercebuda i
l’altra és primera plana de tots els mitjans de comunicació. Ja
tenim el primer problema. El segon problema: s’ha de tenir en
compte el tipus de delicte que s’ha comès, no és el mateix un
simple furt que un assassinat, evidentment. 
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Quant a la forma de les detencions, quant a tot això, la meva
opinió és que s’ha de complir tant la Llei de cossos i forces de
seguretat de l’Estat com la Llei d’enjudiciament criminal; és a
dir, que s’ha de fer de la manera que menys perjudiqui
l’honorabilitat de la persona que ha estat detinguda o que ha
estat conduïda al jutjat d’instrucció. Aquesta és la meva opinió
personal.

De totes maneres hi ha hagut un cas que fa poc temps que ha
succeït, i ja surt del tema de la memòria, perquè havia vingut a
explicar la memòria de l’any passat, però ja que és una cosa que
està íntimament relacionada amb el que dic, vull puntualitzar
que vaig procurar per tots els mitjans que això no fos primera
plana dels diaris, i no només jo, sinó el delegat del Govern, amb
molt de sentit comú, també va insistir que això no succeís. Què
passa? Que el control de tot això no el tenim exclusivament
nosaltres, sinó que depèn també de les forces que actuen i de
molts de factors. Per tant, com que depèn de molts de factors les
coses a vegades es pretenen d’una manera i surten d’una altra.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Barceló?

EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Sí, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els portaveus volen fer ús del torn de
rèplica? No? Perdó, té la paraula el Sr. Fiol i li prec que sigui
concís en l’ús del temps.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré extraordinàriament breu.
Només és per agrair al fiscal en cap el seu aclariment, que
agraesc moltíssim pel que val i pel que significa. 

Respecte de la darrera qüestió que ha mencionat, jo ni en
volia parlar d’aquest assumpte perquè era conscient que
efectivament estam aquí avui analitzant la Memòria de 2008,
l’activitat de la Fiscalia en el 2008. Tenc una opinió molt
particular sobre com es va construir aquesta portada que tots
volien que no es produís, però que es va produir amb color en
diumenge matí, però vaja!, aquesta és una qüestió que
sobrepassa sens dubte la reunió d’avui, i el president em cridaria
l’atenció. 

Li agraesc que digui una cosa que és un poc contradictòria
respecte de com havia acabat abans, que és que la Fiscalia no és
infalAlible, com és una cosa normal i lògica i que, efectivament,
no sempre -que ha de ser així i és lògic que sigui així- les
acusacions que se sostenen no sempre són suficients.

Agraesc que reculli el meu suport a la creació d’una oficina
d’informació, crec que això pot estar molt bé i així almanco els
periodistes no aniran pels passadissos demanant informació com
vostè ha explicat que succeïa i tendrem un únic canal al qual, si
hi ha algun dubte, podrem demanar responsabilitats perquè en
aquest moment moltes vegades hi pot haver rumors que jo mai
no posaré damunt la taula, en pot estar segur, hi pot haver
comentaris de cafeteria que tampoc no elevaré a aquest
parlament, com és natural, però sí crec que convé que siguem
conscients -i vostè ho ha subratllat quan feia la valoració de la
fama de les persones i el seu mode de viure, etc.- que
efectivament les detencions que s’han de produir, s’han de
produir totes les que s’hagin de produir, però evidentment, com
demana la llei, en els termes més respectuosos per al detingut.

Les accions, si s’ha d’entrar en un despatx, s’hi ha d’entrar,
naturalment, no seré jo qui digui el contrari, com si s’ha d’entrar
a qualsevol altra oficina de qualsevol persona, evidentment, si
es considera que s’ha de fer això per arribar a aclarir una
qüestió, s’ha de fer; però sí que demanaria, però, que tots, tots,
tots extremàssim les gelosies respecte d’aquesta veritat que
vostè ha explicat amb tanta claredat, molt millor del que jo
mateix ho podria fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. FISCAL EN CAP DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló
i Oliver):

Moltes gràcies. Simplement per donar les gràcies al Sr.
Diputat, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Exhaurit l’ordre del dia, agraïm la presència de
l’Excm. Sr. Fiscal Superior i aixecam la sessió.
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